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KATA PENGANTAR
Dokumen Rencana Induk (Master Plan) Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE) Kabupaten Malang disusun sebagai acuan dalam

pengembangan dan penerapan SPBE di wilayah Kabupaten Malang untuk

lima tahun ke depan (2020-2025). Dalam penyusunannya dilakukan

pemetaan kondisi awal yang menggambarkan SPBE atau e-Government

pada yang telah diimplementasikan di organisasi perangkat daerah (OPD)

Kabupaten Malang dan menghimpun berbagai keluhan serta harapan yang

pada akhirnya mengarah pada kondisi ideal SPBE yang seharusnya

dikembangkan dan diterapkan di Kabupaten Malang hingga lima tahun

mendatang.

Perencanaan tahapan-tahapan pengembangan dan penerapan SPBE

Kabupaten Malang diselaraskan dengan visi, misi, dan arah kebijakan

pemerintah daerah yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang. Dokumen rencana induk ini

merupakan dokumen yang dinamis dan fleksibel, oleh karenanya dokumen ini

harus senantiasa dikaji dan diselaraskan agar dapat mengikuti perkembangan

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat serta mampu

mengadaptasi perubahan-perubahan yang terjadi di masingmasing OPD

Kabupaten Malang.

Akhir kata, penyusun mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang

diberikan. Semoga dokumen Rencana Induk SPBE Kabupaten Malang ini

dapat bermanfaat dan berkontribusi bagi kemajuan pembangunan Kabupaten

Malang serta mampu mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang

terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel.

Malang, 2020

Hormat kami,

Aniswaty Aziz, SE, M.Si
KetuaTim Penyusun Rencana Induk SPBE Kabupaten Malang



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Malang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa

Timur, Indonesia. Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua

di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi dan merupakan

kabupaten dengan populasi terbesar di Jawa Timur. Kabupaten

Malang mempunyai koordinat 112o17”, 10,90” sampai 112 o57”, 00,00”

Bujur Timur dan 7o26’, 55,11” sampai 8 o26’, 35,45” Lintang Selatan.

Kabupaten Malang juga merupakan kabupaten terluas ketiga di Pulau

Jawa setelah Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Sukabumi di

Provinsi Jawa Barat. Ibu kota Kabupaten Malang adalah Kepanjen.

Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kota Malang tepat

ditengah-tengahnya, Kabupaten Jombang dan Kota Batu di utara

Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo di timur, Samudra

Hindia di selatan, serta Kabuoaten Blitar dan Kabupaten Kediri di barat.

Sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa

sejuk, Kabupaten Malang dikenal sebagai salah satu daerah tujuan

wisata utama di Jawa Timur. Bersaa dengan Kota Batu dan Kota

Malang, Kabupaten Malang merupakan bagian dari kesatuan wilayah

yang dikenal dengan Malang Raya (Wilayah Metropolitan Malang).

Kondisi topografi Kabupaten Malang merupakan dataran tinggi yang

dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah

lembah pada ketinggian 250-500 meter diatas permukaan laut (dpl)

yang terletak di bagian tengah wilayah kabupaten Malang. Daerah

dataran tinggi merupakan daerah perbukitan kapur di bagian selatan

pada ketinggian 0-650 meter dpl, daerah lereng Tengger-Semeru di

bagian timur membujur dari utara ke selatan pada ketinggian 500-3600

meter dpl dan daerah lereng Kawi-Arjuno di bagian barat pada

ketinggian 500-3.300 meter dpl.



Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dari

waktu ke waktu terus berbenah diri dan bertekad untuk dapat

mensejajarkan diri dengan wilayah lain. Berbagai upaya dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Malang untuk mewujudkan tata kelola

pemerintah yang baik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

penyelenggaraan pembangunan. Terkait hal tersebut kesiapan

aparatur sipil negara sangat diperluka untuk mengantisipasi proses

globalisasi dan demokratisasi agar pemerintahan daerah mampu

melakukan perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme

pemerintahan, menyusun kebijakan dan program pembangunan yang

membuka ruang partisipasi masyarakat, serta pelayanan publik yang

memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kinerja tinggi.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-
Government adalah penyelenggaraan pemerintahan yang
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan
layanan kepada masyarakat. Tujuan dari adanya SPBE sesuai dengan
Peraturan Bupati Malang Nomor 23 tahun 2020 adalah agar dapat
mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan guna
meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas
dalam penyelenggaraan, pemerintahan, pembangunan,
kemasyarakatan, dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan
pelayanan publik.

