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KATA PENGANTAR
Kabupaten Lebak memiliki visi jangka panjang sebagai destinasi wisata
unggulan Nasional berbasis potensi lokal. Kabupaten yang terus berbenah untuk
menjadi kawasan modern tapi berakar pada budaya dan kearifan lokal. Dalam
rangka menuju pada visi tersebut, maka salah satu komponen utama
penyelenggaraan pemerintahannya adalah kuatnya Tata kelola Pemerintahan
menuju penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Pengembangan SPBE harus selaras dengan visi pembangunan daerah,
pemerintah daerah berada di garda terdepan pada pengembangan, pengelolaan dan
pemanfaatan TIK untuk pengelolaan birokrasi dan layanan masyarakat.
Pengelolaan aset informasi daerah yang berkualitas, akurat, cepat dan andal serta
bisa diakses oleh setiap pengambil manfaat, akan menjamin kualitas kepemimpinan
daerah dalam memenuhi janji politiknya serta meningkatnya akuntabilitas
aparaturnya.
Perencanaan pengembangan SPBE yang dituangkan dalam dokumen
Laporan Akhir Master Plan TIK ini dimaksud sebagai pedoman pengembangan,
pengelolaan dan pemanfaatan TIK untuk sistem perkantoran dan pelayanan publik
Pemerintah Kabupaten Lebak dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Dokumen ini
perlu di tinjau ulang secara berkala untuk memastikan perencanaan ini dilaksanakan
dengan baik dan disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi wilayah
Kabupaten Lebak serta perkembangan teknologi di masa yang akan datang.

Penyusun
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RINGKASAN EKSEKUTIF
Kabupaten Lebak sebagai kawasan dengan keunikan budayanya tetapi
dengan sistem pemerintahan yang modern, harus menyesuaikan diri dengan
tuntutan jaman dan harapan masyarakat untuk menjadikan pemerintahnya sebagai
pemerintahan yang cerdas (Smart Governance). Smart Governance adalah tata
kelola pemerintahan yang memiliki empat kriteria yaitu: antisipatif, obyektif,
kompetitif dan inovatif serta mempunyai 5 sifat SMART (Specific, Measurable,
Accountable, Realistic dan Tiime-Bond).
Permasalahan kebijakan SPBE di Pemerintah Kabupaten Lebak di
antaranya adalah masih kurangnya jumlah regulasi yang mengatur implementasi
SPBE sehingga pelaksana teknis dan kebijakan di setiap OPD belum memiliki
pedoman yang jelas untuk mengembangkan dan memanfaatkan TIK dengan baik
dan benar. Satuan kerja yang berfungsi sebagai Leading sektor implementasi SPBE
Pemerintah kabupaten masih sangat muda terbentuk sebagai pembina, pengendali
dan pengawasan SPBE serta pengelola SDM khusus TIK. Untuk itu diperlukan
perencanaan yang matang agar tidak salah arah dikemudian hari serta perlu ketaatan
menjalankan apa yang sudah direncanakan. Ke depan, apabila sistem perkantoran
sudah lebih dominan berbasis TIK, maka semua layanan dan transaksi pemerintah
kabupaten harus melalui sistem elektronik.
Di Pemerintah Kabupaten Lebak, aplikasi SPBE sudah di implementasikan
di OPD baik yang dibangun secara swakelola maupun top down dari pusat, akan
tetapi pembangunannya masih sporadis, belum terintegrasi. Mengacu pada UU
23/2014 terkait urusan wajib Komunikasi dan Informatika di pemerintah daerah,
Peraturan Presiden No. 95 / 2018 tentang SPBE serta sejalan dengan langkah
program reformasi birokrasi, maka tata kelola SPBE-nya juga harus disesuaikan,
selaras dengan tuntutan masyarakat pada layanan yang lebih baik dan modern.
Dokumen Master Plan SPBE 2020 - 2024 ini berisi panduan implementasi SPBE
yang terdiri dari beberapa dimensi pembangunan SPBE: Kebijakan, Kelembagaan,
Aplikasi, infrastruktur dan Perencanaan serta Monitoring dan Evaluasi

ii

Rencana Induk TIK 2020 – 2024 Pemkab Lebak

Daftar Isi

KATA PENGANTAR ............................................................................................. i
RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................. ii
Daftar Isi................................................................................................................. iii
Daftar Gambar ....................................................................................................... vii
Daftar Tabel ........................................................................................................... ix
BAB 1 PENDAHULUAN ................................................................................... 1-1
1.1 Profil Kabupaten Lebak .............................................................................. 1-1
1.1.1 Geografis Wilayah Kabupaten Lebak .................................................. 1-1
1.1.2 Pemerintahan ....................................................................................... 1-2
1.1.3 Visi dan Misi........................................................................................ 1-4
1.2 Latar Belakang ........................................................................................... 1-6
1.3 Maksud, Tujuan dan Sasaran ...................................................................... 1-8
1.3.1 Maksud................................................................................................. 1-8
1.3.2 Tujuan .................................................................................................. 1-9
1.3.3 Sasaran ................................................................................................. 1-9
1.4 Urgensi dan Dasar Hukum ......................................................................... 1-9
1.4.1 Urgensi ................................................................................................. 1-9
1.4.2 Dasar Hukum ..................................................................................... 1-10
1.5 Format Dokumen ...................................................................................... 1-11
1.5.1 Ruang lingkup .................................................................................... 1-11
1.5.2 Metode penyusunan ........................................................................... 1-12
1.5.3 Format Dokumen ............................................................................... 1-13

iii

Rencana Induk TIK 2020 – 2024 Pemkab Lebak

BAB 2 KONDISI TERKINI ................................................................................ 2-1
.............................................................................................................. 2-2
2.1 Kelembagaan .............................................................................................. 2-2
2.2 Kebijakan .................................................................................................... 2-3
2.3 Infrastruktur ................................................................................................ 2-4
2.4 Sistem Informasi ......................................................................................... 2-5
BAB 3 ANALISIS ............................................................................................... 3-1
3.1 Analisis SWOT........................................................................................... 3-1
3.2 Peran TIK ................................................................................................... 3-3
3.3 Pemanfaatan Teknologi Pendorong SPBE ................................................. 3-8
3.3.1 Mobile Internet .................................................................................... 3-8
3.3.2 Cloud Computing................................................................................. 3-9
3.3.3 Big Data Analytics ............................................................................. 3-10
3.3.4 Artificial Inteligence (AI) .................................................................. 3-10
3.3.5 Internet of Things (IoT) ..................................................................... 3-11
3.4 Rekomendasi ............................................................................................ 3-11
BAB 4 PERENCANAAN STRATEGIS ............................................................. 4-1
4.1 Visi dan Misi penyelenggaraan SPBE........................................................ 4-1
4.2 Kebijakan Strategis ..................................................................................... 4-2
4.3 Peta Jalan dan Skala Prioritas ..................................................................... 4-5
4.4 Program Kegiatan ....................................................................................... 4-7
BAB 5 DESAIN ARSITEKTUR ......................................................................... 5-1
5.1 Tata Kelola ................................................................................................. 5-1
5.1.1 Kebijakan ............................................................................................. 5-1
5.1.2 Kelembagaan ....................................................................................... 5-2

iv

Rencana Induk TIK 2020 – 2024 Pemkab Lebak

5.1.3 SDM ..................................................................................................... 5-6
5.1.4 Proses Bisnis Pemkab Lebak ............................................................... 5-8
5.1.5 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi ............................................. 5-16
5.2 Sistem Informasi ....................................................................................... 5-18
5.2.1 Integrasi Sistem Proses Bisnis Utama Pemkab Lebak....................... 5-21
5.2.2 Rekomendasi Arsitektur Data Warehouse Pemkab Lebak ................ 5-23
5.3 Infrastruktur .............................................................................................. 5-25
5.3.1 Cloud Computing............................................................................... 5-25
5.3.2 Data Center / Disaster Recovery Center ............................................ 5-29
5.3.3 Akses Internet .................................................................................... 5-33
5.3.4 Keamanan Informasi .......................................................................... 5-34
5.3.5 Jaringan Intra Pemerintah .................................................................. 5-42
5.3.6 Perangkat End User ........................................................................... 5-45
BAB 6 IMPLEMENTASI .................................................................................. 6-46
6.1 Manajemen Perubahan ............................................................................. 6-46
6.1.1. Identifikasi Pengampu Kepentingan ................................................. 6-47
6.1.2. Organisasi Tim Manajemen Perubahan ............................................ 6-48
6.1.3. Analisis Potensi Masalah .................................................................. 6-49
6.1.4. Strategi Perubahan ............................................................................ 6-52
6.1.5. Pendekatan Pengelolaan Perubahan.................................................. 6-55
6.2 Critical Success Factor ............................................................................ 6-55
6.3 Indikator Kinerja Utama ........................................................................... 6-56
6.4 Rencana Kegiatan Tahunan ...................................................................... 6-59
6.4.1 Tahun 2020 ........................................................................................ 6-59
6.4.2 Tahun 2021 ........................................................................................ 6-60

v

Rencana Induk TIK 2020 – 2024 Pemkab Lebak

6.4.3 Tahun 2022 ........................................................................................ 6-61
6.4.4 Tahun 2023 ........................................................................................ 6-62
6.4.5 Tahun 2024 ........................................................................................ 6-63
BAB 7 PENUTUP ................................................................................................ 7-1

vi

Rencana Induk TIK 2020 – 2024 Pemkab Lebak

Daftar Gambar
Gambar 1.1 Peta Wilayah Kabupaten Lebak ....................................................... 1-1
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Lebak per tahun 2019 ..................................................................... 2-2
Gambar 2.2 Topologi Jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Lebak .............................................................................................. 2-4
Gambar 2.3 Topologi Server Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lebak
........................................................................................................ 2-5
Gambar 4.1 Roadmap dan Skala Prioritas Pengembangan Penyelenggaraan SPBE
2020 – 2024 .................................................................................... 4-5
Gambar 5.1 Tiga Pilar dalam Membangun Suatu Sistem .................................... 5-6
Gambar 5.2 Value Chain Pemkab Lebak ............................................................. 5-9
Gambar 5.3 Proses Bisnis utama bidang Pemerintahan ..................................... 5-10
Gambar 5.4 Proses Bisnis Utama Bidang Pembangunan................................... 5-11
Gambar 5.5 Proses Bisnis Utama Bidang Sosial ............................................... 5-12
Gambar 5.6 Proses Bisnis Pendukung Pemerintah Kabupaten Lebak ............... 5-13
Gambar 5.7 Proses Bisnis Pendukung Pemerintah Kabupaten Lebak terhadap
Instansi Lain .................................................................................. 5-14
Gambar 5.8 Proses Bisnis Kepegawaian ............................................................ 5-15
Gambar 5.9 Data Flow Diagram Level 0 integrasi kependudukan dan pencatatan
sipil dengan social dan kesehatan ................................................. 5-21
Gambar 5.10 Data Flow Diagram Level 1 integrasi kependudukan dan pencatatan
sipil dengan sosial dan kesehatan ................................................. 5-22
Gambar 5.11 Data Flow Diagram Level 0 integrasi layanan pengaduan publik
dengan OPD terkait ....................................................................... 5-22

vii

Rencana Induk TIK 2020 – 2024 Pemkab Lebak

Gambar 5.12 Data Flow Diagram Level 1 integrasi layanan pengaduan publik
dengan OPD terkait ....................................................................... 5-23
Gambar 5.13 Rekomendasi Arsitektur Data Warehouse ................................... 5-23
Gambar 5.14 Konsep Data Warehouse untuk Sistem Pengambilan Keputusan 5-25
Gambar 5.15 Model Cloud Computing.............................................................. 5-26
Gambar 5.16 Model Data Center berbasis Cloud Computing ........................... 5-26
Gambar 5.17 Konfigurasi Cloud Computing ..................................................... 5-28
Gambar 5.18 Hybrid cloud................................................................................. 5-28
Gambar 5.19 Pengembangan Topologi Pemkab Lebak ..................................... 5-34
Gambar 5.20 Topologi sistem pengamanan informasi ...................................... 5-38
Gambar 5.21 Topologi infrastruktur jaringan Pemkab Lebak ........................... 5-42
Gambar 5.22 Peta Skenario Pembangunan Jaringan WAN Tahap 1 ................. 5-43
Gambar 5.23 Peta Skenario Pembangunan Jaringan WAN Tahap 2 ................. 5-44
Gambar 6.1 Elemen Perubahan .......................................................................... 6-49
Gambar 6.2 Pilihan cara perubahan ................................................................... 6-55

viii

Rencana Induk TIK 2020 – 2024 Pemkab Lebak

Daftar Tabel
Tabel 2.1 Daftar Aplikasi di Pemerintah Kabupaten Lebak ................................ 2-6
Tabel 3.1 Tinjauan SWOT Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak ...................... 3-1
Tabel 3.2 Peran TIK terhadap pencapaian Visi Misi Pemkab Lebak .................. 3-7
Tabel 3.3 Rekomendasi untuk Penerapan SPBE di Kabupaten Lebak .............. 3-11
Tabel 4.1 Matriks konektivitas Misi Pemkab – Misi SPBE ................................ 4-1
Tabel 4.2 Skala Prioritas Penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Lebak .............. 4-6
Tabel 4.3 Program Kegiatan Penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Lebak ........ 4-7
Tabel 6.1 Potensi Permasalahan dan Alternatif Solusinya ................................ 6-50

ix

Rencana Induk TIK 2020 – 2024 Pemkab Lebak

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Profil Kabupaten Lebak
1.1.1 Geografis Wilayah Kabupaten Lebak
Kabupaten Lebak merupakan salah satu dari 4 Kabupaten di Provinsi
Banten yang berada di Barat - selatan Pulau Jawa. Ibu kotanya adalah
Rangkasbitung, yang berada di bagian utara wilayah kabupaten. Kota ini dilintasi
jalur kereta api Jakarta – Merak. Kabupaten Lebak terdiri atas 28 kecamatan, yang
dibagi lagi atas 340 desa dan 5 kelurahan. Secara geografis wilayah Kabupaten
Lebak berada pada 105 25' - 106 30 BT dan 6 18' - 7 00' LS. Kabupaten Lebak
memiliki topografi berupa pantai, dataran rendah hingga pegunungan dengan
ketinggian wilayah antara 0 – 1929 meter di atas permukaan air laut.

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kabupaten Lebak
Bagian utara dan barat kabupaten ini berupa dataran rendah hingga
perbukitan bergelombang dan di bagian selatan merupakan dataran rendah yang
sempit dari pesisir Samudera Hindia. Sedangkan wilayah bertopografi perbukitan
hingga pegunungan terletak di wilayah timur hingga tenggara yang perbatasan
dengan Provinsi Jawa Barat yang merupakan bagian Taman Nasional Gunung
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Halimun Salak. Gunung yang ada di Kabupaten Lebak antara lain Gunung Halimun
– Sanggabuana (1.929 m), Gunung Kendeng (1.764 m) dan Gunung Endut (1.297
m).
Batas-batas administrasi:
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten
Tangerang;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Pandeglang;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat.
1.1.2 Pemerintahan
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak, terdapat 33 Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Lebak, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Inspektorat, 22 Dinas Daerah, 6 Badan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan
RSUD Ajidarmo.
Berikut Daftar Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebak:
1.

Sekretariat
a.

Sekretariat Daerah.
i. Pemerintahan
ii. Hukum
iii. Organisasi
iv. Kerja sama Daerah
v. Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
vi. Administrasi Pembangunan
vii. Layanan Pengadaan
viii. Umum dan Perlengkapan
ix. Keuangan
x. Hubungan Masyarakat dan Protokol
xi. Administrasi Kesejahteraan Rakyat
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xii. Kelompok Jabatan Fungsional.
b.

Sekretariat DPRD
i. Umum
ii. Keuangan
iii. Persidangan dan Hubungan Masyarakat
iv. Perundang-undangan dan Kerja sama Antar Lembaga
v. Kelompok Jabatan Fungsional

2.

Dinas
a.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

b.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

c.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

d.

Dinas Perikanan

e.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

f.

Dinas Kesehatan

g.

Dinas Komunikasi dan Informatika

h.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

i.

Dinas Lingkungan Hidup

j.

Dinas Ketahanan Pangan

k.

Dinas Pariwisata

l.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
n.

Dinas

Pengendalian

Penduduk,

Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
o.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

p.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

q.

Dinas Perhubungan

r.

Dinas Pertanian dan Perkebunan

s.

Dinas Peternakan

t.

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

u.

Dinas Sosial

v.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
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3. Badan
a.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

b.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

c.

Badan Pendapatan Daerah

d.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

e.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

f.

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

4. Instansi Lainnya
a. Inspektorat
b. Satuan Polisi Pamong Praja
c. RSUD Ajidarmo
5. Kecamatan:
Bayah, Bojongmanik, Cibadak, Cibeber, Cigemblong, Cihara, Cijaku,
Cikulur, Cileles, Banjarsari, Cilograng, Cimarga, Cipanas, Cirinten,
Curugbitung,
Leuwidamar,

Gunung Kencana,
Maja,

Kalanganyar,

Malingping,

Muncang,

Lebak

Gedong,

Panggarangan,

Rangkasbitung, Sajira, Sobang, Wanasalam, Warunggunung.
1.1.3 Visi dan Misi
Visi pembangunan daerah Kabupaten Lebak tahun 2005 – 2025 adalah:
‘LEBAK MENJADI DAERAH YANG MAJU DAN RELIGIUS BERBASIS
PERDESAAN’
Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui misi
Pembangunan daerah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Lebak yang
beriman, bertakwa dan berbudaya
2. Mewujudkan daya saing investasi berbasis sumber daya
3. Memajukan tingkat kemakmuran dan produktivitas masyarakat secara
merata
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4. Mewujudkan

Lebak

sebagai

daerah

konservasi

melalui

optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap menjaga
kelestarian lingkungan hidup.
5. Mengembangkan potensi sumber daya daerah untuk mengurangi disparitas.
Sebagai ukuran tercapainya daerah Kabupaten Lebak sebagai daerah investasi yang
maju dan berkelanjutan, pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang
diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:
1. Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Lebak yang
beriman, bertakwa dan berbudaya
2. Terwujudnya daya saing investasi berbasis sumber daya
3. Terwujudnya kemakmuran dan produktivitas Masyarakat secara merata
Terwujudnya Lebak sebagai daerah konservasi berkelanjutan melalui
optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap menjaga
kelestarian lingkungan hidup
4. Terwujudnya

pengembangan potensi

sumber

daya

daerah untuk

mengurangi disparitas antar wilayah
Adapun Visi dan Misi Kabupaten Lebak pada RPJMD 2019 – 2024 adalah:
Visi:
“Lebak sebagai destinasi wisata unggulan Nasional berbasis potensi lokal”
Visi tersebut dijabarkan melalu misi sebagai berikut:
MISI
1. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM;
2. Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan
Pariwisata;
3. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah;
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
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1.2 Latar Belakang
Teknologi

informasi

dan

Komunikasi

(TIK)

terus

mengalami

perkembangan yang begitu pesatnya belakangan ini mulai dari perkembangan
perangkat keras, perangkat lunak, teknologi jaringan/Internet hingga teknologi
perkembangan telekomunikasi. Pemanfaatan dari teknologi informasi ini tidak
saja dirasakan oleh sektor bisnis dan industri, tetapi juga di sektor pendidikan,
pemerintahan dan sektor-sektor lainnya. Teknologi informasi mampu mengubah
cara kerja yang konvensional, proses yang lama (inefficient), dan berbelit-belit
(unsimplified) menjadi proses yang efisien, transparan dan efektif. Diyakini bahwa
teknologi informasi juga mampu melahirkan keunggulan kompetitif dan menjadi
strategi unggulan di tengah persaingan yang semakin ketat dewasa ini. Namun
membangun sistem informasi organisasi bukan hanya sekedar otomatisasi sebagian
proses yang secara rutin dilakukan, melainkan menciptakan aliran informasi yang
sistematis dan terintegrasi menjadi suatu sistem terpadu.
Sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten Lebak belum memiliki dokumen
perencanaan penerapan SPBE untuk seluruh satuan kerja dilingkungannya.
Masing-masing Unit Kerja masih mengembangkan sistem informasi sendiri-sendiri
tanpa adanya perencanaan dan koordinasi. Tentunya, hal tersebut akan
menimbulkan pulau-pulau informasi (Information Island), sistem tidak terintegrasi,
adanya duplikasi dan pengembangan sistem tidak terkoordinasi.
Penyusunan Dokumen Master Plan penerapan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (RITIK) butuh cermat dan komprehensif. Tanpa adanya RITIK,
pengembangan TIK cenderung berjalan sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi (atau
bahkan terduplikasi) yang akhirnya membentuk pulau-pulau data, aplikasi dan
infrastruktur akibat kurang terkoordinasinya pengembangan TIK antara satuan
kerja. Dengan RITIK akan membuat visi dan kepemimpinan TIK menjadi lebih
jelas. Prioritas pengembangan TIK pun menjadi lebih jelas dan tidak lagi dilihat
secara ad-hoc. Sehingga pada akhirnya peran dan manfaat TIK dapat terasa bagi
pembangunan di Kabupaten Lebak yaitu untuk menciptakan efisiensi dan
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efektivitas kerja serta turut membantu menciptakan tata pemerintahan yang baik
(Good Governance).
Tuntutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik mendorong
pemerintah untuk segera melakukan proses reformasi birokrasi. Upaya ini salah
satunya tercermin dari kebijakan reformasi birokrasi yang telah digulirkan melalui
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010 – 2025. Pada Peraturan Presiden tersebut dengan gamblang
disebutkan bahwa sasaran yang hendak dicapai, di antaranya adalah meningkatnya
kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi. Karenanya sudah seharusnya pemerintah daerah
melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas birokrasinya dengan
memanfaatkan segenap potensi dan sumber daya yang ada.
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada proses kerja
di pemerintahan sesungguhnya telah berjalan lama dan menjadi kebutuhan yang
penting. Penggunaan TIK terbukti dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi
dalam pengolahan data dan pengelolaan informasi dalam sekala besar hingga
mendukung sistem manajemen untuk pengambilan keputusan. Sejalan dengan
sasaran reformasi birokrasi maka pemanfaatan TIK akan mendukung layanan
publik yang baik dan meningkatkan kapasitas, akuntabilitas dan transparansi dalam
proses birokrasi. Untuk mewujudkan layanan ini, Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan kebijakan dalam
bentuk 9 (sembilan) Program Percepatan Reformasi Birokrasi, di mana salah
satunya adalah Pengembangan SPBE berupa implementasi e-office, e-planning, ebudgeting, e-procurement serta e-Performance.
Penerapan SPBE di Kabupaten Lebak sebenarnya sudah cukup lama dan
sudah diterapkan di banyak Unit Kerja seperti pada Sekretariat Daerah dan sebagian
OPD. Pemanfaatan TIK telah menyebar dalam setiap bidang pekerjaan, mulai dari
sekadar kerja administratif, perencanaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi.
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Banyak infrastruktur TIK yang telah dibangun, dari yang sekadar perangkat
keras komputer beserta pendukungnya, hingga jaringan komputer dan internet. Dari
sisi aplikasi, berbagai macam aplikasi telah dikembangkan untuk mendukung
berbagai jenis fungsi pekerjaan mulai dari fungsi pelayanan, administratif dan
manajemen, manajemen keuangan, dan manajemen kepegawaian serta layanan
publik. Implementasi TIK yang telah berjalan ini diharapkan mampu menjadi
katalisator untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan publik dan
proses-proses pemerintahan yang efisiensi, transparan dan akuntabel.
Rencana Strategis ini menjabarkan lingkup dan sasaran pengembangan
SPBE yang ingin dicapai; kondisi yang dimiliki pada saat ini; strategi dan tahapan
pencapaian sasaran yang ditentukan; kebutuhan dan rencana pengembangan
sumber daya manusia. Keberadaan sebuah rencana strategis atau Master Plan
pengembangan SPBE akan memberikan dasar dan arah bagi pengembangan SPBE
di Kabupaten Lebak. SPBE akan direncanakan dengan matang, menyeluruh, dan
berkelanjutan sehingga dapat berhasil dengan baik, selaras dengan rencana strategis
institusi, mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi, dan anggaran atau
investasi yang telah dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