Akselerasi pembangunan aparatur sipil negara dapat dilakukan
melalui reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025 dengan delapan area perubahan yang melingkupi
penataan dan pengelolaan pengawasan, akuntabiitasm kelembagaan,
tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan,
pelayanan publik, serta pola pikir dan budaya kerja. Penerapan SPBE
merupakan bagian dari area perubahan tata laksana dengan
penerapan sistem, proses, prosedur kerja yang transparan, efektif,
efisien dan terukur. Secara umum SPBE juga mendukung semua area
perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam
pembangunan aparatur negara yang memanfaatkan TIK sehingga



porfesionalisme aparatur sipil negara dan tata kelola pemerintahn yang
baik dapat diwujudkan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Malang menyadari pentingnya
peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan di
wilayahnya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang
terus berupaya mendorong setiap organisasi perangkat daerah (ODP)
untuk dapat menerapkan SPBE secara bertahap dan
berkesinambungan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya
masing-masing. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang
berkekuatan hukum di antara ODP Kabupaten Malang maa diperlukan
adanya penyusunan Rencana Induk atau Master Plan SPBE
Pemerintahan Daerah yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh
ODP dalam membangun SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE
Pemerintahan Daerah tersebut disusun dengan memperhatikan arah
kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan
SPBE, TIK, serta SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE
Kabupaten Malang tahun 2020-2025 dan tujuan pembangunan
aparatur sipil negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional
2005-2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Penyusunan rencana induk tersebut perlu dilakukan secara terencana
dan terstruktur dengan melibatkan seluruh jajaran Pemerintahan
Kabupaten Malang dalam menentukan arah pengembangan dan
proses evaluasinya.

Diharapkan Rencana Induk SPBE ini dapat dijadikan acuan
seluruh ODP Kabupaten Malang dalam penerapan dan pemanfaatan
SPBE. Untuk mengantisipasi pesatnya perkembangan TIK dan
mengadaptasi perubahan-perubahan pada sistem pemerintahan, maka
dokumen rencana induk ini harus bersifat dinamis (living document).
Terkait hal tersebut maka review dokumen yang dilakukan secara
periodik diperlukan untuk menjaga aktualitas dokumen tersebut.

1.2 Maksud dan Tujuan

Berikut adalah maksud dan tujuan dari dibuatnya dokumen

Rencana Induk SPBE Kabupaten Malang 2020-2025.



A. Maksud

Maksud dari disusunnya rencana induk ini adalah sebagai berikut :

1) Menentukan rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten

Malang terkait dengan penerapan dan pemanfaatan SPBE yang

bersifat menyuluruh, 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 sebagainya.

2) Sebagai arah kebijakan dan strategi yang merupakan pedoman

umum dalam rangka menyusun perencanaan serta pelaksanaan

yang berkaitan dengan pengembangan SPBE agar lebih

sistematis, terarah dan berkesinambungan guna mendukung

tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Malang kearah

efektifitas pelayanan publik serta pelayanan antar ODP

(Government to Citizen, Government to Business, Government to

Employee, Government to Government).

B. Tujuan

Tujuan penyusunan rencana induk ini adalah sebagai berikut :

1) Mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengaturan SPBE di

Kabupaten Malang yang efisien, efektif, transparan dan

akuntabel.

2) Memacu peningkatan kolaborasi antar OPD Kabupaten Malang

dalam pelaksanaan tugas dan urusan pemerintahan, serta

meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik.



1.3 Dasar Hukum
Dasar hukum yang memayungi kegiatan penyusunan Rencana

Induk SPBE Kabupaten Malang ini adalah sebagai berikut :

A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4843);

C. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4846);

D. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

E. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6398);

F. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

G. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinatahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5589);

H. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3980);

I. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5149);

J. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

K. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

L. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan

dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;

M. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan

Strategi Nasional Pengembangan e-Government;

N. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang

Pedoman dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);

O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun2015 tentang

Pembenrukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018



tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

P. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6

Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas

Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Q. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Malang;

R. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan

Informatika (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4

Seri C);

S. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintahan

Kabupaten Malang.

1.4 Pendekatan dan Ruang Lingkup

Berikut adalah pendekatan yang digunakan dan ruang lingkup

dokumen Rencana Induk SPBE Kabupaten Malang 2020-2025:

A. Pendekatan
1) Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan hasil

analisis kebijakan dan data yang diperoleh dari berbagai OPD di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang

2) Pendekatan Kelembagaan/Organisasi digunakan untuk

melakukan analisis terhadap struktur organisasi Pemerintah

Kabupaten Malang serta rencana pengembangannya.

3) Pendekatan Perencanaan dilakukan untuk menganalisis

kebutuhan sarana dan prasarana, berbagai aspek ketersediaan

sumber daya manusia serta ketersediaan biaya dalam kaitan

pengembangan SPBE di Kabupaten Malang.



4) Pendekatan Teknis digunakan untuk analisis spesifikasi teknis

perangkat keras/lunak, infrasturktur jaringan komunikasi serta

kebutuhan kualifikasi sumber daya manusia bagi Kabupaten

Malang.

5) Pendekatan Komprehensif dan Integratif digunakan untuk

mempertimbangkan segala aspek yang terkait secara terpadu

terutama dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengembangan

serta pengendalian pembangunan SPBE di Kabupaten Malang.

B. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten

Malang ini mencakup beberapa hal sebagai berikut:

A. Pendefinisian arah strategis dan kerangka kebijakan penerapan

SPBE di Kabupaten Malang yang akan memicu perencanaan

investasi dan dukungan TIK untuk pengelolaan pemerintahan.

a) Mengembangkan arah strategis SPBE yang menjelaskan

kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misi

Pemerintahan Kabupaten Malang.

b) Mengembangkan kerangka kebijakan untuk penentuan

prioritas dan alokasi sumber daya dalam penerapan SPBE.

B. Perencanaan infrastruktur SPBE yang dibutuhkan Kabupaten

Malang.

a) Menjelaskan arsitektur teknis dari jaringan, perangkat keras

dan perangkat lunak yang memungkinkan penerapan SPBE

dalam menunjang pelaksanaan pemerintahan Kabupaten

Malang.

b) Merekomendasikan portofolio aplikasi khusus untuk

mendukung SPBE yang sesuai dengan kebutuhan

Pemerintah Kabupaten Malang.

C. Menyajikan Rencana Transisi yang menjelaskan bagaimana

perubahan akan dilakukan.



a) Menjelaskan langkah-langkah untuk menyelaraskan

penerapan SPBE dan investasi sesuai dengan rencana

strategis Pemeruntah Daerah Kabupaten Malang.

b) Merekomendasikan usulan pengembangan SPBE sesuai

dengan skala prioritasnya.

c) Merekomendasikan kerangka pengelolaan dan penerapan

SPBE yang tersentral maupun juga yang terdistribusi.

1.5 Metodologi Penyusunan

Pada prinsipinya metodologi penyusunan dokumen Rencana

Induk SPBE Kabupaten Malang tahun 2020-2025 ini mencakup

beberapa langkah berikut:

A. Analisis terhadap kondisi saat ini (Current Condition).

Tahap analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang

memadai mengenai kondisi penerapan SPBE saat ini di lingkungan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang. Termasik di dalamnya

kegiatan analisis aplikasi SPBE yang telah ada, infrastruktur

jaringan, SDM pendukung, peraturan-peraturan (regulasi) internal

yang berkaitan dengan penerapan SPBE.

B. Analisis terhadap kondisi ideal (Future State).

Langkah ini dimaksudkan untuk menyusun kondisi atau konsep

ideal bagi Pemerintah Kabupaten Malang dalam penerapan SPBE

untuk mendukung tupoksi seluruh OPD-nya. Tahapan ini

difokuskan pada bagaimana SPBE dapay mendukung tercapainya

visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Malang. Dalam hal ini juga

dilakukan analisis terhadap kondisi internal, yaitu SDM pendukung

dan peraturan internal yang terkait dengan SPBE serta pengaruh-

pengaruh external, khususnya perkembangan TIK.

C. Penyusunan transition plan

Dalam hal ini dilakukan analisis terhadap kendala-kendala yang ada

(gap analysis), yaitu kesenjangan yang ada antara kondisi ideal



yang ingin dicapai agar SPBE dapat dipergunakan secara optimal

dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malang,

dengan kondisi yang ada saat ini. Dari tahapan ini dapat diketahui

langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan untuk mencapai

kondisi ideal, berikut dengan penyusunan prioritasnya sehingga

kondisi ideal yang diharapkan dapat dicapai dalam kurun lima tahun

ke depan.



BAB II KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pikir dalam penyusunan Rencana Induk SPBE

Kabupaten Malang diturunkan dari visi dan misi daerah yang tertuag

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Malang 2016-2021 yang merupakan bagian dari Rencana

Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Malang 2005-2025. Kerangka

pikir ini berisi rencana strategis TIK tentang pengembangan dan

penerapan SPBE yang diselaraskan dengan visi dan misi Pemerintah

Daerah Kabupaten Malang untuk lima tahun ke depan.

2.1 Visi RPJMD Kabupaten Malang 2016-2021

Visi RPJMD Kabupaten Malang merupakan kondisi yang akan

dicapai dalam jangkauan selama 5 tahun kedepan. Dalam hal ini visi

tersebut mengikuti visi Kepala Daerah Kabupaten Malang terpilih untuk

masa jabatan 2016-2021, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Malang yang

MADEP MANTEB MENTEP”.

Visi diatas merupakan cita-cita dan komitemen Bupati dan Wakil

Bupati Malang periode 2016-2021. Dalam tujuannya, visi juga dapat

mengarahkan dan mendorong semua stakeholder (pemerintah dan non

pemerintah) untuk berkontribusi dalam pencapaiannya. Visi Kabupaten

Malang yang juga mempunyai semangat serta komitmen untuk

menjalankan pembangunan nasional sebagaimana yang telah

diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia, salah satu komitmen

tersebut adalah sektor pembangunan desa.