1.3 Maksud, Tujuan dan Sasaran
1.3.1 Maksud
Master Plan TIK Pemerintah Kabupaten Lebak, merupakan Perencanaan
strategis pemanfaatan teknologi informasi untuk tata kelola pemerintahan yang
menyeluruh terpadu serta terkoordinasi yang secara dinamis dan realistis
memperhitungkan serta mengaitkan aspek-aspek manajemen kelembagaan, hukum
dan perundang-undangan, perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia,
jaringan komunikasi data, dan lain-lain. Master Plan TIK Pemerintah Kabupaten
Lebak dapat digunakan sebagai arahan kebijakan dan strategi yang dapat menjadi
pedoman umum dalam rangka menyusun perencanaan serta pelaksanaan terkait
dengan pengembangan SPBE sehingga lebih sistematis, terarah, berkesinambungan
dalam kerangka mendukung tugas fungsi Lembaga.
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1.3.2 Tujuan
Tujuan dokumen Master Plan TIK adalah:
1. Terwujudnya sistem informasi manajemen terintegrasi di lingkup
Pemerintah Kabupaten Lebak; dan
2. Terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam perencanaan
pelaksanaan, dan pengendalian SPBE serta terselenggaranya pemakaian
sumber daya TIK secara efektif dan efisien.
1.3.3 Sasaran
Sasaran dokumen Master Plan TIK ini di antaranya:
1. Tersedianya Desain Tata Kelola SPBE, Sistem Informasi Terintegrasi dan
Pengelolaan Infrastruktur terpadu;
2. Tersusunnya Tahapan implementasi dan perincian kegiatan selama 5 tahun;
3. Tersedianya perencanaan Manajemen perubahan serta Indikator capaian
kegiatan;
4. Tersedianya bahan penyusunan peraturan bupati tentang penyelenggaraan
SPBE; dan
5. Tersedianya pedoman monitoring dan evaluasi.

1.4 Urgensi dan Dasar Hukum
1.4.1 Urgensi
Kepentingan utama dari adanya dokumen ini di antaranya:
1. Bagaimana implementasi visi nawacita untuk pengelolaan pemerintahan di
Pemerintah Kabupaten Lebak;
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi di mana seluruh proses bisnis internal
Pemerintah Kabupaten Lebak dan pelayanan publiknya berbasis TIK untuk
mereduksi berbagai permasalahan birokrasi dimasa lalu; dan
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3. Pengembangan Smart Governance, di mana bukan saja pemerintahan
berbasis TIK akan tetapi bagaimana pelayanan Kabupaten Lebak bisa lebih
cepat dan lebih mudah dijangkau masyarakat.
1.4.2 Dasar Hukum
Dasar hukum tersusunnya Master Plan TIK ini di antaranya adalah:
1. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Maret 2008),
pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di
tingkat nasional;
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Hasil
Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan
Informatika;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 tahun 2007
Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi
Nasional;
10. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016
Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang
Komunikasi dan Informatika
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak.
13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah
Daerah

1.5 Format Dokumen
1.5.1 Ruang lingkup
Ruang lingkup Master Plan TIK Pemerintah Kabupaten Lebak ini
mencakup beberapa hal sebagai berikut:
1. Pendefinisian arahan strategis dan kerangka kebijakan penggunaan
teknologi informasi di Pemerintah Kabupaten Lebak yang akan memicu
perencanaan investasi dan dukungan TIK untuk proses manajemen
pemerintahan.
a. Mengembangkan arahan strategis teknologi informasi yang
menjelaskan kontribusi teknologi informasi terhadap visi dan misi
Pemerintah Kabupaten Lebak.
b. Mengembangkan kerangka kebijakan manajemen untuk penentuan
kebijakan, penentuan prioritas, dan alokasi sumber daya untuk
penerapan teknologi informasi.
2. Perencanaan infrastruktur TIK yang dibutuhkan
a. Menjelaskan arsitektur teknis dari jaringan, perangkat keras dan
perangkat lunak serta sistem keamanan informasinya yang
memungkinkan penerapan teknologi informasi dalam menunjang
manajemen Pemerintah Kabupaten Lebak.
b. Merekomendasikan portofolio sistem informasi yang sesuai dengan
kebutuhan Pemerintah Kabupaten Lebak.
3. Menyajikan Rencana Transisi yang menjelaskan bagaimana perubahan
akan dilakukan
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a. Menjelaskan langkah-langkah untuk menyelaraskan aktivitas TIK,
investasi dan jasa sesuai dengan rencana strategis Pemerintah
Kabupaten Lebak.
b. Merekomendasikan usulan skala prioritas untuk penanganan
proyek-proyek TIK.
c. Merekomendasikan kerangka manajemen untuk penerapan TIK baik
yang tersentral maupun yang terdistribusi.
1.5.2 Metode penyusunan
Pada prinsipnya metodologi penyusunan Master Plan TIK Pemerintah
Kabupaten Lebak ini mencakup antara lain:
1. Analisis Terhadap Kondisi Saat Ini (Current Condition). Penganalisaan ini
dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang memadai mengenai
kondisi penerapan teknologi informasi saat ini di Pemerintah Kabupaten
Lebak. Termasuk dalam hal ini adalah analisis terhadap aplikasi bisnis yang
telah ada, infrastruktur jaringan, SDM pendukung, komputer literacy,
peraturan-peraturan (regulasi) internal yang ada dan terkait dengan
penerapan teknologi informasi.
2. Analisis Terhadap Kondisi Ideal (Future State). Analisis ini dimaksudkan
untuk menyusun kondisi atau konsep ideal bagi Pemerintah Kabupaten
Lebak dalam penerapan TIK untuk mendukung keseluruhan aspek
bisnisnya. Analisis difokuskan pada bagaimana teknologi informasi dapat
mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lebak. Dalam
hal ini juga dilakukan Analisis terhadap kondisi internal yaitu SDM
pendukung dan peraturan internal yang terkait dengan teknologi informasi
serta pengaruh-pengaruh eksternal, khususnya perkembangan TIK itu
sendiri.
3. Pengembangan Transition Plan. Dalam pengembangannya dilakukan
analisis terhadap kendala-kendala yang ada (gap analysis), yaitu
kesenjangan yang ada antara kondisi ideal yang ingin dicapai, kondisi di
mana TIK akan dapat dipergunakan secara optimal dalam mendukung visi
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dan misi Pemerintah Kabupaten Lebak, dengan kondisi yang ada saat ini.
Dari hasil analisis ini akan dapat diketahui posisi saat ini untuk mencapai
kondisi ideal yang diharapkan, dan mengacu kepada hal ini akan
dikembangkan pula langkah-langkah ke depan, berikut dengan penyusunan
prioritas kegiatan sehingga kondisi ideal yang diharapkan dapat dicapai
dalam kurun waktu tertentu.
1.5.3 Format Dokumen
Format dokumen yang akan disusun adalah sebagai berikut:
Bab 1 Pendahuluan
Bab 2 Kondisi terkini
Bab 3 Analisa
Bab 4 Kebijakan Strategis
Bab 5 Desain
Bab 6 Implementasi
Bab 7 Penutup
Lampiran
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BAB 2

KONDISI TERKINI

Perkembangan teknologi yang pesat memberikan kemudahan di berbagai
bidang. SPBE adalah pemanfaatan TIK untuk mewujudkan pemerintahan yang
efisien, efektif, transparan serta lebih cepat dalam transaksi informasinya.
Dorongan penerapan SPBE di Indonesia sebagai berikut : (a) adanya
harapan terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik; (b) sebagai upaya
untuk mempermudah akses pelayanan; (c) sebagai amanah terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi; (d) tuntutan transparansi pengelolaan anggaran instansi; (f)
tuntutan atas akuntabilitas; (g) sebagai sarana membangun kepercayaan
masyarakat; (h) untuk mendorong produktivitas organisasi, dan lain sebagainya.
Indikator manajemen dan pengelolaan SPBE sendiri, terdiri atas : perencanaan TI,
manajemen belanja / investasi TI, realisasi TI, infrastruktur, hardware dan
software, pengoperasian TI, pemeliharaan TI, serta monitoring dan evaluasi.
Penyelenggaraan SPBE atau e-Government merupakan langkah ke 5 dari 9 langkah
reformasi birokrasi.
Sejalan dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi informasi dan
komunikasi, serta meningkatnya tuntutan mutu pelayanan kepada masyarakat yang
lebih efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan Kabupaten Lebak menuju
Smart Governance, perlu adanya kerangka acuan pengembangan penyelenggaraan
SPBE di Kabupaten Lebak dalam bentuk Master Plan Penyelenggaraan SPBE.
Kabupaten Lebak didorong untuk melakukan inovasi dan pembaruan khususnya
untuk pelayanan masyarakat yang berbasis TIK. Inovasi tersebut meliputi semua
bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan koordinasi antar institusi . Kebijakan ini
mengacu kepada prinsip: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan
kualitas pelayanan, tidak adanya konflik kepentingan, berorientasi kezzzpada
kepentingan publik, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan dan
hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
Dari hasil penggalian data dan informasi dengan melihat langsung ke
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beberapa titik layanan infrastruktur TIK maka didapat resume atas semua catatan
perkembangan penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut:

2.1 Kelembagaan
Sebagaimana tertuang dalam Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Lebak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
Berkaitan dengan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika,
mempunyai fungsi, yakni:
a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang Komunikasi dan Informatika;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang
Komunikasi dan Informatika;
c. pengawasan dan pembinaan tugas bidang Komunikasi dan Informatika;
d. pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Lebak per tahun 2019

2-2

Rencana Induk TIK 2020 – 2024 Pemkab Lebak

Adapun kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika,
urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian.
Kewenangan Dinas dalam menyelenggarakan urusan 1) bidang komunikasi dan
informatika meliputi pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 2) Bidang
pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, seksi pengelolaan sistem
informasi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pemerintah Kabupaten, seksi
pengelolaan infrastruktur TIK mengelola perangkat TIK dan jaringan. 3) Seksi
statistik meliputi pengelolaan statistik sektoral, saat ini sudah melaksanakan
pengumpulan dan pengelolaan data internal Pemerintah Kabupaten dan 4) seksi
Persandian

meliputi

pengelolaan

sistem

pengamanan

informasi

sesuai

nomenklaturnya ke Badan Siber dan Sandi Negara. Belum ditetapkan pengelola IT
Governance yang melaksanakan tugas Tata Kelola TIK.
Ada beberapa penugasan yang perlu ditetapkan di antaranya manajemen
website. Aplikasi website dikembangkan oleh seksi sistem informasi, penempatan
website dilaksanakan oleh seksi infrastruktur TIK dan kontennya dikelola bidang
Informasi dan Komunikasi publik, sebab pengelolaan konten informasi publik
mengacu pada UU Keterbukaan Informasi Publik, sedangkan pengelolaan
Teknologi dan Sistem Informasi mengacu ke UU ITE yang diturunkan ke Perpres
tentang SPBE, di dalam SPBE tidak mengatur konten website dan media sosial,
sehingga kapasitas pelaksana SPBE seharusnya tidak mendapatkan penugasan
untuk pengelolaan konten.

2.2 Kebijakan
Belum disusun kebijakan strategis berupa peraturan bupati untuk
penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak yang sesuai
dengan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Lebak. Baru ada satu kebijakan
TIK berupa Peraturan Bupati Lebak Nomor 27 tahun 2019 Tentang Kedudukan,
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Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Lebak.

2.3 Infrastruktur
Perangkat jaringan saat ini baru melayani internet akses untuk internal Dinas
Komunikasi dan Informatika saja. Sedangkan OPD yang lain menggunakan
langganan internet secara mandiri dengan pengelolaan sendiri.

Gambar 2.2 Topologi Jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Lebak
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Gambar 2.3 Topologi Server Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lebak
Saat ini belum memiliki ruang server khusus untuk menyimpan rak server
(20U), saat ini rak server masih di tempatkan pada ruang salah satu Kepala Bagian.
Server sudah menggunakan teknologi virtualisasi (ESXi dalam 1 host) untuk server
di Dinas Komunikasi dan Informatika. Operating System yang digunakan pada
Virtual Machine juga masih berbasis Open Source.
Untuk saat ini server belum memiliki UPS maupun Genset. Koneksi ke
kantor OPD saat ini hanya untuk penggunaan Absesnsi Finger Print. OPD yang
memiliki hosting web di luar Dinas Komunikasi dan Informatika, hanya
memberikan layanan subdomain. Namun ada beberapa yang melakukan di hosting
di Dinas Komunikasi dan Informatika. Sistem backup yang diterapkan saat ini
masih secara manual di-download ke localhost di beberapa endpoint.

2.4 Sistem Informasi
Pengelolaan data terintegrasi masih belum terlaksana karena belum ada
kesepahaman dan budaya sharing data penyelenggaraan pemerintahan terintegrasi.
Setiap unit kerja sudah menyadari pentingnya pembangunan sistem informasi
sebagai bagian dari tuntutan masyarakat dan indikator kinerja PNS, serta sudah
menjadi kebutuhan dalam menjalankan tugas layanannya.
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Berikut aplikasi yang sudah terinstal di Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak:
Tabel 2.1 Daftar Aplikasi di Pemerintah Kabupaten Lebak
NO

NAMA APLIKASI

FUNGSI

UNIT KERJA

A

Layanan Utama

1

SIAK

Input dan output data penduduk

Disdukcapil

2

Bcard

Penerbitan KTPel

Disdukcapil

3

Benroll

Perekaman biometric

Disdukcapil

4

Simponie

Perizinan online

Dinas PMPTSP

5

Simonev

Monitoring dan evaluasi online

B

Aplikasi Layanan internal

1

Sikepel

Manajemen kepegawaian

2

Simral

Perencanaan, penganggaran
dan pelaporan

3

SPSE

Pengadaan secara elektronik

4

Siappahdes

Informasi pengelolaan sampah

C

Aplikasi Layanan Publik

1

Disada

Menyajikan data OPD

Diskominfo

2

Sitaru

Informasi rencana peruntukan
tata ruang

Dinas PUPR

3

Lebak SmartCity

Informasi keseluruhan
Kabupaten Lebak

4

SAHATE

Bantuan dan hibah online

5

ppid.lebakkab.go.id

Pelayanan informasi publik

Diskominfo

6

SI-ELA

Memberikan feedback
pelayanan

RSUD dr.
Adjidarmo

7

Kim.lebakkab.go.id

Situs kelompok informasi
masyarakat

Diskominfo

8

Lebak Smart Tax

Informasi pajak yang dikelola

BPD Lebak

9

SiDENPORAK

Identifikasi dan pelaporan
peternakan

Disnak

BKPP

LPSE
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10

SiTERASI

Informasi tenaga terampil
kontruksi

Dinas PUPR

11

ASYIK

Aplikasi Sistem Informasi
Keselamatan Lalulintas

Dishub

12

SIMPEDAL

Informasi potensi dan peluang
investasi

DPMPTSP

13

SIDUKUH

Pengajuan rekomendasi
lingkungan hidup

Dinas
Lungkungan
Hidup

14

ATIKAN

Pengelolaan

Diskerpus

Publikasi

Diskerpus

15
16

Inlislite

Pelayanan

Diskerpus

17

Kunang-kunang

Data pelayanan

Diskerpus

D

Situs OPD

1

dprd-lebakkab.go.id

Situs DRPD Lebak

DPRD Lebak

2

inspektorat.lebakkab.go.id

Situs Inspektorat

Inspektorat

3

disdikbud.lebakkab.go.id

Portal informasi Pendidikan

Disdikbud

4

dinkes.lebakkab.go.id

Situs Dinas Kesehatan

Dinkes

5

disperkimtan.lebakkab.go.id

Situs Dinas Perumahan,
Kawasan Pemukiman dan
Pertanahan

DPKPP

6

dinsos.lebakkab.go.id

Situs Dinas Sosial

Dinsos

7

disketapang.lebakkab.go.id

Situs Dinas Ketahanan Pangan

Disketapang

8

Disdukcapil.lebakkab.go.id

Situs Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Disdukcapil

9

dpmd.lebakkab.go.id

Situs Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

DPMD

10

disnak.lebakkab.go.id

Situs Dinas Peternakan

Disnak

11

dkp.lebakkab.go.id

Situs Dinas Perikanan

Dinas Perikanan

12

diskominfo.lebakkab.go.id

Situs Dinas Komunikasi dan
Informasi

Diskominfo
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13

www.warbisukmlebak.com

Situs Dinas Koperasi dan
UMKM

14

dpmptsp.lebakkab.go.id

Situs Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

DPMPTSP

15

diskerpus.lebakkab.go.id

Situs Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan

Diskerpus

16

lebakunique.com

Situs Dinas Pariwisata

Dinas Pariwisata

17

dinaspertanian.lebakkab.go.id

Situs Dinas Pertanian dan
Perkebunan

Dinas Pertanian
dan Perkebunan

18

disperindag.lebakkab.go.id

Situs Dinas Perindustrian dan
Perdagangan. Informasi harga
pangan dan barang strategis

Disperindag

19

bkpp.lebakkab.go.id

Situs Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan

BKPP

20

bappeda.lebakkab.go.id

Situs Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Bappeda

21

bpkad.lebakkab.go.id

Situs Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

BPKAD

22

bapenda.lebakkab.go.id

Situs Badan Pendapatan
Daerah

Bapenda

23

rsud-adjidarmo.id

Situs RSUD Adjidarmo

RSUD
Adjidarmo
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BAB 3

ANALISIS

3.1 Analisis SWOT
Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat) adalah
metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan
(strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman
(threats) dalam suatu organisasi. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim
SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan threats). Dengan tujuan
didapatkannya strategi yang memaksimalkan kekuatan dan peluang dan
meminimalkan kelemahan dan ancaman.
Tabel 3.1 Tinjauan SWOT Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak

Peluang (O)

Hambatan (T)

Kekuatan (S)

Kelemahan (W)

Menggunakan kekuatan

Menghilangkan

untuk menjemput

kelemahan untuk

peluang

menjemput peluang

(SO)

(WO)

Menggunakan kekuatan

Menghilangkan

untuk mengalahkan

kelemahan untuk

hambatan

mengalahkan hambatan

(ST)

(WT)

Tinjauan SWOT pada Pemkab Lebak terdiri dari aspek tata kelola, sistem
informasi, infrastruktur maupun keamanan informasi. Berikut Analisa SWOT
penyelenggaraan SPBE di Pemkab Lebak.
Kekuatan (S)
ξ Telah

mengimplementasikan

aplikasi

perencanaan

sampai

dengan

monitoring dan evaluasi secara terintegrasi.
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ξ Beberapa OPD sudah memiliki sistem informasi untuk mendukung proses
bisnisnya.
Kelemahan (W)
ξ

Belum memiliki Master Plan TIK yang komprehensif dan terpadu

ξ

Kurangnya SDM TIK di Pemkab Lebak.

ξ

Infrastruktur TIK belum mencukupi kebutuhan semua OPD.

ξ

Pengadaan Infrastruktur TIK di Pemkab Lebak dilakukan oleh masingmasing OPD.

ξ

Sistem informasi yang dikembangkan aplikasi belum secara terintegrasi di
antar Pemkab Lebak maupun antar Instansi terkait.

Peluang (O)
ξ

Kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik yang mudah,
cepat dan terpercaya.

ξ

Menuju Digitalisasi proses bisnis Pemerintahan daerah sebagaimana
amanah reformasi birokrasi, implementasi nawacita, tuntutan masyarakat
serta sejalan dengan perkembangan teknologi, regulasi serta budaya
modernisasi masyarakat Indonesia yang sudah tidak bisa dibendung lagi

Hambatan (T)
ξ

Pengadaan infrastruktur TIK yang mahal dan sangat tergantung fluktuasi
mata uang asing.

ξ

Adanya moratorium pembangunan data center.

ξ

Sistem informasi yang ada di OPD yang berasal dari instansi
nomenklaturnya relatif susah diintegrasikan.

Menggunakan Kekuatan untuk Menjemput Peluang (SO)
ξ

Mengoptimalkan sistem informasi yang sudah ada dan mempersiapkan
untuk mudah diintegrasikan dengan sistem informasi yang dibutuhkan
(menyiapkan web service).
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ξ

Mengembangkan sistem informasi layanan administrasi pemerintah
maupun layanan publik dengan berbasis mobile application.

Menghilangkan Kelemahan untuk Menjemput Peluang (WO)
ξ

Menyusun Master Plan TIK yang terpadu untuk mengarahkan sistem
informasi yang terintegrasi dan menyukseskan satu data.

ξ

Inventarisasi SDM TIK dan berkoordinasi dengan BPKP untuk
mengoptimalkan SDM pengelola TIK di Pemkab Lebak.

ξ

Melakukan pengelolaan infrastruktur TIK yang terpadu yang dapat
memfasilitasi kebutuhan Pemkab Lebak.

Menggunakan Kekuatan untuk Mengeliminasi Hambatan (ST)
ξ

Dibangun web service yang menduplikasi data yang ada di sistem informasi
yang berasal dari instansi nomenklaturnya.

ξ

Dengan pengembangan infrastruktur TIK menggunakan Cloud Technology,
maka terjadi efisiensi yang luar biasa untuk penggunaan servernya, dengan
ketersediaan bandwidth / akses internet terpusat maka total harga yang
selama ini dibayarkan bisa mendapatkan layanan jauh lebih baik dan
kapasitas bandwidth yang lebih besar, keamanan lebih terjamin, performa
meningkat. Dengan efisiensi pemanfaatan internet maka kapasitasnya bisa
dioptimalkan untuk pekerjaan utamanya.

Mengurangi Kelemahan untuk Melawan Hambatan (WT)
ξ

Mengoptimalkan SDM TIK yang ada dan peran vendor dapat dioptimalkan
untuk mendapatkan hasil penerapan SPBE yang lebih baik.

ξ

Menyusun standar operasional prosedur terkait koordinasi pengembangan
SPBE

3.2 Peran TIK
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi menyatakan bahwa
pemerintah berkomitmen mengoptimalkan penerapan SPBE di seluruh Instansi
pemerintah (K/L/D). Implementasi SPBE di Pemkab Lebak sudah berjalan namun
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belum terkoordinasi. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan kebijakan untuk mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta
pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Salah satu capaian Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tahun 2018
ini menetapkan agar setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah harus
menggunakan aplikasi umum, paling lambat dua tahun setelah Perpres ini
ditetapkan. Perpres ini diinisiasi oleh Kementerian PANRB dan beberapa
kementerian/lembaga terkait.
Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur
SPBE secara terpadu, dengan unsur yang meliputi Master Plan SPBE Nasional,
Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, proses bisnis,
data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan
layanan SPBE.
Master Plan SPBE Pemerintah Kabupaten Lebak yang bertujuan untuk
memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan, di mana Master Plan
SPBE ini disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang dan
menengah dalam kerangka tercapainya cita-cita reformasi birokrasi di Pemerintah
Kabupaten Lebak. Sedangkan Keamanan Informasi mencakup penjaminan
kerahasiaan,

keutuhan,

ketersediaan,

keaslian,

dan

kenirsangkalan

(nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan
Aplikasi SPBE.
Manajemen SPBE dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan
keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE. Integrasi layanan pengaduan
pelayanan publik yang dilakukan melalui bagi pakai data dan informasi pengaduan
pelayanan publik Pemerintah Daerah, antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah,
penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi
pengaduan pelayanan publik, dan penyelenggaraan sistem aplikasi pengaduan
pelayanan publik yang terintegrasi. Pemantauan dan evaluasi SPBE memiliki
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tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE Pemerintah
Daerah.
SPBE

memberi

peluang

untuk

mendorong

dan

mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel,
meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan
dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas
dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat
penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui
penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik atau
disebut juga dengan Good Governance.
Good governance memiliki sejumlah ciri sebagai berikut:
ξ

Akuntabel: artinya pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus disertai pertanggung jawabannya

ξ

Transparan: artinya harus tersedia informasi yang memadai kepada masyarakat
terhadap proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan

ξ

Responsif: artinya dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus
mampu melayani semua stakeholder

ξ

Setara dan inklusif: artinya seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali harus
memperoleh kesempatan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan sebuah
kebijakan

ξ

Efektif dan efisien: artinya kebijakan dibuat dan dilaksanakan dengan
menggunakan sumber daya-sumber daya yang tersedia dengan cara yang
terbaik

ξ

Mengikuti aturan hukum: artinya dalam proses pembuatan dan pelaksanaan
kebijakan membutuhkan kerangka hukum yang adil dan ditegakkan

ξ

Partisipatif: artinya pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus membuka
ruang bagi keterlibatan banyak aktor
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ξ

Berorientasi pada konsensus (kesepakatan): artinya pembuatan dan pelaksanaan
kebijakan harus merupakan hasil kesepakatan bersama di antara para aktor yang
terlibat.
Pada hakikatnya tujuan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance)

adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan atau
pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerja sama antar semua
komponen pelaku (negara, masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat, dan pihak
swasta). Paradigma tata kepemerintahan yang baik menekankan arti penting
kesejajaran hubungan antara institusi negara, pengguna layanan, dan masyarakat.
Semua pelaku harus saling mengetahui apa yang dilakukan oleh pelaku lainnya
serta membuka ruang dialog agar para pelaku saling memahami perbedaanperbedaan di antaranya. Melalui proses tersebut diharapkan akan tumbuh konsensus
dan sinergi dalam penerapan program-program tata kepemerintahan yang baik di
masyarakat.
Ada empat belas karakteristik yang terdapat dalam Good Governance yaitu:
ξ

Wawasan ke depan (onary)

ξ

Keterbukaan dan Transparansi (openness and transparency)

ξ

Partisipasi Masyarakat (participation)

ξ

Akuntabilitas/Tanggunggugat (accountability)

ξ

Supremasi Hukum (rule of law)

ξ

Demokrasi (Democracy)

ξ

Profesionalisme dan Kompetensi (profesionalism and competency)

ξ

Daya Tanggap (responsiveness)

ξ

Keefisienan dan Keefektifan (efficiency and effectiveness)

ξ

Desentralisasi (decentralization)
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ξ

Kemitraan dengan Swasta dan Masyarakat (private and civil society
partnership)

ξ

Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (commitment to discrepancy
reduction)

ξ

Komitmen pada Pasar yang fair (commitment to fair market)

ξ

Komitmen pada Lingkungan Hidup (commitment to environmental protection)
Dalam rangka mewujudkan good governance di Pemkab Lebak, maka peran

TIK terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemkab Lebak dapat dirinci sebagai
berikut:
Tabel 3.2 Peran TIK terhadap pencapaian Visi Misi Pemkab Lebak
Misi Pemkab
Meningkatkan Kualitas dan
Daya Saing SDM;

Peran TIK
Dengan tersedianya infrastruktur TIK sampai
ke setiap sekolah maka Pemkab bisa
memfasilitasi kebutuhan pustaka anak
sekolah, pengetahuan masyarakat, info pasar,
promosi, dakwah dll.
Konten positif sudah sangat banyak
penyedianya, sehingga peran pemerintah
hanya tinggal memastikan bahwa semua
wilayah sudah tersedia jaringan internet

Meningkatkan Produktivitas
Perekonomian Daerah Melalui
Pengembangan Pariwisata;

Setiap sudut wilayah kabupaten Lebak bisa
dijual sebagai lokasi berpotensi wisata
melalui ahli promosi dan multimedia yang
terhubung ke internet. Apabila setiap wilayah
sudah siap menerima wisatawan asing maka
teknologi informasi akan menjadi etalase
online yang mampu menarik wisatawan ke
setiap sudut wilayah kabupaten Lebak

Meningkatkan Ketersediaan
Infrastruktur Wilayah;

Basis data infrastruktur wilayah bisa
mendorong sistem pengambilan keputusan
yang tepat dalam mengatur strategi
pengembangan wilayah, baik untuk
pengentasan kemiskinan maupun promosi
wisata
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Meningkatkan Kualitas
Lingkungan Hidup;

Dengan basis data wilayah yang akurat bisa
mendorong pengawasan dan pengendalian
wilayah yang tepat untuk kesejahteraan
masyarakat dengan terjaganya budaya dan
lingkungan yang layak dan nyaman dihuni.
Sistem informasi mitigasi bencana
membantu pemerintah daerah dalam
mengatur tata ruang selain untuk
mempertahankan kenyamanan hidup juga
mencegah terjadinya bencana ataupun
pengurangan risiko bencana

Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik;

Tata kelola pemerintahan yang baik ditanai
dengan kualitas layanan publik yang mudah,
murah, cepat, tepat yang didukung dengan
sistem informasi layanan publik yang andal
dan aman
Tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
terintegrasi dengan pengurangan proses
birokrasi manual, berbasis kertas dan tanda
tangan basah serta ego sektoral yang
merupakan tata cara birokrasi primitif yang
sudah harus segera ditinggalkan dengan
sesegera mungkin secara revolusioner.

3.3 Pemanfaatan Teknologi Pendorong SPBE
Perkembangan TIK yang sangat pesat memberi peluang inovasi TIK dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Diharapkan pemanfaatan TIK yang efektif dan
efisien dapat dicapai melalui integrasi infrastruktur, sistem aplikasi, keamanan
informasi, dan layanan TIK. Tren TIK di masa depan dapat diadopsi secara selektif
yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal Instansi Pusat
dan Pemerintah Daerah untuk mendukung SPBE. Di antara teknologi masa depan
yang mendorong perubahan SPBE adalah:
3.3.1 Mobile Internet
Mobile internet merupakan akses internet yang menggunakan gawai
personal. Dengan semakin meningkatnya pengaksesan internet melalui gawai
personal, layanan SPBE harus dapat diakses oleh para pengguna dalam bentuk
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layanan bergerak tanpa batas waktu dan lokasi. Penerapan mobile internet salah
satunya merupakan mobile government.
Mobile Government atau yang biasa disingkat M-Government adalah
penerapan SPBE pada media piranti bergerak (mobile), termasuk penggunaan
layanan dan aplikasi dari pemerintah yang hanya mungkin digunakan pada telepon
seluler, dan infrastruktur jaringan internet nirkabel. Adapun manfaat dari MGovernment di antaranya adalah: Peningkatan produktivitas dan efektivitas
pegawai pelayanan masyarakat serta peningkatan kualitas penyampaian informasi
dan layanan Pemkab Lebak.
Beberapa tahun terakhir penerapan mobile government (m-government)
untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik sebenarnya sudah dimulai.
Dipandang dari segi kepraktisan bagi pengguna, seluler memang lebih unggul
daripada PC (Personal Computer) atau laptop sekalipun. Handphone lebih murah,
lebih ringan dan bisa dibawa ke mana-mana bahkan bisa dimasukkan ke dalam
saku. Hal inilah yang menjelaskan mengapa tingkat penetrasi handphone lebih
cepat daripada PC atau Laptop. Handphone tidak lagi menjadi barang yang mewah,
melainkan telah menjadi kebutuhan dan perlengkapan sehari-hari. Mulai dari
presiden direktur sampai dengan tukang sayur sudah biasa menggunakan HP.
Handphone telah digunakan secara masal oleh setiap lapisan masyarakat dengan
berbagai macam tipe dan merk.
3.3.2 Cloud Computing
Komputasi awan (cloud computing) adalah gabungan pemanfaatan
teknologi komputer dan pengembangan berbasis Internet. Awan (cloud) adalah
metafora dari internet, sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram
jaringan komputer. Sebagaimana awan dalam diagram jaringan komputer tersebut,
awan (cloud) dalam Cloud Computing juga merupakan abstraksi dari infrastruktur
kompleks yang disembunyikannya. Ia adalah suatu metode komputasi di mana
kapabilitas terkait teknologi informasi disajikan sebagai suatu layanan (as a
service), sehingga pengguna dapat mengaksesnya lewat Internet tanpa mengetahui
apa yang ada di dalamnya, ahli dengannya, atau memiliki kendali terhadap
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infrastruktur teknologi yang membantunya. Menurut sebuah makalah tahun 2008
yang dipublikasi IEEE Internet Computing "Cloud Computing adalah suatu
paradigma di mana informasi secara permanen tersimpan di server di internet dan
tersimpan secara sementara di komputer pengguna (client) termasuk di dalamnya
adalah desktop, komputer tablet, notebook, komputer tembok, handheld, sensorsensor, monitor dan lain-lain.”
Komputasi awan adalah suatu konsep umum yang mencakup SaaS
(Software as a Services), DaaS (Data as a Services), IaaS (Infrastructure as a
Services), PaaS (Platform as a Services) serta Web 3.0, dan tren teknologi terbaru
lain yang dikenal luas, dengan tema umum berupa ketergantungan terhadap Internet
untuk memberikan kebutuhan komputasi pengguna. Sebagai contoh, Google Apps
menyediakan aplikasi bisnis umum secara daring yang diakses melalui suatu
penjelajah web dengan perangkat lunak dan data yang tersimpan di server.
Komputasi awan saat ini merupakan trend teknologi terbaru, dan contoh bentuk
pengembangan dari teknologi Cloud Computing ini adalah iCloud
3.3.3 Big Data Analytics
Big Data Analytics merupakan teknologi analisis terhadap data yang
berukuran sangat besar, tidak terstruktur, dan tidak diketahui pola, korelasi ataupun
relasi antar data. Dengan memanfaatkan teknologi ini, layanan SPBE diharapkan
mampu memberi dukungan pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan bagi
pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
3.3.4 Artificial Inteligence (AI)
Artificial Intelligence (Al) merupakan teknologi kecerdasan buatan pada
mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan
pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan oleh manusia. Pemanfaatan AI
dalam SPBE berpotensi membantu pemerintah dalam mengurangi beban
administrasi seperti menjawab pertanyaan, mengisi dokumen, mencari dokumen,
menerjemahkan suara/tulisan, dan membuat draf dokumen. Dalam hal pelayanan
publik, AI dapat membantu memecahkan permasalahan yang kompleks seperti
permasalahan sosial, kesehatan, dan transaksi keuangan.
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3.3.5 Internet of Things (IoT)
Internet of Things (IoT) merupakan perangkat elektronik yang dilengkapi
dengan perangkat lunak, sensor, aktuator, dan konektivitas internet sehingga
mampu melakukan pengiriman atau pertukaran data melalui akses internet. Dengan
semakin meningkatnya pemanfaatan IoT dalam kehidupan sehari-hari, layanan
SPBE diharapkan bersifat adaptif dan responsif terhadap kebutuhan kustomisasi
layanan yang diinginkan oleh pengguna dengan memperluas ketersediaan kanalkanal Layanan SPBE yang dapat diakses oleh perangkat-perangkat IoT.

3.4 Rekomendasi
Dari uraian kondisi eksisting, analisa SWOT dan perkembangan teknologi
yang perlu dimanfaatkan, maka disimpulkan beberapa rekomendasi sebagai
berikut:
Tabel 3.3 Rekomendasi untuk Penerapan SPBE di Kabupaten Lebak
Bidang

Solusi

Tata kelola
Perencanaan dan
Monev

1. Menyusun Master Plan setiap 5 tahun sekali dengan
melibatkan OPD di Pemkab Lebak.
2. Mereview Master Plan setiap tahun atau selambatlambatnya 3 tahun atau adanya kebutuhan untuk
direview untuk memastikan Master Plan masih
sesuai dengan kondisi, perkembangan teknologi dan
selaras dengan pengembangan SPBE Nasional.
3. Perencanaan aksi / business plan untuk setiap
pembangunan sistem informasi / penyelenggara
sistem elektronik serta dilakukan continual
improvement
4. Terdapat sistem audit internal dan audit eksternal
secara berkala atas penyelenggaraan SPBE

Kebijakan

1. Perlunya disusun kebijakan internal SPBE
2. Adanya pengesahan Master Plan SPBE dan
penerapan layanan publik lainnya
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3. Dilengkapinya SOP di setiap penyelenggaraan
sistem elektronik dengan dilakukan perbaikan
berkelanjutan secara berkala
4. Adanya SK atau kebijakan lain terkait Tim Pengarah
SPBE
Kelembagaan

1. Terpenuhinya semua fungsi pengelolaan TIK di
Pemkab Lebak
2. Adanya Tim Pengarah SPBE
3. Terpenuhinya perencanaan kegiatan penetapan
kebijakan, monitoring dan evaluasi dari Tim
Pengarah SPBE

SDM

Terpenuhinya jumlah dan kualitas SDM pengelola TIK

Sistem Informasi
Data

1. Setiap penyelenggara sistem elektronik memiliki
data (wali data) yang unik sesuai tupoksinya.
2. Setiap data yang dimiliki walidata harus disusun
metadatanya
3. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib
sharing data ke unit lain dengan kesepakatan dan
sesuai SOP yang telah ditetapkan oleh walidata
4. Perlunya dibangun Datawarehouse untuk sistem
terintegrasi serta sistem pelaporan eksekutif dan
bantuan pengambilan keputusan
5. Perlunya dibangun Government Service Bus untuk
integrasi antar OPD di Pemkab Lebak, antar K/L
terkait

Informasi

1. Setiap unit kerja sebagai Wali informasi sesuai
tupoksi dan kewenangannya
2. Setiap informasi dikelola sesuai regulasi (KIP/PPID)
3. Setiap informasi publik perlu disampaikan di
Website maupun media sosial lainnya
4. Perlu dibangun Digital Dashboard untuk sistem
pelaporan eksekutif

Aplikasi

1. Penerapan aplikasi di semua proses Bisnis
2. Penggunaan Mobile Aplikasi untuk layanan publik
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Sistem Integrasi

1. Integrasi pada Proses Bisnis Utama
2. Integrasi pada Proses Bisnis Pendukung secara
bertahap terutama aplikasi yang dikembangkan
sendiri oleh Pemkab Lebak

Infrastruktur
Data center /
Disaster Recovery
Center

1. Pengembangan kapasitas DC
2. Penerapan DRC terutama untuk layanan restricted
3. Pemanfaatan Cloud System

Jaringan

1. Pembangunan WAN antar gedung yang ditempati
Pemkab Lebak
2. Optimasi LAN kantor Pemkab Lebak
3. Optimasi LAN/wifi OPD
4. Sistem monitoring performance dan keamanan
terpadu

Sistem Keamanan

1. Setiap kewajiban kontrol keamanan Setiap lapisan
TIK
2. Penerapan pengamanan data dan Transaksi elektronik
menggunakan sertifikat elektronik
3. Pengamanan Fisik infrastruktur TIK
4. Membangun Kepedulian keamanan informasi
5. Membangun Tata Kelola keamanan informasi
6. Mengembangkan dan memanfaatkan Monitoring
sistem yang dikelola ID-SIRTII

Akses Internet

1. Pengadaan IP dan pengendalian ketat pemanfaatan IP
Publik
2. Sewa Bandwidth secara proporsional untuk
mendukung kinerja Pemkab Lebak
3. Pengendalian Domain dan sub domainnya

Transaksi Elektronik 1. Penyelenggaraan RA dari OPD bagian kepegawaian
2. Pemanfaatan Tandatangan elektronik dan Sertifikat
elektronik untuk pengamanan dokumen dan transaksi
elektronik