Visi Pembangunan Kabupaten Malang yang berlandaskan pada

sebuah nilai filosofis, yakni: Madep; niat untuk konsisten dalam

menjalankan amanat konsitusi dan pembangunan. Manteb; untuk

mewujudkan niat tersebut pemerintah memiliki sikap kedisiplinan,

bekerja keras dan produktif dalam pelaksanaan pembangunan.

Manetep; untuk tujuan pembangunannya dalam 5 tahun kedepan,

Pemerintah Kabupaten Malang menginginkan agar setiap

pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyrakat.

Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan

sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki

Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang

Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”.

2.2 Misi RPJMD Kabupaten Malang 2016-2021

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan

dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2016-2021)

adalah sebagai berikut:

A. Memantapkan kesadaran dan parstisipasi masyarakat dalam

pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang

berbasil nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi

hukum;

B. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis

berbasis teknologi informasi;

C. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan,

kesehatan dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan

Manusia;

D. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian,

pariwisata, dan industri kreatif;

E. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan

kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan

produk unggulan desa;



F. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi,

telematika, sumber daya air, pemukiman dan prasarana lingkungan

yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;

G. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga

kelestarian lingkungan hidup.

2.3 Prinsip Pelaksanaan SPBE

Berikut adalah prinsip-prinsip dalam pelaksaan SPBE merujuk

pada Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintahan

Kabupaten Malang:

A. Infratruktur Jaringan, merupakan optimalisasi pemanfaatan jaringan

yang mendukung pelaksanaan SPBE yang berhasil guna sesuai

dengan kebutuhan.

B. Penyediaan dan pengembangan aplikasi, merupakan pelaksanaan

implementasi aplikasi umum maupun khusus SPBE yang harus

dikembangkan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan

Dinas.

C. Pengaturan Data dan Informasi, merupakan keberlanjutan SPBE

secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan

perkembangannya, diintegrasikan dan direlasikan satu dengan

yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.

D. Pengembangan Sumber Daya Manusia, merupakan optimalisasi

pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat

guna.

E. Pelaksanaan, merupakan kejelasan fungsi dan

pertanggungjawaban dari pengembangan dan pelaksanaan SPBE.

F. Keamanan Informasi, merupakan kerahasiaan, ketersediaan dan

integritas di dalam sumber daya informasi yang mendukung SPBE.

G. Pembiayaan, merupakan pembiayaan dalam penyelenggaraan,

pengadaan, pemasangan, pengembangan dan pengelolaan

operasional SPBE yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan



Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

dan/atau sumber dana lain yang sah.

2.4 Tata Kelola SPBE

Tata Kelola SPBE merupakan kerangka kerja yang memastikan

terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam

penerapan SPBE secara terpadu. Tata kelola ini bertujuan untuk

memastikan penerapan

unsur-unsur SPBE secara terpadu.

TATA KELOLA SPBE

Gambar 1Tata Kelola SPBE

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing Tata Kelola SPBE:

A. Rencana Induk SPBE

Definisi Tata Kelola SPBE

Kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan
pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Teknologi Informasi dan
Komunikasi

Layanan

Keamanan SPBE

Layanan Administrasi
Pemerintahan Berbasis

Elektronik

Layanan Publik Berbasis
Eleketronik

Menteri PANRB

Menteri KOMINFO

Menteri
PPN/Bappenas

Menteri Keuangan

Menteri Dagri

Kepala BSSN



Rencana Induk SPBE bertujuan untuk memberikan arah SPBE
yang terpadu dan berkesinambungan. Sedikitnya dokumen
Rencana Induk SPBE memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran
SPBE, arah kebijakan SPBE, strategi SPBE, dan peta rencana
strategis SPBE.

RENCANA INDUK SPBE

Gambar 2 Rencana Induk SPBE

B. Arsitektur SPBE
Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman
pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD. Arsitektur ini disusun
untuk jangka waktu lima tahun dan ditetapkan oleh kepala daerah
masingmasing. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah di-review oleh
kepala daerah pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan
atau sewaktuwaktu sesuai dengan kebutuhan. Review tersebut
dilakukan berdasarkan perubahan Arsitektur SPBE Nasional, hasil
pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah, perubahan
pada unsur SPBE Pemerintah Daerah, atau perubahan RPJMD.

ARSITEKTUR SPBE

STRATEGI

Panduan integrasi proses bisnis, data dan infromasi,
infrastruktur SPBE, aplikasi, keamanan, dan layanan

SPBE.