3-13

Rencana Induk TIK 2020 – 2024 Pemkab Lebak

BAB 4

PERENCANAAN STRATEGIS

4.1 Visi dan Misi penyelenggaraan SPBE
Visi dan misi penyelenggaraan SPBE Pemkab Lebak mengacu pada visi
misi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebak
tahun 2005-2025. Berikut usulan visi misi penyelenggaraan SPBE Pemkab Lebak
tahun 2020-2024:
Visi:

‡/HEDN0HQMDGL’DHUDK\DQJ0DMXGDQ5HOLJLXV%HUEDVLV6LVWHP(OHNWUR
Misi:
1. Optimalisasi tata kelola TIK.
2. Mewujudkan sistem elektronik terintegrasi.
3. Pengembangan infrastruktur TIK terpadu dan aman.
4. Meningkatkan ketersediaan jumlah dan kualitas SDM TIK.
5. Mewujudkan Smart Public Services.
Tabel 4.1 Matriks konektivitas Misi Pemkab – Misi SPBE
Misi SPBE
Misi Pemkab
Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing
SDM;

1

2

V

Meningkatkan Produktivitas
Perekonomian Daerah Melalui
Pengembangan Pariwisata;

4

5

V

V

V

V

V

V

Meningkatkan Ketersediaan
Infrastruktur Wilayah;

V

Meningkatkan Kualitas Lingkungan
Hidup;
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan
Yang Baik;

3

V
V

V

V
V

V

V
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4.2 Kebijakan Strategis
Kebijakan strategis ini mengacu pada misi penyelenggaraan SPBE Pemkab
Lebak, berikut disusun kebijakan strategis terkait TIK di antaranya:
A. Misi 1: Optimalisasi tata kelola TIK
1. Tujuan: Terwujudnya pedoman penyelenggaraan SPBE di Pemkab Lebak.
2. Sasaran:
a) Adanya Master Plan dan rencana aksi penyelenggaraan SPBE.
b) Adanya kebijakan internal penyelenggaraan SPBE dalam bentuk
kebijakan berupa peraturan daerah/peraturan Bupati/surat edaran
c) Adanya standar operasional prosedur pada setiap penyelenggaraan
sistem elektronik.
d) Adanya mekanisme koordinasi antar OPD terkait pengembangan
dan pengelolaan TIK.
e) Adanya evaluasi dan audit secara berkala terkait penyelenggaraan
SPBE.
3. Strategi:
a) Penyusunan Master Plan penyelenggaraan SPBE yang melibatkan
seluruh OPD dan melakukan review secara berkala.
b) Penyusunan kebijakan internal penyelenggaraan SPBE.
c) Penguatan Kelembagaan SPBE.
d) Melakukan evaluasi, audit dan pemeringkatan penyelenggaraan
SPBE.
B. Misi 2: Mewujudkan sistem elektronik terintegrasi
1. Tujuan: Penyelenggaraan SPBE yang mampu mengintegrasikan seluruh
sistem informasi baik di antar internal Pemkab Lebak maupun dengan
instansi terkait.
2. Sasaran:
a) Terwujudnya penyelenggaraan layanan SPBE ke semua OPD.
b) Terwujudnya inovasi proses bisnis terintegrasi
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c) Terbangunnya sistem informasi internal maupun eksternal sesuai
kebutuhan.
d) Terbangunnya pusat manajemen data terintegrasi pengelolaan Data
warehouse dan Government Service Bus yang mengintegrasikan
seluruh sistem informasi di Pemkab Lebak
e) Teridentifikasinya seluruh model sistem pelaporan elektronik untuk
informasi publik, pengampu kepentingan serta manajemen di semua
lapisan sebagai bahan bantuan pengambilan keputusan untuk
perencanaan, monev dan operasional birokrasi.
3. Strategi
a) Membangun sistem informasi di seluruh OPD dan middleware-nya
b) Membangun sistem pengelolaan data dan sharing data / informasi
internal Pemkab Lebak
c) Membangun sistem pelaporan dan bantuan keputusan yang
melibatkan seluruh unit kerja.
d) Penyusunan meta data
e) Pengembangan data warehoue dan government service bus.
f) Pengembangan digital dashboard Pemkab Lebak.
C. Misi 3: Pengembangan infrastruktur TIK terpadu dan aman.
1. Tujuan: Terselenggaranya layanan infrastruktur TIK yang efisien, efektif,
cepat, mudah, cukup, nyaman dan aman.
2. Sasaran:
a) Adanya pusat pengelolaan dan pengolahan data yang aman dengan
tingkat ketersediaan layanan hingga 99,9%
b) Tersedianya jaringan internet lokal dan internasional berkecepatan
tinggi
c) Tersedianya akses internet dan kontrol akses yang sesuai untuk
kepentingan instansi
d) Tersedianya layanan pengamanan informasi dan transaksi elektronik
sesuai standar di layer infrastruktur
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e) Tersedianya

layanan

help

desk

penyelenggaraan

layanan

infrastruktur
3. Strategi
a) Menyelenggarakan layanan infrastruktur TIK yang terpadu dan
terkoordinasi dengan baik.
b) Menggunakan teknologi dan konfigurasi terkini.
c) Meningkatkan kerja sama dengan instansi lain maupun perguruan
tinggi penyedia layanan penyelenggaraan SPBE
d) Menyusun mekanisme layanan infrastruktur TIK di Pemkab Lebak
e) Pembangunan sistem pengamanan data.
D. Misi 4: Meningkatkan ketersediaan jumlah dan kualitas SDM TIK
1. Tujuan: Pemenuhan kebutuhan SDM TIK dalam membangun budaya
digital di Pemkab Lebak.
2. Sasaran:
a) Tersedianya jumlah SDM TIK yang memiliki kompetensi dan
keahlian bidang TIK di seluruh OPD.
b) Adanya pengembangan kompetensi dan keahlian untuk SDM TIK.
c) Tersedianya pegawai khusus fungsional pengelola TIK.
3. Strategi:
a) Pengusulan rekrutmen pegawai berlatar pendidikan TIK secara terus
menerus setiap tahunnya
b) Meningkatkan kompetensi dan keahlian untuk SDM TIK
c) Menyusun analisa jabatan dan analisa beban kerja pengelolaan TIK.
E. Misi 5: Mewujudkan Smart Public Service
1. Tujuan: Pemanfaatan TIK terkini dalam aplikasi layanan Pemkab Lebak
2. Sasaran:
a) Terbangunnya aplikasi layanan publik berbasis mobile application.
b) Tersedianya aplikasi yang memanfaatkan sertifikat elektronik.
c) Tersedianya aplikasi yang memanfaatkan TIK terkini.
3. Strategi

4-4

Rencana Induk TIK 2020 – 2024 Pemkab Lebak

a) Pengembangan layanan publik dan layanan administrasi pemerintah
berbasis mobile application.
b) Pemanfaatan Sertifikat elektronik
c) Pemanfaatan teknologi terkini (Big data, artificial intelligence,
Knowledge Management, IoT) untuk mendukung layanan Pemkab
Lebak

4.3 Peta Jalan dan Skala Prioritas
Berikut roadmap dan skala prioritas pengembangan penyelenggaraan SPBE
Pemkab 2020 – 2024.

Smart Governance

Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi

Penerapan SPBE di setiap OPD
Pengembangan Infrastruktur Terpadu
Gambar 4.1 Roadmap dan Skala Prioritas Pengembangan Penyelenggaraan
SPBE 2020 – 2024
Skala Prioritas pengembangan SPBE di Pemkab Lebak adalah sebagai berikut:

4-5

Rencana Induk TIK 2020 – 2024 Pemkab Lebak

Tabel 4.2 Skala Prioritas Penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Lebak
No

Strategi

Prioritas
1

1

Penyusunan Master Plan penyelenggaraan SPBE
yang melibatkan seluruh OPD dan melakukan
review secara berkala.

2

Penyusunan kebijakan internal penyelenggaraan
SPBE.

3

Penguatan Kelembagaan SPBE dengan
optimalisasi kinerja OPD Kominfo dan
peningkatan kualitas SDM TIK pemkab

4

Melakukan evaluasi, audit dan pemeringkatan
penyelenggaraan SPBE.

5

Membangun sistem informasi di seluruh OPD dan
middleware-nya

6

Membangun sistem pengelolaan data dan sharing
data / informasi internal Pemkab Lebak.

7

Membangun model sistem pelaporan dan bantuan
keputusan yang melibatkan seluruh OPD.

8

Penyusunan meta data

9

Pengembangan data warehoue dan government
service bus.

10

Pengembangan digital dashboard Pemkab Lebak

11

Menyelenggarakan layanan infrastruktur TIK yang
terpadu dan terkoordinasi dengan baik.

12

Menggunakan teknologi dan konfigurasi terkini.

13

Meningkatkan kerja sama dengan instansi lain
maupun perguruan tinggi penyedia layanan
penyelenggaraan SPBE

14

Menyusun mekanisme layanan infrastruktur TIK di
Pemkab Lebak

2

3
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15

Pembangunan sistem pengamanan data.

16

Pengusulan rekrutmen pegawai berlatar pendidikan
TIK secara terus menerus setiap tahunnya.

17

Meningkatkan kompetensi dan keahlian untuk
SDM TIK.

18

Menyusun analisa jabatan dan analisa beban kerja
pengelolaan TIK

19

Pengembangan layanan publik dan layanan
administrasi pemerintah berbasis mobile
application.

20

Pemanfaatan Sertifikat elektronik

4.4 Program Kegiatan
Program kegiatan penyelenggaraan SPBE diturunkan berdasarkan strategi yang
disusun dari Visi dan Misi pengembangan SPBE, adapun program-program
kegiatan tersebut adalah:
Tabel 4.3 Program Kegiatan Penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Lebak
Strategi

Program

Penyusunan Master
Plan
penyelenggaraan
SPBE yang
melibatkan seluruh
OPD dan
melakukan review
secara berkala.

Penguatan
Kelembagaan
Pemkab Lebak

Penyusunan
kebijakan internal
penyelenggaraan
SPBE.

Penguatan
Kelembagaan
Pemkab Lebak

Kegiatan

Output

Penyusunan
Dokumen Master
Plan SPBE

Dokumen Master
Plan

Melakukan review
dokumen Master
Plan SPBE

Dokumen review

Penyusunan
Dokumen
Kebijakan internal
SPBE

Dokumen
kebijakan
internal SPBE
Sosialisasi
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Penguatan
Kelembagaan
SPBE.

Melakukan
evaluasi, audit dan
pemeringkatan
penyelenggaraan
SPBE.

Penguatan
Kelembagaan
Pemkab Lebak

Penguatan
Kelembagaan
Pemkab Lebak

Pengesahan
dokumen kebijakan
internal SPBE

Dokumen
kebijakan
internal
(Peraturan
Bupati/Surat
Edaran atau dll)

Pembentukan Tim
Pengarah SPBE

SK Tim
Pengarah SPBE
Pemkab Lebak

Mengadakan
kegiatan Tim
Pengarah SPBE

Laporan
Kegiatan Tim
Pengarah

Penyusunan
Dokumen Inovasi
Proses Bisnis
Terintegrasi

Dokumen
Inovasi Proses
Bisnis
Terintegrasi

Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Anggaran dan
Belanja TIK

Dokumen
Mekanisme
RKAKL klaster
TIK

Penyusunan
Pengoperasian
Pusat Data

SOP dan
Dokumen
pendukung
lainnya berbasis
ISO 27000

Penyusunan SOP
penyelenggaraan
sistem elektronik

Dokumen SOP

Evaluasi Mandiri
penyelenggaraan
SPBE (Self
Assessment)

Pemenuhan
evidence

Eksternal Audit

Perbaikan
berkelanjutan

Pemeringkatan

Penilaian
pemeringkatan
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Membangun sistem Pengembangan
informasi di seluruh Sistem Informasi
OPD dan
middleware-nya

Membangun sistem
pengelolaan data
dan sharing data /
informasi internal
Pemkab Lebak.

Pengembangan
Sistem Informasi

Penerapan aplikasi
umum berbagi
pakai yang belum
diimplementasikan

Laporan kegiatan
implementasi

Instalasi API pada
semau sistem
elektronik

Dokumentasi
API pada
interoperabilitas
data

Pengembangan
aplikasi layanan
administrasi dan
layanan publik

Laporan kegiatan
implementasi

Pemanfaatan dan
Pemeliharaan
government service
bus

Laporan
penerapan
government
service bus

Penyusunan
dokumen kebijakan
pengelolaan
data/informasi

Dokumen
pengelolaan
data/informasi

Penetapan walidata

SK Penetapan
walidata

Membangun model
sistem pelaporan
dan bantuan
keputusan yang
melibatkan seluruh
OPD.

Pengembangan
Sistem Informasi

Penyusunan
dokumen rencana
sistem model
pelaporan dan
analisa statistik

Dokumen

Penyusunan meta
data

Pengembangan
Sistem Informasi

Penyusunan
metadata sesuai
dengan bidangnya

Metadata/data
base

Pengembangan
data warehoue dan
government service
bus.

Pengembangan
Sistem Informasi

Implementasi data
warehouse

Aplikasi data
warehouse
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Pengembangan
government service
bus

Implementasi

Pengembangan
digital dashboard
Pemkab Lebak

Pengembangan
Sistem Informasi

Pengembangan
digital dashboard
Pemkab Lebak

Aplikasi EIS dan
DSS Pemkab
Lebak

Menyelenggarakan
layanan
infrastruktur TIK
yang terpadu dan
terkoordinasi
dengan baik.

Peningkatan
kapasitas
infrastruktur

Penyusunan
dokumen
perencanaan
kapasitas

Dokumen
perencanaan
kapasitas

Menggunakan
teknologi dan
konfigurasi terkini.

Peningkatan
kapasitas
infrastruktur TIK

Konfigurasi
system

cloud Laporan kegiatan

Meningkatkan kerja Penguatan
sama dengan
Kelembagaan
instansi lain
maupun perguruan
tinggi penyedia
layanan
penyelenggaraan
SPBE

Evaluasi layanan
pihak ketiga

Menyusun
mekanisme layanan
infrastruktur TIK di
Pemkab Lebak

Penyusunan
Dokumen
mekanisme layanan mekanisme
layanan
infrastruktur TIK
infrastruktur
(pengadaan,
pengelolaan dan
pelaporan)

Penguatan
Kelembagaan

Laporan

Kebijakan
mekanisme
layanan
infrastruktur
Pembangunan
sistem pengamanan
data.

Peningkatan
Kapasitas
Infrastruktur TIK

Instalasi sistem
pengamanan
elektronik

Laporan kegiatan
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Pengusulan
rekrutmen pegawai
berlatar pendidikan
TIK secara terus
menerus setiap
tahunnya.

Penguatan
Kelembagaan
Pemkab Lebak

Melakukan
rekrutmen pegawai
yang berlatar
belakang TIK

Jumlah
rekrutmen baru
SDM TIK

Meningkatkan
kompetensi dan
keahlian untuk
SDM TIK.

Penguatan
Kelembagaan
Pemkab Lebak

Mengadakan atau
memberikan
fasilitas pelatihan
peningkatan
kompetensi TIK

Laporan kegiatan
pelatihan

Menyusun analisa
jabatan dan analisa
beban kerja
pengelolaan TIK

Penguatan
Kelembagaan
Pemkab Lebak

Menyusun
dokumen analisa
jabatan dan beban
kerja

Dokumen analisa
jabatan dan
beban kerja
SDM TIK

Pengembangan
Pengembangan
layanan publik dan Sistem Informasi
layanan
administrasi
pemerintah berbasis
mobile application.

Pengembangan dan
instalasi layanan
publik berbasis
mobile application

Aplikasi

Pemanfaatan
Pengembangan
Sertifikat elektronik Sistem Informasi

Sosialisasi
pemanfaatan
sertifikat elektronik
di lingkungan
Pemkab Lebak

Laporan
Kegiatan

Penyusunan
dokumen kebijakan
implementasi
Sertifikat
elektronik

Dokumen
kebijakan

Penetapan sistem
elektronik yang
akan diterapkan
sertifikat elektronik

Daftar sistem
elektronik
Aplikasi yang
memanfaatkan
sertifikat
elektronik
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Penetapan
regristration
authority (RA)
OPD yang
membidangi
Kepegawaian

Lembaga RA

Penerbitan
sertifikat elektronik
di lingkungan
Pemkab Lebak

Laporan jumlah
sertifikat
elektronik yang
diterbitkan
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BAB 5

DESAIN ARSITEKTUR

5.1 Tata Kelola
5.1.1 Kebijakan
Mengacu pada evaluasi Sistem Pemerintahan berbasis elektronik maka
perlu ditetapkan kebijakan terdiri dari:
1. Kebijakan internal SPBE
1.

Pembentukan Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah

2.

Dokumen Master Plan SPBE

3.

Manajemen Data dan Informasi

4.

Pengembangan Integrasi Sistem Aplikasi

5.

Implementasi Aplikasi Umum Berbagi Pakai

6.

Pengendalian infrastruktur TIK terpadu

7.

Interoperabilitas sumber daya TIK

8.

Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi (Enterprise Arsitektur)

9.

Penyusunan Standar Anggaran dan Belanja TIK

10.

Manajemen Pengoperasian Pusat Data

11.

Penerapan e-Surat (Tata Naskah Dinas Elektronik)

12.

Penerapan SIM Kepegawaian

13.

Penerapan SIM Perencanaan dan Penganggaran

14.

Penerapan SIM Keuangan

15.

Penerapan SIM Kinerja

16.

Penerapan SIM Pengadaan

17.

Penerapan SIM Pengaduan Publik

18.

Penerapan SIM Dokumentasi dan Informasi Hukum

19.

Penerapan SIM Whistle Blowing Sistem

2. Kebijakan TIK
Sejumlah kebijakan TIK lainnya yang belum tertulis dalam amanah di
Perpres tentang SPBE di antaranya tidak terbatas pada:
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1.

Standardisasi pengembangan sistem Informasi;

2.

Manajemen keamanan informasi (SMKI);

3.

Manajemen mutu penyelenggaraan layanan TIK;

4.

Manajemen Rilis sistem informasi;

5.

Manajemen monev;

6.

Manajemen pengendalian mitra TIK;

7.

Manajemen aset TIK;

8.

Manajemen sumber daya manusia pengelola TIK;

9.

Manajemen perubahan;

10.

Manajemen pemeliharaan dan perbaikan berkelanjutan; dan

11.

Manajemen bantuan (help desk) dan penanganan insiden (incident
handling)

5.1.2 Kelembagaan
Berikut pembagian atas perincian tugas (job desc) pelaksanaan SPBE pada
semua OPD dan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Lebak
di antaranya adalah:
1) Dinas Komunikasi dan Informatika
a) Manajemen Data
1. Walidata tingkat Pemerintah Kabupaten
2. Pengelola walidata di setiap Perangkat Daerah
3. Pengumpulan data
4. Pemanfaatan dan distribusi data
5. Penghapusan data
6. Manajemen keamanan data
7. Manajemen integrasi data
8. Penyusunan metadata tingkat Pemerintah Kabupaten

5-2

Rencana Induk TIK 2020 – 2024 Pemkab Lebak

9. Pengelola sistem manajemen pelaporan eksekutif
10. Pengelola sistem manajemen bantuan pengambilan keputusan
11. Formulasi statistik data saintis

b) Manajemen Teknologi TIK
1. Pengelola pusat data (Data Center/DC) dan Pusat pemulihan kerusakan

(Disaster Recovery Center/DRC)
2. Pengelola jaringan WAN Pemkab
3. Pengelola akses (bandwidth dan IP publik)
4. Manajemen LAN di setiap OPD
5. Manajemen hosting, domain dan sub domain
6. Manajemen aset TIK
7. Kebijakan pengadaan perangkat TIK
8. Monitoring ketersediaan layanan infrastruktur
9. Manajemen perangkat TIK (pengadaan, pemeliharaan dan peningkatan

kapasitas serta kualitas)
10. Manajemen perawatan perangkat dan perbaikan sistem berkelanjutan
11. Manajemen help desk dan incident Handling

c) Manajemen Pengembangan Sistem Informasi
1. Standardisasi pengembangan aplikasi SPBE
2. Mendorong dan mengendalikan pertumbuhan pengembangan aplikasi

OPD
3. Verifikasi dan validasi proposal pengembangan aplikasi
4. Pengembang aplikasi umum
5. Pengembang sistem penghubung dan gudang data (Data warehouse dan

Government service bus)
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6. Manajemen pengetahuan tentang TIK
7. Pengembang aplikasi Big Data
8. Pengembang aplikasi sistem intelejen
9. pengembangan aplikasi website
10. pengembangan sistem kecerdasan buatan
11. pengembangan Internet of Thing untuk pemerintahan
12. pengembangan inovasi sistem informasi
13. Integrasi sertifikat digital pada sistem informasi

d) Manajemen Keamanan Informasi
1. Pengendalian dokumentasi, sertifikasi dan kepatuhan pada Sistem

Manajemen Keamanan Informasi
2. Sosialisasi kepatuhan keamanan informasi
3. Monitoring dan tindakan insiden keamanan informasi
4. Pengoperasian perangkat pengamanan informasi
5. Kerja sama kelembagaan mitigasi insiden keamanan informasi
6. Sertifikasi dan pemeringkatan manajemen keamanan informasi
7. Backup system
8. Kamar sandi
9. Implementasi sertifikat elektronik

e) Manajemen Konten website dan Media Sosial
1. Standardisasi tampilan website dan media sosial
2. Pengendalian kepatuhan pada UU KIP dan UU Informasi Publik
3. Pengumpulan

ataupun

penciptaan

informasi,

pengolahan

dan

pengunggahan informasi
4. Kerja sama kemitraan
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5. Analis kelayakan konten informasi publik
6. Analisa berita dan pelurusan berita
7. Manajemen informasi OPD

f) Tata kelola TIK
1. Perencanaan
2. Monitoring dan evaluasi
3. Dokumentasi
4. Sertifikasi dan pemeringkatan
5. Kebijakan
6. Kelembagaan
7. SDM TIK
8. Anggaran dan belanja TIK
9. Manajemen inovasi
10. Proses Bisnis terintegrasi
11. Manajemen mutu
12. Manajemen perubahan
13. Manajemen risiko
14. Sosialisasi
15. Kemitraan
16. Feasibility study
17. Standardisasi
18. Pendidikan dan pelatihan

2) Operasional (OPD, kecamatan, puskesmas dan desa)
a) Jaminan update, integritas, ketersediaan dan akurasi data
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b) Pengembangan SIM OPD sesuai TUPOKSI nya
c) Pengelolaan infrastruktur internal OPD

Rekomendasi untuk urusan statistik dan persandian di antaranya sebagai berikut:
1) Urusan pengelolaan data di masukan pada seksi statistik,
2) Urusan pengamanan Informasi dimasukkan pada seksi persandian
3) Urusan pengelolaan konten website dan media sosial dimasukkan pada
bidang informasi dan komunikasi publik.
4) Seksi sistem informasi fokus pada pengembangan aplikasi umum dan
sistem terintegrasi
5) Seksi infrastruktur fokus pada ketersediaan (availability) layanan
infrastruktur TIK
5.1.3 SDM
Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat sentral dalam
organisasi. Apa pun bentuk dan tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai
visi untuk kepentingan manusia. Begitu pula dalam pelaksanaan misinya maka
dikelola dan diurus oleh manusia. Dengan demikian manusia merupakan faktor
yang sangat strategis dalam semua kegiatan organisasi.

Gambar 5.1 Tiga Pilar dalam Membangun Suatu Sistem
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Sebuah sistem bisa berjalan apabila ketiga pilar itu bisa berjalan secara
bersama dan saling mendukung, people adalah segala hal sebagai pengguna orang
/ organisasi / pelaku / pimpinan / stakeholder, sedangkan process adalah segala hal
cara menggunakan yaitu peraturan / SOP / kebijakan / standar / pengetahuan /
kaidah ilmu dan lain sebagainya sementara itu Technology adalah segala hal yang
digunakan / alat / produk / barang / jasa dan lain sebagainya. Ketersediaan SDM
TIK sesuai aturan pemanfaatannya adalah suatu hal yang mendasar sebagaimana
keberadaan perangkat komputer, berikut kebutuhan SDM di antaranya:
1. Pengelola Tata kelola TIK
1. 2 orang dengan klasifikasi S2 Sistem Informasi / Teknologi
Informasi
2. Bersertifikat CGIT, memahami COBIT dan ISO 27001
3. Memahami proses bisnis
4. Memahami standar dan pemeringkatan
2. Pengelola Data
1. 4 orang S1 Sistem Informasi / statistik / matematika
2. Memahami semua platform basis data (terstruktur / tidak terstruktur)
3. Mampu melaksanakan inovasi pengelolaan data, penyimpanan data
dan melakukan analisa data dan membangun metadata
4. Memahami ilmu statistik
3. Pengelola aplikasi
1. 4 orang S1 Sistem Informasi
2. Memahami semua platform aplikasi
3. Memahami semua konsep sistem terintegrasi
4. Memahami perkembangan teknologi terbaru di masa yang akan
datang
4. Pengelola Informasi
1. 4 orang S1 Ilmu Komunikasi
2. Memahami budaya komunikasi publik
3. Melaksanakan pengendalian informasi dan diseminasi informasi
publik

5-7

Rencana Induk TIK 2020 – 2024 Pemkab Lebak

4. Memahami perkembangan teknologi media komunikasi publik
5. Memahami peraturan terkait pengelolaan informasi
5. Pengelola Perangkat TIK
1. 4 orang S1 Teknik Informatika / Ilmu Komputer
2. Memahami Networking dan hardware
3. Melaksanakan pengendalian Infrastruktur TIK
4. Memahami perkembangan teknologi perangkat komputer
5. Memahami standar dan penghitungan keandalan sistem
6. Pengelola Sistem Pengamanan
1. 4 orang S1 Sistem Informasi/teknik Informatika/ilmu Komputer
2. Memahami tata kelola pengamanan informasi
3. Melaksanakan pengendalian dan penanganan pencegahan dan
tindakan pengamanan informasi
4. Memahami perkembangan pengetahuan keamanan informasi
5. Memahami perkembangan pemanfaatan teknologi pengamanan
informasi
5.1.4 Proses Bisnis Pemkab Lebak
Definisi proses bisnis menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing. Integrasi
proses bisnis dilakukan dengan cara di antaranya sebagai berikut (Peraturan
Menteri PAN-RB No. 5 tahun 2018):
a. Penyesuaian dan penyatuan antar proses bisnis unit kerja/perangkat daerah
tertentu sehingga mencapai kesatuan proses bisnis Instansi Pusat/
Pemerintah Daerah dengan seluruh tugas dan fungsinya.
b. Integrasi proses bisnis dilakukan antar proses bisnis Instansi Pusat, antar
Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
dalam membangun hubungan alur kerja antar Instansi Pusat, antar
Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
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Rantai Nilai proses bisnis Pemkab Lebak:

Gambar 5.2 Value Chain Pemkab Lebak
Ada tiga fungsi utama pemerintah daerah di antaranya adalah
menggerakkan pembangunan daerah, memastikan peningkatan kesejahteraan sosial
dan peningkatan kualitas layanan pemerintahan sebagai pelayanan administratif.
Desain Proses Bisnis terintegrasi Pemerintah Kabupaten Lebak lingkup
eksternal (antar Instansi) dan internal (antar unit kerja) baik pada proses bisnis
utama maupun pada proses bisnis pendukung dijelaskan sebagai berikut:
1. Proses Bisnis Utama Pemerintah Kabupaten Lebak
Proses bisnis utama terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Lebak merupakan
serangkaian proses bisnis utama yang saling terkait pada beberapa OPD di
Pemkab Lebak. Keterkaitan proses bisnis utama di Pemkab Lebak dibagi
menjadi 3 yaitu, keterkaitan proses bisnis utama di bidang sosial, pembangunan
dan pemerintahan. Berikut desain proses bisnis utama yang terintegrasi di
Pemkab Lebak:
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a. Urusan Pemerintahan
Desain proses bisnis terintegrasi pada bidang pemerintahan di Pemkab
Lebak memberikan gambaran keterkaitan fungsi pada setiap OPD di
Pemkab Lebak terkait urusan bidang Pemerintahan yang menyatakan status
Masyarakat berdasarkan urusan administrasinya.

Gambar 5.3 Proses Bisnis utama bidang Pemerintahan
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b. Urusan Pembangunan
Desain proses bisnis terintegrasi pada bidang pembangunan di Pemkab
Lebak memberikan gambaran keterkaitan fungsi pada setiap OPD di
Pemkab Lebak terkait urusan pembangunan infrastruktur Daerah untuk
mendorong meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan
masyarakatnya. Berikut Gambaran proses bisnis utama terkait
Pembangunan.

Gambar 5.4 Proses Bisnis Utama Bidang Pembangunan
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c. Urusan Kesejahteraan Sosial
Desain proses bisnis terintegrasi pada bidang sosial di Pemkab Lebak
memberikan gambaran keterkaitan fungsi pada setiap OPD di Pemkab
Lebak terkait urusan layanan untuk mendorong meningkatkan
perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Berikut Gambaran
proses bisnis utama terkait kesejahteraan dan Sosial.

Gambar 5.5 Proses Bisnis Utama Bidang Sosial
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2. Proses Bisnis Pendukung Pemerintah Kabupaten Lebak
Desain proses bisnis pendukung terintegrasi di Pemkab Lebak ini digambarkan
dengan keterkaitan proses perencanaan dan penganggaran sampai dengan
proses monitoring dan evaluasi. Selain itu adanya keterkaitan proses bisnis
dengan melalui berbagi pakai data kepegawaian dan data naskah dinas.
Keterkaitan proses bisnis pendukung antar unit kerja di Pemkab Lebak
digambarkan pada gambar berikut.

Gambar 5.6 Proses Bisnis Pendukung Pemerintah Kabupaten Lebak
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Gambar 5.7 Proses Bisnis Pendukung Pemerintah Kabupaten Lebak terhadap
Instansi Lain
Seluruh fungsi pemerintahan didukung dengan perencanaan pembangunan
yang dimulai dari tingkat pemerintahan terbawah (desa / kelurahan) sampai dengan
tingkat pusat. Dari perencanaan ditetapkan manajemen keuangan pemerintahan
daerah baik dari DAU, retribusi daerah, bantuan legal ataupun Corporate Social
Responsibility (CSR). Dari anggaran pembangunan tersedia maka dilakukan
penyelenggaraan pembangunan dengan dikerjakan sendiri melalui swakelola 1,
dikerjakan pihak lain oleh pihak ketiga melalui swakelola 2 ataupun dikerjakan
pihak ketiga perorangan / kelompok masyarakat melalui swakelola 3. Semua hasil
kinerja dimonitor kesesuaiannya baik secara administratif maupun bentuk fisik
pembangunannya, peran serta setiap personil ASN maupun unit kerja yang dinilai
dengan Penilaian kinerja, kesesuaian antara perencanaan dengan implementasinya.
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Secara berkala hasil monitoring akan dievaluasi kesesuaian output – outcome –
impact nya terhadap visi dan misi pembangunan daerah. Hal sama dilaksanakan
pada fungsi pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan layanan
administratif warga.
Fungsi Pendukung Pemerintahan Daerah di antaranya adalah e-Plageting yaitu
sistem terintegrasi perencanaan hingga monev yang bisa digambarkan sebagai
berikut:

Fungsi pendukung berikutnya adalah Sistem Informasi terintegrasi Kepegawaian
seperti yang dapat dilihat pada Gambar 5.8 di bawah.

Gambar 5.8 Proses Bisnis Kepegawaian
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5.1.5 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
5.1.5.1 Perencanaan
Master Plan TIK intinya berisi rencana strategis Pemkab Lebak dalam
mengimplementasi dan membangun sistem informasi. Di dalamnya memuat
pedoman kebutuhan sistem informasi seperti apa yang diperlukan Pemkab Lebak.
Master Plan TIK merupakan turunan dari kebijakan TIK Pemkab Lebak.
Alasannya, IT diimplementasikan sebagai alat untuk membantu Pemkab Lebak
mencapai visi dan misinya. Dasar Master Plan TIK adalah Visi dan Misi serta
kebijakan strategis Pemkab Lebak. Dalam penyusunan Master Plan TIK terdapat
tiga strategi utama, yaitu People, Process, and Technology Strategy melakukan
transformasi menuju pencapaian visi dan misi Pemkab Lebak. Penjelasan dari
ketiga strategi tersebut adalah:
ξ

People Strategy, ditujukan untuk mengembangkan dan mengelola sumber
daya manusia yang andal serta kelembagaan yang efisien dan efektif.

ξ

Process

Strategy,

merancang/menata/mengusulkan

alur

data

baik

manajemen maupun operasional data dalam Pemkab Lebak
ξ

Technology Strategy, didasarkan pada prinsip pemanfaatan dan penerapan
teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan Pemkab Lebak.
Di dalam Perpres 95/2018 tentang SPBE ditegaskan perlunya Master

Plan TIK dengan muatan sebagai berikut:
ξ

Setiap instansi Pemerintah harus memiliki Masterplan SPBE

ξ

Master Plan TIK disusun dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

ξ

Master Plan TIK disusun untuk periode 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima)
tahun dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten dan mendukung strategi dan tujuan Pemerintah Daerah.

ξ

Master Plan TIK diimplementasikan dalam rencana tahunan yang
menjadi bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah.
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ξ

Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Master Plan TIK
secara berkala dan setiap tahun untuk mengetahui keberhasilan pencapaian
pelaksanaan, hasil, dan tujuan Master Plan TIK melalui Koordinator SPBE
dan Tim Pengawas SPBE.

ξ

Koordinator SPBE dapat melakukan pengkajian ulang dan melakukan
perubahan Master Plan TIK yang telah ditetapkan apabila diperlukan
untuk mengantisipasi perubahan kebijakan nasional dan perkembangan
teknologi informasi.

5.1.5.2 Monitoring Evaluasi
Pelaksanaan monitoring dilakukan secara berkala sesuai kebijakan Pemkab
Lebak di antaranya monitoring bulanan, triwulan, semester ataupun tahunan,
adapun bisnis yang dimonitor di antaranya:
ξ

Monitoring tata kelola

ξ

Monitoring aplikasi, data dan informasi

ξ

Monitoring infrastruktur dan sistem keamanan informasinya
Alat untuk melaksanakan monitoring berupa pengisian log aktivitas

penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud dalam 3 (tiga) item di atas.
Monitoring kinerja penyelenggaraan SPBE mengacu pada indikator kinerja utama
yang telah ditetapkan di dalam dokumen ini. Monitoring digunakan sebagai bahan
evaluasi kinerja penyelenggaraan SPBE baik oleh internal maupun eksternal.
Permasalahan

dalam

pengisian

log

kegiatan

adalah

kemalasan

penyelenggara layanan TIK untuk mengisi Log karena beban kerja rutin yang sudah
cukup menyita waktu, kinerja berbasis hasil kadang tidak sejalan dengan kinerja
berbasis proses. Kinerja berbasis hasil di mana tidak perlu ada laporan kegiatan,
yang penting target terpenuhi sedangkan kinerja berbasis proses adalah bagaimana
karyawan menjalankan proses yang telah ditetapkan, sedangkan hasilnya tidak
terlalu jadi perhatian utama.
Dikotomi inilah yang kadang sering menimbulkan permasalahan hubungan
kinerja pimpinan dan staf dalam menjalankan penyelenggaraan layanan SPBE,
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stake holder tahunya bahwa semua kebutuhannya harus terpenuhi segera tanpa
mempertimbangkan kapasitas penyelenggara sistem. Di dalam pengukuran kinerja
penyelenggaraan layanan TIK, telah dibuat standar pengukuran kinerja TIK yang
banyak diacu oleh institusi dalam dan luar negeri di antaranya CoBIT untuk
mengukur kinerja TIK secara umum, Indeks KAMI untuk mengukur kinerja sistem
keamanan informasi sedangkan untuk evaluasinya menggunakan Pemeringkatan
SPBE dari KemenPANRB ataupun tools self assessment lainnya.
Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SPBE dilakukan secara berkala
guna menjamin pelaksanaan SPBE sesuai dengan pedoman teknis dan standarisasi
monitoring dan evaluasi TIK. Monitoring dan evaluasi dilakukan ke seluruh unit
kerja dan termasuk juga ke Dinas Komunikasi dan Informatika. Monitoring dan
evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika berkaitan dengan
teknologi informasi. Pedoman teknis dan standarisasi monitoring dan evaluasi TIK.

5.2 Sistem Informasi
Pengertian
Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan
pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan
nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan
keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis
yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan
negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam
mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan
Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik
sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2008. Amanahnya untuk
keterbukaan adalah informasi bukan data, sehingga data tidak wajib dibuka untuk
publik, bahkan untuk data pribadi yang dikelola oleh pemerintah daerah di sistem
SIAK merupakan rahasia negara. Yang wajib dibuka adalah informasi atau hasil
pengolahan datanya (agregat data) yang kemudian disebut informasi. Demikian
juga data / informasi Pemkab Lebak yang ditetapkan sebagai rahasia. Aplikasi yang
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telah dibangun sudah saatnya diintegrasikan ke dalam satu sistem besar yang
mencakup semua manajemen pengelolaan Pemerintah Kabupaten Lebak.
Teknologi yang digunakan tergantung skala operasional namun secara
umum di antaranya adalah:
1. Kolaborasi
2. Gudang data (data warehouse)
3. Manajemen pelaporan (EIS)
4. Bantuan pengambilan keputusan (DSS)
5. GIS
6. Mobile Programming
Konsep Data Warehouse
Data warehouse merupakan kumpulan data yang berorientasi subyek, terintegrasi,
tidak dapat di-update, memiliki dimensi waktu, yang digunakan untuk mendukung
proses manajemen pengambilan keputusan dan kecerdasan. Jadi dengan definisi
tersebut, maka data warehouse memiliki karakteristik, sebagai berikut:
ξ

Berorientasi subjek
Data diorganisasi oleh subjek detail (misal berdasarkan pelanggan, jenis
kebijakan, dan klaim dalam perusahaan asuransi), yang berisi informasi
yang relevan untuk mendukung keputusan. Data warehouse berbeda
dengan database operasional. Pada umumnya, database operasional
mempunyai sebuah orientasi produk untuk menangani transaksi yang
memperbarui database.

ξ

Terintegrasi
Data pada sumber berbeda dapat di-enkode dengan cara yang berbeda.
Sebagai contoh, data jenis kelamin dapat di-enkode sebagai 0 dan 1 di satu
tempat dan ”m” dan ”f” di tempat lain. Di dalam data warehouse, enkode
tersebut dibersihkan atau dibuat ke dalam satu format sehingga mereka
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terstandarisasi dan konsisten. Banyak organisasi menggunakan terminologi
yang sama untuk data dari jenis yang berbeda. Sebagai contoh, ”Penjualan
bersih” bisa berarti komisi bersih untuk departemen pemasaran, tetapi
return penjualan kotor bagi departemen akuntansi. Data yang terintegrasi
mengatasi inkonsistensi dan menyediakan istilah yang seragam di
organisasi keseluruhan, juga format waktu dan data yang bervariasi.
ξ

Time-Variant
Data tidak menyediakan status saat ini. Mereka disimpan untuk lima atau
sepuluh tahun atau lebih dan digunakan untuk tren, peramalan, dan
perbandingan. Ada kualitas sementara pada sebuah data warehouse. Waktu
adalah dimensi penting yang harus didukung oleh semua data warehouse.
Data untuk analisis dari berbagai sumber berisi berbagai poin waktu (misal
harian, mingguan, bulanan).

ξ

Non-volatile
Sekali dimasukkan ke dalam data warehouse, data adalah read only, mereka
tidak bisa diubah atau dibarui. Data usang dibuang, dan perubahan direkam
sebagai data baru. Ini memungkinkan data warehouse untuk disesuaikan
hampir secara eksklusif untuk akses data. Sebagai contoh, sejumlah besar
ruang kosong (untuk pertumbuhan data) umumnya tidak diperlukan dan
reorganisasi database dapat dijadwalkan bersama dengan operasi pengisian
sebuah data warehouse.
Data warehouse sebenarnya dapat dianggap sebagai suatu salinan data

transaksional / OLTP (Online Transaction Processing) yang terstruktur untuk
kebutuhan analisis, reporting, dan data mining. Oleh karena itu, sistem transaksi
tidak pernah meng-update data yang berada di dalam data warehouse melainkan
hanya menambahkan data ke dalam data warehouse tersebut. Berikut ini pada tabel
di bawah ini memperlihatkan perbedaan sistem OLTP (Online Transaction
Processing) dan sistem data warehouse.
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5.2.1 Integrasi Sistem Proses Bisnis Utama Pemkab Lebak
Rekomendasi integrasi sistem proses bisnis utama Pemkab Lebak di
antaranya mengintegrasikan bidang pemerintahan dengan bidang kesejahteraan dan
bidang pembangunan di Pemkab Lebak. Berikut detail integrasi sistem proses bisnis
utama untuk Pemkab Lebak:
1. Integrasi Proses Bisnis Utama terkait Bidang Pemerintahan
Integrasi sistem kependudukan dan pencatatan sipil dengan sosial dan sistem
kependudukan dan pencatatan sipil dengan kesehatan.
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

Dinas Sosial

Informasi Penduduk

Data Penduduk

Sistem Terintegrasi
Proses Bisnis Utama
Pemkab Lebak

Informasi Penduduk

Informasi Penduduk

Dinas Kesehatan

Gambar 5.9 Data Flow Diagram Level 0 integrasi kependudukan dan pencatatan
sipil dengan social dan kesehatan
Data flow diagram level 0 terkait integrasi kependudukan dan catatan sipil
dengan sistem sosial dan kesehatan menjelaskan bagi pakai data kependudukan
dengan sistem sosial dan sistem kesehatan. Integrasi data kependudukan pada
sistem kesehatan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam
mendapatkan layanan kesehatan. Sedangkan untuk integrasi data kependudukan
dengan sistem sosial maka OPD terkai akan dapat memberikan bantuan sosial
berdasarkan data kependudukan dan indikator lainnya. Untuk DFD Level 1
dijelaskan pada gambar di bawah ini.
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DFD Level 1

Informasi Penduduk

Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

Data penduduk

1.0
Layanan Kependudukan

store

Penduduk

read

read

read

2.0
Layanan Kesehatan

Informasi penduduk

Dinas Sosial

3.0
Layanan Bantuan Sosial
dan Hibah

Informasi penduduk

Dinas Kesehatan

Gambar 5.10 Data Flow Diagram Level 1 integrasi kependudukan dan
pencatatan sipil dengan sosial dan kesehatan

2. Integrasi sistem pengaduan publik dengan OPD terkait)
Masyarakat

Informasi Tindak Lanjut Pengaduan

Data Pengaduan

Data Tindak Lanjut Pengaduan

Sistem Informasi
Pengaduan Masyarakat

OPD Kabupaten
Lebak

Informasi Disposisi Penyelesaian

Informasi Pengaduan dan Progres Tindak Lanjut

Bupati Kabupaten
Lebak

Data Disposisi SKPD

Gambar 5.11 Data Flow Diagram Level 0 integrasi layanan pengaduan publik
dengan OPD terkait

Integrasi sistem pengaduan publik dengan OPD terkait bertujuan untuk
memfasilitasi masyarakat untuk memberikan aspirasi atau pengaduan terkait
layanan Pemkab Lebak. Sehingga Pemkab Lebak dapat menerima pengaduan
masyarakat dengan cepat dan OPD terkait dapat cepat tanggap memberikan solusi
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pada pengaduan masyarakat tersebut. Selain itu Bupati/Kepala daerah dapat
memantau pengaduan masyarakat dan kinerja OPD atas pengaduan masyarakat
tersebut. Untuk data flow diagram level 1 integrasi layanan pengaduan publik
dengan OPD dapat dilihat pada gambar di bawah.