Gambar 3 Arsitektur SPBE

Domain arsitektur mendeskripsikan substansi arsitektur yang
memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data
dan informasi, domain arsitektur Layanan SPBE, domain arsitektur
infrastruktur SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, dan domain
arsitektur Keamanan SPBE.

C. Peta Rencana SPBE
Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka
waktu lima tahun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE
Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, RPJMD, dan
rencana strategis Pemerintah Daerah.

PETA RENCANA SPBE
Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk jangka waktu 5 tahun

Gambar 4 Peta Rencana SPBE

Disusun untuk jangka waktu 5 tahun

Arsitektur
SPBE Nasional

Arsitektur SPBE
Instansi Pusat

Arsitektur
SPBE Pemda



Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dan di-review

pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-

waktu sesuai dengan kebutuhan oleh kepala daerah masing-

masing. Review tersebut dilakukan berdasarkan perubahan Peta

Rencana SPBE Nasional, perubahan rencana strategis Pemerintah

Daerah, perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau hasil

pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah. Peta

Rencana SPBE memuat Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE,

Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan

SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

D. Rencana dan Anggaran SPBE
Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses

perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah. Setiap

Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE

dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.

RENCANA DAN ANGGARAN SPBE

Gambar 5 Rencana dan Anggaran SPBE



Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan
rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan
oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang
perencanaan pembangunan daerah.

E. Proses Bisnis
Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman

dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi

SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE. Setiap Pemerintah

Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur

SPBE Pemerintah Daerah. Proses Bisnis yang saling terkait

disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau

pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang

terintegrasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Proses

Bisnis diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

PROSES BISNIS

Gambar 6 Proses Bisnis SPBE

F. Data dan Informasi



Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang

dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang

diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.

Penggunaan data dan informasi tersebut dilakukan dengan

mengutamakan bagi pakai (sharing) data dan informasi antar

Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan

tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan

pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.

DATA DAN INFORMASI

Gambar 7 Data dan Informasi

Interoperabiltas secara teknis menggambarkan kemampuan dua
atau lebih sistem untuk saling tukar menukar data atau informasi
dan saling dapat mempergunakan data atau informasi yang
dipertukarkan tersebut. Interoperabilitas bukanlah berarti
penentuan atau penyamaan penggunaan platform perangkat keras,
atau perangkat lunak, bukan pula berarti penentuan atau
penyeragaman database yang akan dipergunakan dalam
penyimpanan data, serta bukan juga berarti penentuan atau
penyeragaman penggunaan bahasa pemrograman dalam
pengembangan aplikasi SPBE. Interoperabilitas harus dapat
dicapai dalam keragaman penggunaan perangkat keras dan
perangkat lunak baik operating system, database dan bahasa



pemrograman yang tersedia saat ini dan khususnya yang telah
dipergunakan di berbagai instansi pemerintahan baik pusat
ataupun daerah. Interoperabilitas dalam keragaman ini hanya
dapat dicapai melalui standarisasi format pertukaran data, yang
secara teknis saat ini banyak dilakukan dengan menggunakan
basis XML. Setiap pihak yang terkait berkewajiban menggunakan
standar yang telah ditetapkan sebagai acuan bersama. Pemerintah
Daerah menggunakan data dan informasi didasarkan pada
Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.

G. Infrastruktur SPBE
Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas Jaringan Intra
Pemerintah Daerah, dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
Daerah. Jaringan Intra Instansi Pemerintah Daerah yang dimaksud
merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam
Pemerintah Daerah. Sedangkan Sistem Penghubung Layanan
Pemerintah Daerah yang dimaksud merupakan Sistem
Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam
Pemerintah Daerah. Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah
Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan
kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan
Infrastruktur SPBE bagi internal Pemerintah Daerah.
Penggunaan Infrastruktur tersebut dilakukan secara bagi pakai di
dalam Pemerintah Daerah. Pembangunan dan pengembangan
Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada
Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

INFRASTRUKTUR SPBE



Gambar 8 Infrastruktur SPBE

H. Aplikasi SPBE
Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk
memberikan Layanan SPBE. Aplikasi tersebut dapat terdiri dari
aplikasi umum dan aplikasi khusus.

APLIKASI SPBE



Gambar 9 Aplikasi SPBE

Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum didasarkan

pada Arsitektur SPBE Nasional dan Pemerintah Daerah dapat

melakukannya setelah mendapat pertimbangan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan

informatika. Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan

dan pengembangan Aplikasi Khusus berdasarkan Arsitektur SPBE

Pemerintah Daerah masingmasing. Namun demikian, sebelum

melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus

Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur

negara. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE

mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka. Dalam hal

pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan

kode sumber tertutup maka Pemerintah Daerah harus

mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

I. Keamanan SPBE
Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan,

ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation)

sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan

Aplikasi SPBE. Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui

penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan

pengendalian keamanan lainnya. Penjaminan keutuhan dilakukan

melalui pendeteksian modifikasi. Penjaminan ketersediaan

dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.

Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme

verifikasi dan validasi. Penjaminan kenirsangkalan dilakukan

melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga



terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital. Penerapan

Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur

Keamanan SPBE yang diatur dengan Peraturan Lembaga yang

menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

KEAMANAN SPBE

Gambar 10 Keamanan SPBE

J. Layanan SPBE
Layanan SPBE terdiri atas layanan administrasi pemerintahan dan

layanan publik berbasis elektronik. Layanan administrasi

pemerintahan berbasis elektronik merupakan Layanan SPBE yang

mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka

meningkatkan kinerja dan akuntabillitas pemerintah. Layanan

tersebut meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang

perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan

jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara,

pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan

kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. Layanan administrasi

pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan

dan pengembangan Aplikasi Umum. Layanan publik berbasis



elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor

pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal,

komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan

sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam,

pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Layanan publik ini

diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.

LAYANAN SPBE

Gambar 11 Layanan SPBE

Perpres 95/2018 merupakan platform kebijakan SPBE untuk

keterpaduan pengembangan SPBEdi Instansi Pusat dan

Pemerintah Daerah.

Berikut adalah penjelasan dari Gambar 11. Layanan SPBE:

a) G2G (Government to Government)

Pengguna SPBE : Intansi Pusat dan Pemerintah Daerah
pegawai ASN, perorangan, Masyarakat, pelaku usaha, dan
pihak lain



Layanan yang diberikan : e-Office, e-Planning, e-Budgeting, e-

Monev

b) G2B (Government to Business)

Layanan yang diberikan : e-Procurement, e-Perijinan

c) G2C (Government to Citizen)

Layanan yang diberikan : e-Pengaduan, e-Kesehatan, e-

Pendidikan

d) G2E (Government to Employee)

Layanan yang diberikan : e-Kepegawaian, e-Pensiun

Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi
Khusus maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan
dan pengembangan Aplikasi Khusus tersebut sesuai ketentuan
yang berlaku.

Keterpaduan antar unsur dalam Tata Kelola SPBE tersebut dapat
dilihat pada Gambar 12. Keterpaduan Antar Unsur SPBE

KETERPADUAN SPBE

Gambar 12 Keterpaduan Antar Unsur SPBE



2.5 Integrasi Layanan SPBE
Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan

dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu

kesatuan alur kerja Layanan SPBE. Pemerintah Daerah

menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. Integrasi Layanan SPBE

antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang aparatur negara.

2.6 Manajemen SPBE
Manajemen SPBE melingkupi beberapa hal sebagai mana yang

dapat dilihat pada Gambar 13. Manajemen SPBE

MANAJEMEN SPBE
Pengelolaan unsur-unsur SPBE secara efisien, efektif, dan
berkesinambungan

Gambar 13 Manajemen SPBE

Penjelasan terkait hal-hal yang tercakup dalam Manajemen
SPBE antara lain sebagai berikut.

A. Manajemen Risiko
Menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan

dampak risiko dalam SPBE. Hal tersebut dilakukan melalui

Manajemen
Resiko

Manajemen
Keamanan Informasi

Manajemen Data Manajemen Aset
TIK

Manajemen
SDM

Manajemen
Perubahan

Manajemen
Pengetahuan

Manajemen
Layanan SPBE

Manajemen
PANRB

Manajemen
Kominfo

Manajemen
PPN/Bappenas

Kepalas
BSSN

Kepala
BPPT



serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian,

pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE. Dalam

pelaksanaan manajemen risiko, kepala daerah berkoordinasi

dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur

negara.

B. Manajemen Keamanan Informasi
Menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan

dampak risiko keamanan informasi. Hal tersebut dilakukan

melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang

lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan

pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan

terhadap keamanan informasi dalam SPBE. Manajemen

keamanan informasi dilaksanakan berdasarkan pedoman

manajemen keamanan informasi SPBE. Dalam pelaksanaan

manajemen keamanan informasi, kepala daerah berkoordinasi

dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang

menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan

siber.

C. Manajemen Data
Menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi,

dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan,

evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. Hal

tersebut dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan

arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan

kualitas data. Manajemen dilaksanakan berdasarkan pedoman

manajemen data SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen data,

kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi

dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang perencanaan pembangunan nasional.

D. Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi
Menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset

teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE. Hal tersebut

dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan,



pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat

lunak yang digunakan dalam SPBE. Manajemen aset teknologi

informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan pedoman

manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.

Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan

komunikasi, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan

konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

E. Manajemen Sumber Daya Manusia
Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk menjamin

keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.

Hal tersebut dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan,

pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya

manusia dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia

memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya

manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen

SPBE. Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan

berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.

Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, kepala

daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

aparatur negara.

F. Manajemen Pengetahuan
Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas

Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan

dalam SPBE. Hal tersbut dilakukan melalui serangkaian proses

pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih

pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.

Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan pedoman

manajemen pengetahuan SPBE. Dalam pelaksanaan

manajemen pengetahuan, kepala daerah berkoordinasi dan

dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah

non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan

di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.



G. Manajemen Perubahan
Manajemen bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan

meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian

perubahan yang terjadi dalam SPBE. Hal tersebut dilakukan

melalui serangkaian proses perencanaan, analisis,

pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi

terhadap perubahan SPBE. Manajemen perubahan

dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan

SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, kepala

daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

aparatur negara.

H. Manajemen Layanan SPBE
Manajemen Layanan SPBE bertujuan untuk menjamin

keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE

kepada Pengguna SPBE. Hal tersebut dilakukan melalui

serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian

Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE. Pelayanan

Pengguna SPBE merupakan kegiatan pelayanan terhadap

keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan

Layanan SPBE dari Pengguna SPBE. Pengoperasian Layanan

SPBE merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan

Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE. Pengelolaan Aplikasi

SPBE merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan

aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan

pengembangan Aplikasi SPBE. Manajemen Layanan SPBE

dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.

Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, kepala daerah

berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

komunikasi dan informatika.

2.7 Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi



Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas audit
Infrastruktur SPBE, audit Aplikasi SPBE, dan audit Keamanan SPBE.
Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal
pokok teknis pada penerapan tata kelola dan manajemen teknologi
informasi dan komunikasi, fungsionalitas teknologi informasi dan
komunikasi, kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang
dihasilkan, dan aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

AUDIT TIK

Gambar 14 Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh
lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan
Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit
Teknologi Informasi dan Komunikasi.

2.7.1Audit Infrastruktur SPBE



Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan
paling sedikit satu kali dalam dua tahun oleh Pemerintah Daerah.
Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan
berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur
SPBE. Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah
Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE
Pemerintah Daerah.

2.7.2 Audit Aplikasi SPBE
Audit Aplikasi SPBE dilaksanakan berdasarkan standar dan tata

cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE. Audit Aplikasi Umum
dilaksanakan satu kali dalam satu tahun oleh kepala lembaga pemerintah
non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang
pengkajian dan penerapan teknologi. Audit Aplikasi Khusus dilaksanakan
paling sedikit satu kali dalam dua tahun oleh Pemerintah Daerah. Dalam
melaksanakan audit Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah berkoordinasi
dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
audit Aplikasi Khusus.

2.7.3 Audit Keamanan SPBE

Audit keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan standar dan tata
cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE. Audit keamanan Aplikasi
Umum dilaksanakan satu kali dalam satu tahun oleh kepala lembaga
yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
Audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit
keamanan Aplikasi Khusus dilakukan paling sedikit satu kali dalam dua
tahun oleh Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan audit keamanan
Infrastruktur

SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus,
Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan



informatika terkait pemantallan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan
Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi
Khusus.

2.8 Penyelenggaran SPBE
Setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan

menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah serta menetapkan

sekretaris daerah sebagai coordinator yang bertugas melakukan

koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah. Untuk

meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

publik, dilakukan percepatan SPBE di Pemerintah Daerah. Percepatan

SPBE dilakukan dengan membangun Aplikasi Umum dan Infrastruktur

SPBE Nasional untuk memberikan Layanan SPBE. Pembangunan

dan/atau pengembangan Aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan

Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang

perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah,

akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kearsipan, kepegawaian,

dan pengaduan pelayanan publik. Setiap kepala daerah harus mencegah

dan/atau menghentikan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang

sejenis dengan Aplikasi Umum.



BAB III KONDISI SAAT INI

Gambaran umum tentang penerapan teknologi informasi dan
komunikasi di Kabupaten Malang diperoleh dengan cara mengumpulkan
data melalui survey menggunakan aplikasi web dengan alamat ..........,
pengamatan langsung, serta wawancara dan diskusi dengan perwakilan
dari seluruh OPD yang ada di Kabupaten Malang. Hal tersebut penting
untuk menentukan arah dan menyusun rencana pengembangan serta
penerapan SPBE yang membumi dan sesuai dengan kebutuhan
Kabupaten Malang.

3.1 Peralatan Komputer Setiap OPD
3.2 Infrastruktur Jaringan OPD
3.3 Pengelolaan Data dan Informasi
3.4 Aplikasi Komputer Yang Digunakan OPD
3.5 Profil Tenaga TIK di OPD
3.6 Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah sebuah teknik yang digunakan dalam
proses perencanaan atau penentuan strategi. Teknik ini diperlukan untuk
analisis dan kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), peluang
(Opportunities), dan ancaman (Threats) yang ada pada suatu organisasi
secara detail. Analisis SWOT ditujukan untuk memanfaatkan kekuatan
yang dimiliki guna meraih peluang serta menghadapi ancaman yang ada.

http://bit.ly/2m8M1N2


Selain itu, analisis ini juga ditujukan untuk mengatasi kelemahan agar
tidak menghambat peluang-peluang tersebut.