Gambar 5.12 Data Flow Diagram Level 1 integrasi layanan pengaduan publik
dengan OPD terkait
5.2.2 Rekomendasi Arsitektur Data Warehouse Pemkab Lebak

Gambar 5.13 Rekomendasi Arsitektur Data Warehouse
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Berikut penjelasan rancangan rekomendasi arsitektur data warehouse Pemerintah
Kabupaten Lebak:
ξ

Sumber data untuk data warehouse dapat diperoleh dari sistem informasi /
aplikasi yang sudah ada dan diterapkan di Kabupaten Lebak

ξ

Dari sumber data yang ada, dilakukan proses ekstrak data, pemilihan data,
pembersihan data (cleansing) data, transformasi data (pemetaan data dan
membuat standar metadata), setelah melalui proses tersebut data dapat
dimasukkan (load) pada gudang data.

ξ

Dibutuhkan data analis untuk memilah dan mengolah data apa saja yang
bernilai (valuable) dari sumber data untuk dapat di masukkan dalam gudang
data.

ξ

Gudang data dibagi menjadi dua basis data, basis data metadata dan basis
data gudang data, basis data metadata menyimpan informasi standar data
yang dapat dijadikan acuan untuk dapat digunakan pada OPD Kabupaten
Lebak.

ξ

Basis data Gudang data di replikasi (mirroring) dengan akses hanya baca
data (read only). Replikasi basis data digunakan oleh REST Server.

ξ

REST Server berfungsi sebagai penyedia API (Application Programming
Interface) atau web service untuk dapat digunakan sesuai dengan
kebutuhan. Dengan adanya web service integrasi dan pemanfaatan data
antar sistem informasi di OPD dapat terealisasi dan memungkinkan untuk
dilakukan pengembangan berbasis mobile.

ξ

Pemanfaatan gudang data (data visualization) dapat digunakan untuk
membuat digital dashboard, OLAP, analisis data, pelaporan data, data
mining, peramalan (forecasting) dan pemanfaatan data antar OPD atau
pihak eksternal.
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Gambar 5.14 Konsep Data Warehouse untuk Sistem Pengambilan Keputusan

5.3 Infrastruktur
5.3.1 Cloud Computing
Komputasi awan (bahasa Inggris: cloud computing) adalah gabungan
pemanfaatan teknologi komputer ('komputasi') dan pengembangan berbasis
Internet ('awan'). Awan (cloud) adalah metafora dari internet. Sebagaimana awan
dalam diagram jaringan komputer tersebut, awan (cloud) dalam Cloud Computing
juga merupakan abstraksi dari infrastruktur kompleks yang disembunyikannya.
Cloud Computing adalah suatu metode komputasi di mana kapabilitas terkait
teknologi informasi disajikan sebagai suatu layanan (as a service), sehingga
pengguna dapat mengaksesnya lewat Internet ("di dalam awan") tanpa mengetahui
apa yang ada di dalamnya, ahli dengannya, atau memiliki kendali terhadap
infrastruktur teknologi yang membantunya, Menurut sebuah makalah tahun 2008
yang dipublikasi IEEE Internet Computing "Cloud Computing adalah suatu
paradigma di mana informasi secara permanen tersimpan di server di internet dan
tersimpan secara sementara di komputer pengguna (client).
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Gambar 5.15 Model Cloud Computing

Gambar 5.16 Model Data Center berbasis Cloud Computing
Manfaat cloud computing, yaitu:
ξ

Skalabilitas,

dengan

cloud

computing

bisa

menambah

kapasitas

penyimpanan data tanpa harus membeli peralatan tambahan, cukup
menambah kapasitas yang disediakan oleh penyedia layanan.
ξ

Aksesibilitas, bisa mengakses data kapan pun dan di mana pun, asal
terkoneksi dengan internet.
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ξ

Keamanan, data terjamin keamanannya oleh penyedia layanan cloud
computing berdasarkan sertifikat yang dimilikinya sebagai penyedia jasa
cloud computing.

ξ

Kreasi, user bisa melakukan/mengembangkan kreasi atau projectnya tanpa
harus mengirimkannya secara langsung ke perusahaan, cukup lewat
penyedia layanan cloud computing.

ξ

Kecemasan, ketika terjadi bencana alam data tersimpan aman di cloud
meskipun perangkat komputer kita rusak
Berikut cara kerja penyimpanan data dan replikasi data pada pemanfaatan

teknologi cloud computing. Dengan Cloud Computing, komputer lokal tidak lagi
harus menjalankan pekerjaan komputasi berat untuk menjalankan aplikasi yang
dibutuhkan, tidak perlu menginstal sebuah paket perangkat lunak untuk setiap
komputer, hanya melakukan instalasi operating system pada satu aplikasi. Jaringan
komputer yang membentuk awan (internet) menanganinya sebagai gantinya. Server
ini yang akan menjalankan semua aplikasi mulai dari e-mail, pengolah kata, sampai
program analisis data yang kompleks. Ketika pengguna mengakses awan (internet)
]untuk sebuah website populer, banyak hal yang bisa terjadi. Pengguna Internet
Protokol (IP) dapat digunakan untuk menetapkan di mana pengguna berada
(geolocation). Domain Name System (DNS) kemudian dapat mengarahkan
pengguna ke sebuah cluster server yang dekat dengan pengguna sehingga situs bisa
diakses dengan cepat dan dalam bahasa lokal mereka. Pengguna tidak login ke
server, tetapi login ke layanannya menggunakan id sesi atau cookie yang telah
didapatkan yang disimpan dalam browsernya. Apa yang user lihat pada browser
biasanya datang dari webserver. Webservers menjalankan perangkat lunak dan
menyajikan pengguna dengan cara interface yang digunakan untuk mengumpulkan
perintah atau instruksi dari pengguna (klik, mengetik, upload dan lain-lain)
Perintah-perintah ini kemudian diinterpretasikan oleh webservers atau diproses
oleh server aplikasi. Informasi kemudian disimpan pada atau diambil dari database
server atau file server dan pengguna kemudian disajikan dengan halaman yang telah
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diperbarui. Data di beberapa server disinkronisasikan di seluruh dunia untuk akses
global cepat dan juga untuk mencegah kehilangan data.
Berikut desain konfigurasi server untuk mendukung Sistem Informasi
Pemkab Lebak:

Gambar 5.17 Konfigurasi Cloud Computing

Gambar 5.18 Hybrid cloud
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Bagaimana Pemkab Lebak ini memanfaatkan teknologi Cloud Computing
ini adalah dengan menyewa layanan cloud computing ke penyedia layanan yang
ada di Indonesia dan murni dikelola oleh bangsa Indonesia di antaranya adalah PT
Telkom Tbk untuk layanan Bisnis to Government, sedangkan untuk Government to
Government bisa menggunakan layanan dari BPPT sambil menunggu terbangunnya
Datacenter Nasional. Apabila suatu saat Datacenter Nasional sudah terbangun,
maka wajib bagi Pemkab Lebak untuk terhubung dan menyimpan system cloud-nya
ke Pusat Data Nasional. Pemkab Lebak bisa menyediakan semua kebutuhan
infrastruktur TIK nya dengan kapasitas berapa pun, dengan sistem keamanan yang
dibutuhkan dan fleksibilitas kebutuhan kapasitas sesaatnya, tanpa perlu memiliki
SDM pengelola, ruang dan sarana dan prasarana infrastrukturnya serta manajemen
TIK. Bahkan di pihak Pemkab Lebak tinggal sedikit dibutuhkan SDM TIK yang
memiliki pengetahuan dan skill yang tinggi.
5.3.2 Data Center / Disaster Recovery Center
Data Center adalah sebuah tempat yang aman untuk peralatan komputer,
media penyimpanan dan peralatan komunikasi serta jaringan yang digunakan
untuk menyimpan, mendistribusikan dan memelihara data dalam sebuah
organisasi. Data center menyimpan semua data yang dibutuhkan seluruh Pemkab.
Data tersebut diambil, diolah dan disimpan kembali pada data center.
Agar data center dapat memberikan dukungan yang baik terhadap
operasional organisasi, maka perlu manajemen data yang baik. Aspek tersebut
antara lain adalah:
a. Komponen dasar ruangan komputer
b. Penentuan lokasi
c. Penentuan ukuran ruang
d. Desain ruangan berbasis RLU (Rack Location Units)
e. Keamanan fisik dan logika
f. Struktur perkabelan dan pelabelan
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g. Parameter operasional
Yang termasuk komponen dasar sebuah Pusat Data:
1. Power supply yang cukup dan mandiri dan mempunyai standby power
supply. Ruang Pusat Data harus memiliki panel listrik tersendiri dengan
daya yang memadai. Pada beberapa kasus, Pusat Data yang dilengkapi
dengan Genset yang mampu dioperasikan manakala pasokan listrik PLN
terputus.
2. Cooling/pendingin dan HVAC (Heating, Ventilation, Air Condition)
sesuai standar-standar yang berlaku.
3. Kekuatan penahan beban baik secara keseluruhan gedung, ruang maupun
per ubin.
4. Bandwidth yang mencukupi dan tersedia backbone ke Pusat Operasional
Jaringan.
5. Anggaran yang tersedia, baik untuk biaya modal (Capex) maupun biaya
operasi jasa (Opex).
6. Kebutuhan ruang pendukung, misal ruang untuk operator
Standar parameter operasional ruang komputer pada Pusat Data yang memenuhi
kondisi sebagai berikut:
Dry bulb temperature sebesar 20°C (68°F) hingga 25°C (77°F)
Kelembaban relatif sebesar 40% hingga 55%
Maximum dew point adalah 21°C (69°F)
Maximum rate of change adalah 5°C (9°F) per jam
Peralatan humidification dan dehumidification dapat saja dibutuhkan,
tergantung dari kondisi lingkungan setempat
Pengambilan data-data di atas dilakukan setelah semua perangkat
beroperasi. Pengambilan data dilakukan pada ketinggian 1,5 meter dari atas lantai
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pada tiap 3 sampai 6 meter di bagian tengah lorong dingin (cold aisle) dan pada
lokasi-lokasi udara masuk ke ruangan.
Desain ruang komputer sebaiknya juga memperhatikan spesifikasi yang
terdefinisi pada Telecordia GR-63-CORE, untuk berjaga-jaga apabila ada masalah
yang timbul akibat getaran yang ditimbulkan peralatan atau sistem pengkabelan.
Sistem pentanahan atau grounding harus tersedia untuk peralatan telekomunikasi,
yang mana terspesifikasi dalam ANSI/TIA/EIA-J-STD-607-A. Ruang komputer juga
harus memiliki common bonding network (CBN). Perlindungan terhadap kebakaran
harus sesuai dengan NFPA-75. Sistem pemadam api (sprinkler) harus bersifat preaction. Idealnya menggunakan gas ketimbang air untuk pemadaman. Air
dikhawatirkan bisa menyebabkan hubungan pendek pada perangkat.
Pusat Data menerapkan pengontrolan akses pintu masuk, menggunakan
card reader, finger print, biometric, atau hanya dengan memasukkan pin tertentu
melalui keypad. Kabinet-kabinet atau rak-rak komunikasi data sebaiknya selalu
terkunci untuk menyediakan ekstra keamanan fisik. Kamera CCTV perlu dipasang
di luar pintu masuk untuk memonitor setiap orang yang masuk ke dalam Pusat Data.
Kamera CCTV juga perlu diarahkan ke server atau perangkat jaringan penting. Dan
yang lebih penting adalah merekam hasil pemantauan CCTV untuk kepentingan
yang akan datang.
Desain Data Center sesuai fungsinya sebagai pusat jaringan yang mampu
menangani seluruh kebutuhan jaringan eksternal yang masuk ke jaringan internal
maupun kebutuhan jaringan internal menuju jaringan eksternal. Data center berada
dalam jaringan internal dan merupakan common database sistem informasi semua
entitas yang tergabung pada simpul jaringan. Pengembangan sistem server data
center, meliputi pembuatan desain dan konfigurasi infrastruktur dalam data center,
selain itu adalah instalasi dan konfigurasi server-server pendukung untuk
operasional sistem, seperti DNS server, LDAP server, Anti Virus server, PC server,
Authentication server, Network Management server, System & resource
management, database server, application server dan web server yang semuanya
berada dalam cloud computing.
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Untuk mengembangkan data center yang representatif, diperlukan beberapa
prasyarat kondisi sebagai berikut:
1) Lokasi Data Center
a) Lokasi Data Center harus mudah diakses
b) Terdapat lebih dari satu akses untuk menuju Data Center
c) Lokasi Data Center harus jauh dengan fasilitas yang dapat mengganggu
keamanan dan kinerja Data Center, seperti fasilitas bahan kimia, airport
dan sebagainya.
d) Lokasi Data Center diusahakan bebas dari ancaman bencana banjir,
aktivitas gunung berapi (rentan terhadap terjadinya gempa bumi), dan
kondisi tanah yang tidak stabil (rentan terhadap longsor).
2) Spesifikasi Fasilitas Data Center
a) Ruang Generator Backup Power
b) Ruang Power Distribution, sistem kelistrikan, dengan: Power DC, UPS
dan Backup UPS (Min, backup time 15 menit )
c) Sistem Pendingin Ruangan, bekerja 24 jam, dengan temperatur: < 20 °C,
Humidity: 26 °C, dan Sistem Telekomunikasi: Telepon PSTN, VoIP,
Ekstensi, HT
d) Sistem Penerangan: Emergency Lamp
3) Sistem Pencegahan Kebakaran
a) FM 200
b) Alarm kebakaran, Detektor asap (smoke detector)
c) Alat Pemadam Api Ringan (Fire Extinguisher)
d) Pintu keluar darurat (emergency exit door)
4) Network Operation Centre (NOC)
Merupakan bagian dari sistem yang menjadi pusat pengelola dan
pengendali jaringan. NOC bertanggung jawab dalam hal pengelolaan
sumber daya jaringan, pemantauan jaringan, pemeliharaan jaringan dan
penyelesaian permasalahan jaringan.
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5) Demilitarized Zone (DMZ)
Adalah bagian dari jaringan yang terletak pada daerah perbatasan
antara jaringan internal dan jaringan publik. Tipikal DMZ terdiri dari
perangkat yang bisa diakses publik (seperti web server, ftp server, dns
server, mail server).
Mempertimbangkan tingkat kerumitan pengelolaan DC/DRC beserta
tata kelola dan SDM nya, di mana jumlah orang dan instansi yang dikelola,
maka di rekomendasikan agar Pemkab Lebak tidak membangun DC/DRC
fisiknya akan tetapi lebih efisien menggunakan infrastruktur bersama yang
dikelola oleh instansi pemerintah yang lain, selain untuk mengurangi beban
dan risiko pekerjaan juga untuk menjaga sistem keamanan informasinya
yang dikelola oleh instansi yang punya kompetensi penyelenggara TIK
sesuai tugas pokok dan fungsinya.
5.3.3 Akses Internet
Keterhubungan antar kantor OPD secara networking merupakan modal yang
berharga untuk pengembangan integrasi data yang saat ini dicanangkan. Jika
network antar OPD bisa terhubung (terlepas bagaimana topologi yang dibuat),
Internet akses yang saat ini

diadakan pada masing-masing OPD pun bisa

disatukan menggunakan network yang dibangun, di bawah pengaturan dan kendali
dari Dinas Komunikasi dan Informatika.
Selain itu pertukaran dan pemanfaatan data antar OPD juga bisa lebih besar
tanpa ada hambatan masalah bandwidth internet, karena jaringan sudah bersifat
lokal. Ke depan Dinas Komunikasi dan Informatika juga bisa mengadakan sewa IP
Publik dengan AS Number untuk Pemerintah Kota kabupaten lebak. Hal ini
memiliki keuntungan banyak nya IP Publik yang dimiliki dan nantinya bisa
digunakan secara bersama – sama untuk seluruh OPD, dan apabila ada pergantian
provider yang sudah terintegrasi tidak perlu untuk melakukan pergantian IP publik
(yang dimiliki provider) pada masing-masing server.
Dari sisi pengamanan jaringan juga bisa lebih terpusat dan terkontrol karena
Dinas Komunikasi dan Informatika bisa menerapkan DMZ untuk layanan Data
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Center. Dengan adanya DMZ, kontrol terhadap keamanan jaringan bisa semakin
ketat.

Gambar 5.19 Pengembangan Topologi Pemkab Lebak
Pada topologi di atas merupakan salah satu contoh topologi star yang bisa
digunakan untuk menghubungkan antar OPD / Kecamatan / Kelurahan, yang
terhubung ke Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk media yang digunakan
bisa menggunakan Fiber Optik maupun Broadband Wireless Access. Pengelolaan
internal jaringan di masing-masing OPD bisa di serahkan ke OPD tapi dengan
supervisi dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

5.3.4 Keamanan Informasi
Sistem pengamanan Informasi yang akan dibangun dimulai dari tertibnya
pengelolaan Bandwidth dan IP Publik yang dikelola melalui satu pintu yaitu Dinas
Komunikasi dan Informatika, Unit Kerja lainnya dilarang melaksanakan sendiri
tanpa berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka
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manajemen risiko keamanan informasi dan optimalisasi pengadaan barang dan jasa.
Seluruh pemanfaatan infrastruktur TIK harus dimonitor dan dikendalikan tanpa
pengecualian, seluruh komponen Pemkab Lebak harus tunduk pada regulasi yang
ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Karena dalam hal pengamanan
informasi siapa pun harus patuh demi menjaga Ketersediaan, Integritas dan
Kelayakan data milik pemerintah.
Dinas Komunikasi dan Informatika wajib memonitor transaksi data apakah
digunakan untuk keperluan dinas atau tidak serta memiliki pertimbangan tingkat
pengaman data / informasi serta proses transaksinya, seluruh sistem wajib
teramankan, karena terjadinya insiden keamanan informasi 60 % nya disebabkan
oleh kelalaian internal, 30 % kelengahan atas serangan dan 10% ketidakmampuan.
Sistem monitoring terdiri dari 2 sistem yaitu monitoring lalulintas data dan
monitoring anomali transaksi. Dinas Komunikasi dan Informatika harus mampu
melakukan pencegahan dan tindakan yang diperlukan untuk menjaga keamanan
data / informasi dengan cara di antaranya bekerja sama dengan pengelola keamanan
informasi nasional di antaranya dengan BSSN. Ke depan perlu dilakukan
pengamanan transaksi elektronik melalui publik key infrastructure yang diterbitkan
oleh lembaga Government Certificate Authority.
Masalah keamanan informasi di Pemkab Lebak di antaranya:
ξ

Masih perlu ditingkatkannya kesadaran pentingnya keamanan Informasi

ξ

Belum adanya kebijakan dan standar keamanan informasi

ξ

Belum terbentuknya struktur tata kelola keamanan informasi

ξ

Masih lemahnya pengawasan

ξ

Belum adanya infrastruktur TIK Terpadu

ξ

Belum memiliki Sistem Pengamanan

Kondisi idealnya adalah:
ξ

Tersedianya Kebijakan Keamanan Informasi
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ξ

Terbentuknya Organisasi Keamanan Informasi

ξ

Terpenuhinya kompetensi SDM di bidang Keamanan Informasi

ξ

Dilaksanakannya Manajemen Aset

ξ

Pengaturan pengendalian hak akses

ξ

Kriptografi untuk pengamanan transaksi informasi

ξ

Keamanan Lingkungan dan Fisik

ξ

Akuisisi, Pengembangan dan Pemeliharaan Keamanan Informasi

ξ

Hubungan dan Pengaturan kepada Pihak Ketiga

ξ

Manajemen pengamanan Keamanan Informasi

ξ

Manajemen Business Continuity

ξ

Kesesuaian (Compliance) dengan standar keamanan yang dipersyaratkan
regulasi yang berlaku ataupun kaidah keilmuan keamanan informasi.

Ruang lingkup pengamanan informasi:
1) Area kerja urusan teknologi informasi
a) DC/DRC
b) Perangkat TIK
c) Power yang menyuplai perangkat TIK
d) NOC dan SOC
e) Gudang penyimpan barang TIK
2) Area Kerja Administratif
a) Ruang kerja Administratif
b) Berkas kerja
c) Sistem informasi Administratif
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3) Area kerja unit kerja teknis
a) Ruang kerja staf teknis
b) Berkas tim teknis
c) Sistem informasi kinerja dan pekerjaan rutin
4) Area pimpinan struktural
a) Ruang kerja, ruang tamu dan ruang rapat khusus
b) Berkas kerja
c) Kunci layanan TIK
d) Sistem informasi standarisasi
5) Area kerja keuangan
a) Brankas
b) Ruang kerja staf keuangan
c) Sistem informasi keuangan
d) Berkas keuangan
6)

Area kerja meeting room

7)

Area kerja support room

8)

Area kerja pegawai kebersihan

9)

Area kerja support pihak ketiga

10) Area kerja tamu
Sistem informasi pemerintahan harus dilindungi dari segala macam
serangan dan usaha penyusupan atau pemindaian oleh pihak yang tidak berhak.
Keamanan infrastruktur sangat penting untuk menjaga validitas dan integritas data
serta menjamin ketersediaan layanan bagi penggunanya.
Faktor keamanan sistem merupakan salah satu agenda utama bagi eGovernment yang memiliki proses terkait dengan online transaction tanpa
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membocorkan informasi pribadi atau informasi sensitif lainya yang dimiliki oleh
masyarakat dan komponen bisnis. Proses penjaminan keamanan ini sangat
diperlukan untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat dan dunia bisnis terhadap
sistem e-Government yang sedang diimplementasikan oleh pemerintah daerah.
Secara mendasar, sebuah jaringan komputer dapat dibagi atas kelompok jaringan
eksternal (Internet atau pihak luar), kelompok jaringan internal dan kelompok
jaringan di antaranya atau yang biasa disebut sebagai DeMilitarized Zone (DMZ).
Komputer-komputer pada jaringan DMZ, adalah komputer-komputer yang perlu
dihubungi secara langsung oleh pihak luar. Contohnya adalah web-server, mail
server dan domain name server, proxy server dan network monitoring server.
Perlunya pengembangan NOC yang andal sebagai pusat pengendali
infrastruktur TIK yang terintegrasi. Kemudian melakukan manajemen internet
protokol address, identitas server dan distribusi jaringan. Mengatur distribusi
backbone dan monitoring jaringan dan keamanan informasi.

Gambar 5.20 Topologi sistem pengamanan informasi
Pada dasarnya serangan terhadap suatu data dalam suatu jaringan dapat
dikategorikan menjadi dua, yaitu:
1. Serangan Aktif
Merupakan serangan yang mencoba memodifikasi data dan mendapatkan
autentikasi dengan mengirimkan paket-paket data yang salah ke dalam data stream
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atau dengan memodifikasi paket-paket yang melewati data stream. Serangan aktif
sulit untuk dicegah karena untuk melakukannya dibutuhkan perlindungan fisik
untuk semua fasilitas komunikasi dan jalur-jalurnya setiap saat. Yang dapat
dilakukan adalah mendeteksi dan memulihkan keadaan yang disebabkan oleh
serangan ini.
2. Serangan Pasif
Merupakan serangan pada sistem autentikasi yang tidak menyisipkan data
pada aliran data, tetapi hanya memonitor pengiriman informasi ke tujuan. Informasi
ini dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Serangan pasif yang
mengambil suatu unit data kemudian menggunakannya untuk memasuki sesi
autentikasi dengan berpura-pura menjadi pengguna asli yang disebut sebagai replay
attack. Beberapa informasi autentikasi seperti password atau data biometric yang
dikirim melalui transmisi elektronik dapat direkam dan kemudian digunakan untuk
memalsukan data yang sebenarnya. Serangan pasif ini sulit dideteksi karena
penyerang tidak melakukan perubahan data. Oleh sebab itu untuk mengatasi
serangan pasif ini lebih ditekankan pada pencegahan daripada pendeteksiannya.
Dalam penerapan konsep pada topologi pemerintahan kabupaten lebak
Komputer-komputer pada jaringan DMZ harus dipersiapkan secara khusus, karena
mereka akan terbuka dari pihak luar. Aplikasi yang dipergunakan pada host-host
pada DMZ harus merupakan aplikasi yang aman, terus menerus dipantau dan
dilakukan update secara reguler. Aturan-aturan yang berlaku adalah sebagai
berikut:
ξ

Pihak luar hanya dapat berhubungan dengan host-host yang berada pada
jaringan DMZ, sesuai dengan kebutuhan yang ada. Secara default pihak luar
tidak bisa melakukan hubungan dengan host-host pada jaringan DMZ.

ξ

Host-host pada jaringan DMZ secara default tidak dapat melakukan
hubungan dengan host-host pada jaringan internal. Koneksi secara terbatas
dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
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ξ

Host-host pada jaringan internal dapat melakukan koneksi secara bebas baik
ke jaringan luar maupun ke jaringan DMZ. Pada beberapa implementasi,
untuk meningkatkan keamanan, host-host pada jaringan internal tidak dapat
melakukan koneksi ke jaringan luar, melainkan melalui perantara host pada
jaringan DMZ, sehingga pihak luar tidak mengetahui keberadaan host-host
pada jaringan komputer internal.

Pembuatan infrastruktur jaringan komputer Pemerintah Kabupaten Lebak
menggunakan konsep DMZ (De Militerized Zone) di mana semua server utama
diletakan pada daerah bebas gangguan keamanan yang sudah di lindungi dari
perangkat Firewall. Firewall yang digunakan merupakan exterior Firewall yang
menggunakan perangat bridge Firewall.
Server farm berisi server-server seperti bridge, primary web server, secondary
web server, dns server, mail server, proxy server, aplication server. Bila aplikasiaplikasi yang dibagun memerlukan akses dari luar jaringan intranet maka perlu
dipersiapkan IP public yang cukup untuk diberikan ke server-server aplikasi.
Server farm akan menggunakan metode Network Address Translation (NAT).
NAT adalah suatu metode untuk menghubungkan lebih dari satu komputer ke
jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. Banyaknya penggunaan
metode ini disebabkan karena ketersediaan alamat IP yang terbatas, kebutuhan akan
keamanan (security), dan kemudahan serta fleksibilitas dalam administrasi
jaringan.
NAT secara otomatis akan memberikan proteksi seperti halnya firewall
dengan hanya mengizinkan koneksi yang berasal dari dalam jaringan. Hal ini berarti
tingkat keamanan suatu jaringan akan meningkat, karena kemungkinan koneksi dari
luar ke dalam jaringan menjadi relatif sangat kecil.
Jenis ancaman keamanan jaringan ini lebih umum disebut sebagai Brute
Force and Dictionary, serangan ini adalah upaya masuk ke dalam jaringan dengan
menyerang database password atau menyerang login prompt yang sedang aktif
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untuk menemukan password dari account user dengan cara yang sistematis
mencoba berbagai kombinasi angka, huruf, atau simbol.
Untuk mengatasi serangan keamanan jaringan dari jenis ini dibutuhkan
suatu kebijakan tentang pemakaian password yang kuat di antaranya untuk tidak
memakai password yang familiar. Semakin panjang suatu password dan
kombinasinya semakin sulit untuk diketemukan.
Prinsip Keamanan Jaringan yang diterapkan pada konsep DMZ dapat
dibedakan menjadi lima, yaitu:
a. Kerahasiaan (secrecy)
Secrecy berhubungan dengan hak akses untuk membaca data informasi dan
suatu sistem komputer. Dalam hal ini suatu sistem komputer dapat dikatakan aman
jika suatu data atau informasi hanya dapat dibaca oleh pihak yang telah diberi
wewenang secara legal.
b. Integritas (integrity)
Integrity berhubungan dengan hak akses untuk mengubah data atau
informasi dari suatu sistem komputer. Dalam hal ini suatu sistem komputer dapat
dikatakan aman jika suatu data atau informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang
telah diberi hal.
c. Ketersediaan (availability)
Availability berhubungan dengan ketersediaan data atau informasi pada saat
yang dibutuhkan. Dalam hal ini suatu sistem komputer dapat dikatakan aman jika
suatu data atau informasi yang terdapat pada sistem komputer dapat diakses dan
dimanfaatkan oleh pihak yang berhak.
d. Authentication
Aspek ini berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi
betul- betul asli, orang yang mengakses dan memberikan informasi adalah benar
orang yang dimaksud, atau server yang kita hubungi adalah server yang asli.
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e. Akses Kontrol (Access Control)
Aspek kontrol merupakan fitur-fitur keamanan yang mengontrol bagaimana
user berkomunikasi dengan sistem. Akses kontrol melindungi sistem dari akses
yang tidak berhak dan umumnya menentukan tingkat otorisasi setelah prosedur
autentikasi berhasil dilengkapi.
5.3.5 Jaringan Intra Pemerintah
Konsep jaringan intra pemerintah adalah tersentralisasi, di mana
ketersediaan akses seluruh jaringan Wide Area Network (WAN) atau jaringan yang
menyambungkan seluruh titik layanan pemerintahan dan local Area Network (LAN)
di setiap OPD yang dipusatkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Pusat
Pengendali Jaringan, Pusat Pengendali Keamanan Transaksi Elektronik, serta Pusat
Pengelolaan Data (DC/DRC) dalam satu kendali Network Operasion Center (NOC)
dan Security Operasion Center (SOC). kebijakan ini dilakukan semata mata untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengendalian lalulintas data dan keamanan
informasi serta belanja sistem. LAN di OPD menggunakan konfigurasi NAT yang
terhubung ke NOC. Berikut adalah topologi infrastruktur jaringan Pemerintahan
Kabupaten Lebak:

Gambar 5.21 Topologi infrastruktur jaringan Pemkab Lebak
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Pengaturan jaringan LAN pada masing-masing OPD menggunakan
penomoran IP local yang distandarkan dalam satu grup jaringannya. Hal ini
bertujuan agar pemeliharaan IP local yang dipergunakan oleh enduser (staff) lebih
mudah dilakukan. Contohnya bila terjadi serangan virus, malware atau spam yang
mengakibatkan terganggunya sistem jaringan, baik grup jaringan maupun
keseluruhan, maka administrator jaringan akan menemukan dengan cepat dan
mudah menemukan sumber penyebab terjadinya gangguan.
Koneksi yang menghubungkan jaringan inti Pemerintah Kabupaten Lebak
dengan masing-masing OPD akan menggunakan SSL VPN agar data transaksi yang
lewat dapat di enkripsi sehingga data yang lewat akan terproteksi.
Skenario Pembangunan jaringan WAN.
Tahap 1 yang akan dibangun menggunakan kabel serat Fiber Optik di Ring
1 (satu) atau di lingkungan pusat pemerintahan Kabupaten Lebak.

Gambar 5.22 Peta Skenario Pembangunan Jaringan WAN Tahap 1
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Jaringan FO ini akan melintasi Gedung Kabupaten, Kantor Sekda, Kantor
Dinas Komunikasi dan Informatika, Kantor Satpol PP, Kantor Disdukcapil, Kantor
Dinas Pariwisata, Kantor Dinas Kesehatan, Kantor Dinas Perindustrian dan
Perdagangan, Kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan, Gedung Museum Multatuli,
Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat, Kantor DPPKD, Kantor Badan Pendapat
Daerah, Kantor Bappeda, Gedung RSUD
Tahap 2 yang akan dibangun menggunakan kabel serat Fiber Optik di sekitar
GOR Kabupaten Lebak

Gambar 5.23 Peta Skenario Pembangunan Jaringan WAN Tahap 2
Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kantor Dinas Pemuda dan
Olah Raga, Kantor Dinas Pendidikan, Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kantor
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kantor Dinas Ketahanan Pangan,
Kantor Dinas Perikanan.
Tahap 3, menggunakan wireless
Kantor Dinas Peternakan, Kantor Dinas Kebersihan, Kantor Dinas
Perhubungan, dan Kantor Inspektorat
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5.3.6 Perangkat End User
End User Computing (EUC) adalah sistem informasi berbasis komputer
yang secara langsung mendukung aplikasi operasional dan manajerial oleh end
users. Dalam EUC sistem, end user menggunakan stasiun kerja mikrokomputer dan
bermacam perangkat lunak untuk mendapatkan kembali informasi, pendukung
keputusan, dan pengembangan aplikasi. Sebagai contoh, pengguna dapat mengirim
surat elektronik, menggerakkan model analitik, atau membangun aplikasi bisnis
yang baru.
Perangkat end user merupakan faktor pendorong peningkatan efektivitas
penyelenggaraan SPBE.
Berikut kebutuhan perangkat end user
1. PC: tiap unit setingkat eselon 4 dibutuhkan 3 buah PC Desktop
tersambung ke Intranet dan internet
2. Mobile Device: seluruh struktural dan pekerja lapangan
3. Jaringan LAN: tiap ruang terpasang wifi
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BAB 6

IMPLEMENTASI

6.1 Manajemen Perubahan
Manajemen perubahan TIK merupakan suatu proses dan strategi bagaimana
organisasi melakukan perubahan untuk menuju kondisi yang diharapkan yaitu
meningkatkan penyelenggaraan TIK-nya. Kegagalan implementasi SPBE salah
satunya dari masalah SDM setiap aktor di SPBE dalam menyikapi perubahan
sistem, dari sistem sebelumnya ke sistem SPBE yang baru. Bab ini membahas hal
yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi masalah yang muncul akibat
ketidaksiapan SDM aktor SPBE terhadap perubahan sistem di antaranya, SDM
belum merasa memiliki sistem baru (SPBE) karena tidak terlibat secara intensif
dalam penyusunan perencanaan; adanya anggapan bahwa penerapan SPBE akan
mengubah kebiasaan nyaman yang selama ini dijalani; dan kekhawatiran atas
perubahan lainnya bisa menjadi hambatan pelaksanaan SPBE.
Dengan mengetahui penyebab atau alasan-alasan lambatnya perubahan
sistem SPBE, maka bisa dilakukan upaya manajemen perubahan yang lebih baik,
sehingga penerapan SPBE bisa berhasil seperti yang diharapkan, menuju kepada
pemerintahan yang baik dan benar (Good Governance) sebagai bagian dari langkah
reformasi birokrasi.
Tujuan:
Terimplementasikannya Master Plan TIK 2020 – 2024 ini dengan baik sesuai yang
diharapkan.
Sasaran:
1. Teridentifikasinya permasalahan yang kemungkinan muncul di setiap tahap
implementasinya.
2. Tertanganinya setiap permasalahan yang muncul sesuai dengan tujuan
perencanaan induk ini.
3. Terimplementasikannya Master Plan TIK 2020 – 2024.
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4. Tercapainya sasaran Master Plan TIK 2020 - 2024
Metodologi:
Manajemen perubahan TIK ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Menganalisis kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan dalam
penyelenggaraan TIK instansi beserta analisis gapnya.
2. Menjabarkan roadmap kegiatan pengembangan SPBE,
3. Mengidentifikasi pengampu kepentingan yang terlibat dalam manajemen
perubahan TIK.
4. Menentukan organisasi tim manajemen perubahan.
5. Menganalisis potensi masalah dalam proses perubahan.
6. Menetapkan strategi manajemen perubahan.
6.1.1. Identifikasi Pengampu Kepentingan
Keberhasilan

dalam

melaksanakan

manajemen

perubahan

sangat

dipengaruhi oleh kemampuan Pemerintah daerah dalam memperoleh dukungan dari
para pengampu kepentingannya. Oleh sebab itu, dalam manajemen perubahan ini,
perlu kiranya dilakukan identifikasi pengampu kepentingan yang terlibat pada
proses

perubahan

pengembangan

SPBE,

berikut

identifikasi

pengampu

kepentingan tersebut di antaranya:
1. Kepala Daerah, yaitu Bupati Pemkab Lebak.
2. Pimpinan Instansi Pemda seperti Sekda dan setiap pimpinan OPD.
3. OPD penyelenggara TIK (Penyelenggara Sistem Elektronik).
4. ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Lebak.
5. Pengguna Layanan Pemkab Lebak.
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6.1.2. Organisasi Tim Manajemen Perubahan
Proses perubahan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai yang
diharapkan apabila didukung oleh tim melakukan perencanaan, implementasi dan
monev terhadap manajemen perubahan. Tim manajemen perubahan memiliki
beberapa tugas di antaranya:
ξ

Menyusun perencanaan manajemen perubahan sesuai dengan arah dan
prioritas program pengembangan TIK.

ξ

Melakukan

identifikasi

terhadap

resistensi

serta

kendala

dalam

pengembangan TIK
ξ

Menyusun strategi perubahan untuk mengimplementasikan program
pengembangan TIK.

ξ

Memberikan sosialisasi untuk mendorong setiap unit kerja untuk
mendukung program pengembangan TIK sesuai dengan Master Plan yang
di tetapkan.

ξ

Melakukan monitoring dan evaluasi selama implementasi proses perubahan
dalam pengembangan TIK.

Tim manajemen Perubahan ini terdiri dari:
ξ

Program Management Office (PMO): Sekretaris Daerah

ξ

Level Strategis: Kepala Daerah

ξ

Level Taktis: Seluruh pimpinan OPD

ξ

Level Operasional: Agen Perubahan / perwakilan OPD
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Gambar 6.1 Elemen Perubahan
Agen Perubahan adalah ASN yang dapat menggerakkan perubahan pada
lingkungan kerjanya dan sekaligus dapat berperan sebagai teladan (role model) bagi
setiap ASN yang lain untuk membina implementasi TIK, memberikan layanan serta
membangun inisiatif TIK. Agen TIK juga memahami proses birokrasi (proses
Bisnis) yang ada di unit kerjanya untuk selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk
sistem informasi.
Kriteria Agen Perubahan:
1. Memahami proses bisnis / birokrasi di unit kerjanya
2. Memiliki pengetahuan TIK secara umum serta konsep-konsep Teknis sistem
informasi
3. Mengerti, memahami dan melaksanakan inisiatif untuk mengubah kinerja
manual menjadi berbasis komputer
6.1.3. Analisis Potensi Masalah
Berikut daftar potensi permasalahan dan alternatif solusinya
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Tabel 6.1 Potensi Permasalahan dan Alternatif Solusinya
No. Kegiatan

Potensi Masalah

Kemungkinan
Pemecahan Masalah

Perbaikan Tata kelola
1

Penyusunan,
sosialisasi dan
legalisasi Master
Plan TIK

Ketidakpahaman konten
Master Plan TIK oleh
unit kerja, karena
memang tidak terlibat
dalam penyusunannya

Sosialisasi baik di level
kepala unit kerja maupun
pengelola TIK unit kerja

3

Profesionalisasi
SDM TIK

Masalah kepegawaian:
karier jabatan fungsional
pengelola TIK, mutasi,
kesejahteraan

Sinergi regulasi antara
Diskominfo dan Biro
SDM

4

Penetapan
Peraturan kepala
beserta turunannya

Resistensi perubahan

Peran serta tiap unit kerja
dalam penyusunan
regulasi

5

Penyusunan SOP
tiap PSE

Kesulitan menyusun SOP Diskominfo memberikan
bimbingan dan
pendampingan

6

Dokumen Standar
Belanja SPBE

Resistensi pengadaan
barang dan jasa terkait
TIK

Dibuat Peraturan Bagian
Pengadaan terkait belanja
TIK

7

Inventarisasi
perangkat

Ketelitian daftar aset
TIK, perlu aplikasi
khusus pengelolaan aset
klaster TIK dan
ketegasan penerapan
kebijakan manajemen
aset

Perlunya ASN khusus
menangani aset TIK

8

Audit TIK

Anggaran dan pemilihan
vendor
Penetapan standar
Ketersediaan waktu yang
dibutuhkan Pemenuhan
persyaratan Audit
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Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi
9

Pengembangan
website

Ketersediaan waktu dan
konten tiap admin
website untuk mengelola
dan mengembangkan
website

Perlunya insentif khusus
pengelola website
sebagaimana regulasi
standar biaya dari
kementerian keuangan

10

Standardisasi
metadata

Belum ada juklak dan
juknis maupun referensi
yang bisa dijadikan
rujukan

Bisa dimulai dari
melaksanakan koleksi
metadata yang sudah ada

11

Pengembangan
aplikasi SPBE

Keterbatasan
pengetahuan proses
bisnis terintegrasi dari
pemilik proses bisnis
sehingga serta belum
adanya standar harga
pengadaan aplikasi

Peran aktif bagian bagian
Ortala dalam penyusunan
dokumen proses bisnis
terintegrasi
Diskominfo hanya cukup
memberikan petunjuk
pelaksanaan pengadaan
dan pengelolaan aplikasi
Diskominfo
melaksanakan
pendampingan jika
dibutuhkan
Diskominfo
melaksanakan review
atas aplikasi yang ada
Diskominfo mendorong
terbangunnya aplikasi di
setiap unit kerja
Diskominfo tidak
membangunkan aplikasi
untuk unit kerja
Diskominfo membangun
integrasi sistem dan data
yang melibatkan lintas
unit kerja

12

Pengembangan
Data warehouse –
DD EIS

Diperlukannya analis
data sebagai dasar
penyusunan Digital
Dashboard EIS

Pemahaman sistem
pelaporan, formulasi
statistik, ketersediaan
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data dan jaminan
integritas data sumber
13

Mekanisme
Koordinasi
pengembangan
aplikasi

Belum
tersosialisasikannya
peran Diskominfo dalam
pengembangan Aplikasi

Perlunya sosialisasi
bahwa peran Diskominfo
adalah:
1. inventarisasi sistem
2. standardisasi
metadata dalam
rangka
pengembangan
integrasi data
Standardisasi
3. mendorong
percepatan
pertumbuhan aplikasi
SPBE dan layanan
publik
4. mendorong inovasi
5. penentu kebijakan
pengembangan
aplikasi

Implementasi Infrastruktur Terpadu
13

Pembangunan
Data center

Ketersediaan sumber
daya

Penetapan peran kunci
SPBE

14

Pengamanan
informasi

Kepedulian pengamanan
informasi

Sosialisasi berkelanjutan

15

Implementasi
sertifikat
elektronik

Pemahaman sistem

Sosialisasi berkelanjutan

Fungsi Biro kepegawaian
sebagai pengelola
keanggotaan sertifikat
elektronik

6.1.4. Strategi Perubahan
Strategi perubahan dalam implementasi SPBE ini terdapat tahapan capaian
implementasi tiap tahunnya yang terbagi dalam 3 kategori: tata kelola, infrastruktur
dan aplikasi. Persentase capaian secara umum dimulai dari tahun 2020 dan terjadi
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perubahan secara linier ataupun rerata di setiap tahunnya hingga sampai dengan
tahun 2024 adalah sebagai berikut:
1. Untuk tahun pertama pada tahun 2020 porsi yang lebih tinggi terdapat pada
perubahan tata kelola SPBE yang memiliki persentase 60 %. Porsi yang
lebih besar dibanding 2 bagian yang lainnya dikarenakan tata kelola
merupakan fondasi untuk pelaksanaan SPBE. Pada tahun pertama kedua ini
memiliki porsi yang lebih besar karena terdapat berbagai kegiatan yang
perlu dilakukan di antaranya, membuat regulasi terkait implementasi SPBE,
menyusun SOP implementasi SPBE serta perencanaan implementasi SPBE.
Namun untuk tahun berikutnya sampai dengan tahun ke lima pada tahun
2024 porsi tata kelola ini dikurangi seiring dengan kegiatannya yang hanya
mereview dan monev terhadap implementasi SPBE.
2. Untuk bagian infrastruktur, porsi dari tahun 2020 sampai dengan 2024
secara konstan diberikan 30%, agar infrastruktur memiliki porsi untuk
memperbaharui dan mengupdate infrastruktur yang ada.
3. Berbanding terbalik dengan porsi tata kelola, untuk porsi aplikasi pada
tahun pertama hanya 10% dikarenakan pembangunan aplikasi perlu
bertahap semakin besar dan menyeluruh seiring dengan perkembangan
teknologi dan tuntunan peningkatan pelayanan publik. Secara bertahap
pengembangan meningkat secara eksponensial dalam 5 tahun. Diharapkan
pada dua atau satu tahun terakhir aplikasi yang terdapat pada SPBE sudah
terbangun semua dan masuk ke tahap terintegrasi secara menyeluruh.
Berikut adalah gambaran 3 langkah implementasi SPBE dari kurun waktu
2020 sampai dengan 2024, tidak semua unit kerja paham sepenuhnya atas
perencanaan pengembangan SPBE, tidak seluruh unit kerja secara serentak
memahaminya, ada sebagian yang langsung paham dan segera mengembangkan
SPBE -nya akan tetapi ada juga yang membutuhkan waktu yang relatif lama.
Setelah seluruh unit kerja paham maka pengembangan sistem di unit kerja bisa
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langsung lancar dan bahkan tumbuh inovasi baru yang jauh lebih baik dari yang
sekedar standar dari kebijakan pemanfaatan aplikasi umum.
Ada 3 langkah pelaksanaan pengembangan SPBE di Pemkab Lebak selama
kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 di antaranya:
ξ

Tahap 1 langkah paham, yang berarti setiap stakeholder dalam
mengimplementasikan SPBE mulai memahami bagaimana dan apa saja
yang perlu dilakukan dalam mendukung implementasi SPBE, setiap ASN
di Pemkab Lebak khususnya pejabat dan pemangku kepentingan di
Pemkab Lebak harus paham visi misi penerapan SPBE agar kegiatan yang
dilakukan setiap stakeholder selaras dengan visi misi Pemkab Lebak.

ξ

Tahap 2 adalah Implementasi, di sini setiap ASN khususnya pejabat dan
pemangku

kepentingan

di

Pemkab

Lebak

sudah

dapat

mengimplementasikan SPBE di unit kerjanya. Ketika setiap OPD sudah
berkontribusi dalam mengimplementasikan SPBE,
ξ

Tahap 3 yang dapat dicapai adalah seluruh unit kerja dapat melakukan
inovasi dalam mendorong peningkatan implementasi SPBE di Pemkab
Lebak. Inovasi yang dilakukan setiap unit kerja bertujuan dalam
peningkatan layanan publik serta birokrasi internal sesuai tupoksinya
dalam rangka mewujudkan good governance yang selaras dengan
langkah program reformasi birokrasi.
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6.1.5. Pendekatan Pengelolaan Perubahan

Gambar 6.2 Pilihan cara perubahan
Perubahan bisa dilakukan dengan cara membuat peraturan yang termaktub
di

dalamnya

adalah

reward

dan

punishment,

atau

dilakukan

dengan

mensosialisasikan secara intensif atau memberikan diklat / peningkatan pendidikan,
ataupun juga kombinasi ketiganya tergantung kultur kerja di Pemkab Lebak.

6.2 Critical Success Factor
Berikut kunci sukses agar penerapan SPBE bisa tercapai:
1. Kualitas ketersediaan data: akurat, terkini, integritas, lengkap.
2. Pendanaan: untuk penyediaan teknologi terbaik dibutuhkan dana untuk
pengadaan dan pemeliharaannya, sedangkan untuk aktivitas pergerakan
manusianya tidak mutlak harus ada, yang penting ada kesadaran diri setiap
pengguna dan penyedia layanan TIK untuk selalu memperbaiki sistemnya
3. Infrastruktur TI: ketersediaan teknologi infrastruktur TIK. Pemilihan perangkat
TIK yang berkualitas dan kompatibel.
4. Kebijakan: tanpa adanya regulasi yang memadai maka implementasi TIK yang
relatif rumit akan kurang optimal untuk dijalankan. Tata Kelola terdokumentasi
dan ditaati dengan baik dan benar.
5. Kesadaran: regulasi tidak akan efisien dan efektif jika tidak didukung dengan
kesadaran dari pengguna dan penyelenggara sistem elektronik
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6. Dukungan Top Manajemen: dukungan Bupati dan para kepala OPD sangat
dibutuhkan baik sebagai role model juga dibutuhkan kebijakannya dalam
bentuk tersedianya regulasi yang implemented maupun ketersediaan anggaran
yang dibutuhkan. Peran Kepala Daerah dan jajaran pimpinan OPD dalam
memberikan pengarahan dan kontrol serta Komitmen pejabat eselon di
bawahnya untuk mengimplementasikan SPBE
7. Tingkat kemanfaatan Pengguna: jika pengguna tidak merasakan manfaat
implementasi TIK maka pengembangan layanan TIK maka segalanya akan
menjadi sia-sia karena hakikat penyelenggaraan TIK adalah memudahkan
pengguna dalam mendapatkan layanan TIK
8. Sistem Reward: segala upaya perbaikan penyelenggaraan TIK akan bisa
dirasakan pengguna dalam bentuk reward kenyamanan dan kecepatan kerja,
sedangkan dari sisi penyelenggara maka akan meningkatkan kesejahteraannya
9. Resistensi terhadap Perubahan: setiap proses perubahan akan menyebabkan
ketidaknyamanan dalam bekerja rutinitasnya, dengan adanya reward yang
memadai dari implementasi TIK maka resistensi perubahan akan semakin
tereduksi
10. Visi & strategi: harus jelas tujuan penyelenggaraan sistem elektronik dalam
bentuk penetapan visi dan skenario proses dan operasional penyelenggaraan
SPBE.
11. Pelatihan: semakin sering penyesuaian kompetensi baik dari sisi penyelenggara
maupun pengguna maka akan semakin meningkatkan kinerja penyelenggaraan
SPBE

6.3 Indikator Kinerja Utama
Indikator kinerja utama dalam penyelenggaraan SPBE di Pemkab Lebak mengacu
pada tujuan dari setiap misi penyelenggaraan SPBE Pemkab Lebak yang telah
didefinisikan, di antaranya sebagai berikut:
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Tujuan

Indikator Kinerja

Terwujudnya
pedoman
penyelenggaraan
SPBE di Pemkab
Lebak

Jumlah dokumen
kebijakan Strategis

Jumlah

17 kebijakan
internal SPBE

Jumlah SOP pada
penyelenggaraan
sistem elektronik

Jumlah

Setiap
Penyelenggara
Sistem Elektronik
ada SOP nya

Master Plan yang
selalu direview
berkala

intensitas

Minimal 2 kali
sampai tahun 2024

Jumlah sistem
informasi
terintegrasi

jumlah

50% terintegrasi
sampai akhir tahun
2024

Ketersediaan

Perbup

Sistem Informasi
terintegrasi

Satuan

Target Capaian

Baik terintegrasi
secara internal
maupun
terintegrasi dengan
instansi terkait
Adanya kebijakan
pengelolaan data
terintegrasi

Tersusunnya
Ketersediaan
dokumen arsitektur
terintegrasi antar
OPD untuk layanan
publik dan laporan
eksekutif
Terselenggaranya Jaminan Service
layanan
Level Agreement
infrastruktur
TIK yang efisien,
efektif, cepat,
mudah, cukup,
nyaman dan
teramankan.

Ketersediaan

Desain Enterprise
Arsitektur SPBE

SLA 24 jam x 7
hari, 99%
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Pemenuhan
kebutuhan SDM
TIK dalam
membangun
budaya digital di
Pemkab Lebak.

Pemanfaatan
TIK terkini
dalam aplikasi
layanan Pemkab
Lebak

Jumlah OPD
terlayani akses
Internet dan
intranet antar OPD

Jumlah

100%

Jumlah SDM TIK
di Pemkab

Jumlah

Peningkatan Jumlah
SDM TIK sebesar
50% setiap
tahunnya

Jumlah
keikutsertaan
pelatihan

Jumlah

Minimal terlaksana
5 kali sampai tahun
2024

Jumlah sistem
informasi Pemkab
berbasis mobile

Jumlah

Minimal 2 layanan
publik dan 2
layanan administrasi
pemerintah

Jumlah teknologi
yang dimanfaatkan
untuk mendorong
penyelenggaraan
SPBE

Jumlah

Jumlah teknologi
yang dimanfaatkan

Adanya aplikasi
dashboard (EIS
dan DSS)

Waktu

Sudah dibangun
sampai dengan
tahun 2023
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6.4 Rencana Kegiatan Tahunan
6.4.1 Tahun 2020
Berikut daftar kegiatan tahun 2020 yang mengacu pada kebijakan strategis di atas:
NO

KEGIATAN

OUTPUT

1

Penyusunan dokumen kebijakan internal SPBE
Pemkab Lebak

Dokumen draft kebijakan
internal SPBE Pemkab Lebak

2

Pengesahan dokumen kebijakan internal SPBE
Pemkab Lebak

Peraturan Bupati/ Surat
Edaran terkait Kebijakan
Internal SPBE

3

Pembentukan Tim Pengarah SPBE

SK Tim Pengarah SPBE

4

Penyusunan dokumen perencanaan anggaran
dan belanja TIK

Dokumen Mekanisme RKAD
klaster TIK

5

Self Assessment terkait evaluasi implementasi
SPBE di Pemkab Lebak

Pemenuhan evidence

6

Melakukan pemeringkatan SPBE oleh
Kementerian PANRB

Penilaian pemeringkatan

7

Penetapan sistem elektronik yang akan
diterapkan sertifikat elektronik

Daftar aplikasi yang
direncanakan untuk
mengimplementasikan
sertifikat Elektronik

8

Sosialisasi pemanfaatan sertifikat elektronik di
lingkungan Pemkab Lebak

Laporan Kegiatan

9

Implementasi data warehouse

Aplikasi data warehouse

10

Melakukan rekrutmen pegawai yang
berlatar belakang TIK

Jumlah rekrutmen baru
SDM TIK

11

Mengadakan atau memberikan fasilitas
pelatihan peningkatan kompetensi TIK

Laporan kegiatan pelatihan
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6.4.2 Tahun 2021
Berikut daftar kegiatan tahun 2021 yang mengacu pada kebijakan strategis di atas:
NO

KEGIATAN

OUTPUT

1

Kegiatan Tim Pengarah SPBE

Laporan kegiatan Tim
Pengarah SPBE

2

Penyusunan Dokumen Inovasi Proses
Bisnis terintegrasi

Dokumen Inovasi Proses
Bisnis Terintegrasi

3

Penyusunan SOP Pengoperasian Pusat
Data

SOP Pengoperasian Pusat
Data dan Dokumen
pendukung lainnya berbasis
ISO 27000

4

Self Assessment terkait evaluasi
implementasi SPBE di Pemkab Lebak

Pemenuhan evidence

5

Melakukan pemeringkatan SPBE oleh
Kementerian PANRB

Penilaian pemeringkatan

6

Penerapan aplikasi umum berbagi pakai
yang belum diimplementasikan

Laporan Kegiatan
implementasi

7

Pengembangan aplikasi layanan
administrasi dan layanan publik

Laporan kegiatan
implementasi

8

Penyusunan dokumen kebijakan
pengelolaan data / informasi

Dokumen

9

Penyusunan dokumen kebijakan
implementasi sertifikat elektronik

Dokumen Kebijakan

10

Penetapan walidata

SK Penetapan walidata

11

Penetapan regristration authority (RA) di
salah satu OPD di Pemkab Lebak yang
membidangi kepegawaian

Lembaga RA

12

Penerbitan sertifikat elektronik di
lingkungan Pemkab Lebak

Laporan jumlah sertifikat
elektronik yang diterbitkan

13

Mengadakan atau memberikan fasilitas
pelatihan peningkatan kompetensi TIK

Laporan kegiatan pelatihan
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14

Menyusun dokumen analisa jabatan dan
beban kerja

Dokumen analisa jabatan
dan beban kerja SDM TIK

6.4.3 Tahun 2022
Berikut daftar kegiatan tahun 2022 yang mengacu pada kebijakan strategis di atas:
NO KEGIATAN

OUTPUT

1

Instalasi API pada semua sistem elektronik
internal Pemkab Lebak

Dokumentasi API pada
interoperabilitas data

2

Penyusunan dokumen perencanaan
manajemen perubahan budaya kerja
berbasis TIK pada setiap penerapan Sistem
elektronik

Dokumen manajemen
perubahan

3

Meningkatkan kompetensi SDM TIK
dengan memberi kesempatan untuk
sertifikasi profesi

Laporan Kegiatan

4

Pengembangan dan instalasi layanan
publik berbasis mobile application

Aplikasi

5

Self Assessment terkait evaluasi
implementasi SPBE di Pemkab Lebak

Pemenuhan evidence

6

Melakukan pemeringkatan SPBE oleh
Kementerian PANRB

Penilaian pemeringkatan

7

Penerbitan Sertifikat elektronik untuk
seluruh pegawai Pemkab Lebak

Laporan jumlah sertifikat
elektronik yang diterbitkan

8

Penyusunan dokumen rencana model
sistem pelaporan dan analisa statistik

Dokumen

9

Penyusunan metadata mengacu ke
metadata sesuai bidang

Metadata / database
tentang

10

Pemanfaatan dan pemeliharaan
government service bus

Laporan penerapan
government service bus

11

Penyusunan SOP penyelenggaraan sistem
elektronik

Dokumen SOP
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12

Melakukan rekrutmen pegawai yang
berlatar belakang TIK

Jumlah rekrutmen baru
SDM TIK

6.4.4 Tahun 2023
Berikut daftar kegiatan tahun 2023 yang mengacu pada kebijakan strategis di atas:
NO

KEGIATAN

OUTPUT

1

Penyusunan dokumen perencanaan kapasitas

Dokumen perencanaan
kapasitas

2

Pengembangan digital dashboard sesuai
kebutuhan

Aplikasi sistem
pelaporan (Executive
Information System)

3

Melakukan Eksternal Audit

Continual Improvement

4

Self Assessment terkait evaluasi implementasi
SPBE di Pemkab Lebak

Pemenuhan evidence

5

Melakukan pemeringkatan SPBE oleh
Kementerian PANRB

Penilaian pemeringkatan

6

Pengadaan infrastruktur TIK sesuai kebutuhan
dan instalasi

Laporan Kegiatan

7

Instalasi sistem pengamanan elektronik

Laporan kegiatan

8

Evaluasi layanan pihak ketiga

Laporan

9

Penyusunan SOP penyelenggaraan sistem
elektronik

Dokumen SOP

10

Mengadakan atau memberikan fasilitas
pelatihan peningkatan kompetensi TIK

Laporan kegiatan
pelatihan

11

Menyusun dokumen analisa jabatan dan beban Dokumen analisa
kerja
jabatan dan beban kerja
SDM TIK
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6.4.5 Tahun 2024
Berikut daftar kegiatan tahun 2024 yang mengacu pada kebijakan strategis di atas:
NO KEGIATAN

OUTPUT

1

Perbaikan berkelanjutan penerapan
SPBE

Rekomendasi dan dokumen
pernyataan perbaikan
berkelanjutan

2

Self Assessment terkait evaluasi
implementasi SPBE di Pemkab Lebak

Pemenuhan evidence

3

Melakukan pemeringkatan SPBE oleh
Kementerian PANRB

Penilaian pemeringkatan

4

Pembuatan dokumen Master Plan
Pemkab Lebak 2025-2029

Dokumen Master Plan

5

Melakukan rekrutmen pegawai yang
berlatar belakang TIK

Jumlah rekrutmen baru SDM
TIK

6

Pengembangan dan instalasi Big Data

Aplikasi

7

Pengembangan dan instalasi Knowledge
Management System

Aplikasi

8

Mengadakan atau memberikan fasilitas
pelatihan peningkatan kompetensi TIK

Laporan kegiatan pelatihan
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BAB 7

PENUTUP

Dokumen Master Plan Penyelenggaraan SPBE Pemkab Lebak 2020 – 2024 ini
merupakan buku induk akan tetapi bukan kitab suci yang tidak bisa ditinjau ulang
sejalan dengan kondisi perkembangan regulasi, sosial kemasyarakatan serta
perkembangan TIK yang sangat cepat. Pengadaan perangkat komputer tidak serta
merta menjadi solusi atas permasalahan peningkatan kinerja pemerintah, dukungan
aktif dan positif dari jajaran pimpinan Pemkab Lebak serta pengetahuan yang
memadai dari SDM TIK merupakan kunci utama terselenggaranya SPBE menuju
Smart Governance sejalan dengan Visi pembangunan Pemkab Lebak.
Setiap unit kerja seharusnya terlibat aktif dalam penyelenggaraan SPBE,
akan tetapi tetap dalam satu kendali kebijakannya, sebab jika masing-masing unit
kerja tidak melaksanakan koordinasi yang baik maka akan berisiko pada in efisiensi
dan ketidakefektifan kinerja penyelenggaraannya dan lebih buruk lagi adalah
bahwa TIK malah menjadi kontraproduktif karena akan jadi faktor pengganggu
kinerja yang sudah ada. Koordinasi yang baik akan memudahkan integrasi data dan
antar aplikasi. Progres SPBE di antaranya meningkatnya kepedulian terhadap
keamanan informasi. Pemkab Lebak tentunya juga harus mengikuti perkembangan
ini dengan mengamankan aset dan transaksi elektroniknya untuk mendukung
penyelenggaraan SPBE.
Hambatan utama integrasi data SPBE di antaranya masih tingginya ego
sektoral dari pemilik Sistem Elektronik dari Instansi nomenklatur di mana
kewajiban penerapan aplikasinya tidak dibarengi dengan ketersediaan sistem untuk
bisa saling terintegrasi, berbagi pakai data dan mudah disesuaikan dengan kondisi
dan situasi instansi tanpa mengubah metadata yang telah ditetapkan.
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