Strength:
1. Pemerintah Daerah Kabupaten

Malang memiliki komitmen yang
tinggi untuk menerapkan SPBE.

2. Memiliki anggaran yang cukup
untuk pengembangan SPBE
secara bertahap.

3. Memiliki SDM yang potensial
untuk dikembangkan dan
berpengalaman
dalammelaksanakan aplikasi
SPBE

Weakness:
1. Kemampuan TIK Aparatur

Pemerintah Daerah Kabupaten
Malang masih sangat terbatas.

2. Infrastruktur TIK yang dimiliki
belum memadai untuk
penerapan SPBE yang
terintegrasi.

3. Perencanaan dan
pengembangan aplikasi SPBE
belum terlaksana secara ideal

Opportunities:
1. Pemerintah pusat menyediakan

aplikasi umum SPBE yang
dapat digunakan oleh
Pemerintah Daerah.

2. Terdapat banyak pihak ketiga
yang kompeten dalam bidang
TIK.

3. Terdapat banyak perguruan
tinggi atau lembaga pelatihan
yang bereputasi dalam mendidik
tenaga terampil di bidang TIK.

4. Harga peralatan komputer dan
akses internet yang semakin
terjangkau.

Threats:
1. Kemajuan TIK sangat pesat

dan cepat membuat hardware,
software dan brainware menjadi
cepat usang sehingga
membutuhkan pemutakhirnya
secara berkala.

2. Kebutuhan availability,
reliability, dan integrity sistem
kian hari kian meningkat.

3. Hecker, virus komputer, dan
hardware malfunction sangat
mungkin merusak tanpa
terduga.

4. Kabupaten Malang berpotensi



terjadi bencana.

Berdasarkan strength, weakness, opportunities, dan threats yang telah
diungkapkan pada Tabel 2 maka dapat dibuat beberapa strategi SO, WO,
ST, dan WT yang secara detail dijabarkan pada Tabel 3. Strategi
SO,WO,ST,WT

Strength-Opportunities (SO):
1. Pemanfaatan aplikasi umum

SPBE yang tersedia untuk
meningkatkan kinerja dalam
pelaksanaan tugas
pemerintahan daerah.

2. Bekerja sama dengan pihak
ketiga dalam pengembangan
aplikasi khusus SPBE yang
diperlukan untuk meningkatkan
kualitas layanan publik yang
diselenggarakan.

Weakness-Opportunities (WO):
1. Bekerja sama dengan

perguruan tinggi atau lembaga
pelatihan tertentu untuk
meningkatkan kompetensi SDM
dalam bidang TIK.

2. Bekerja sama dengan pihak
ketiga dalam pengembangan
infrastruktur yang memadai
untuk penerapan SPBE yang
terintegrasi.

Strength-Threats (ST):
1. Membuat rencana

pengembangan SPBE yang
dapat mengadaptasi kemajuan
TIK yang pesat dan cepat.

2. Membangun infrastruktur yang
memungkinkan SPBE
diterapkan dengan availability,
reliability, dan integrity yang
tinggi.

3. Membangun data center yang
dilengkapi dengan pengamanan

Weakness-Threats (WT):
1. Membangun kesadaran akan

pentingnya pemutakhiran
pengetahuan dan kemampuan
SDM dalam bidang TIK untuk
mengimbangi perkembangan
yang ada.

2. Perlu dibuat SOP pelaksanaan
SPBE terkait availability,
reliability, integrity, data security
dan data recovery.



data yang baik serta disaster
recovery center untuk
mengantisipasi kerusakan data
yang tidak terduga.

3.7 Kondisi Ideal
Hal ini dibutuhkan untuk memberikan gambaran tentang

penerapan SPBE Pemerintah Daerah yang ideal yang didasarkan pada

trend teknologi informasi saat ini, dan terus disesuaikan seiring kecepatan

perkembangan yang ada dari waktu ke waktu. Penerapan SPBE

Pemerintah Daerah merupakan upaya penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang memanfaatkan TIK. Tujuan pengembangan SPBE

diarahkan untuk mencapai tiga hal utama, yaitu sebagai berikut:

A. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien,

transparan, dan akuntabel.

B. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

C. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Dalam hal ini fungsi TIK tidak sekedar sebagai penunjang

pengelolaan pemerintahan yang ada, tetapi justru merupakan driver of

change atau sebagai hal yang justru menawarkan terjadinya perubahan-

perubahan mendasar sehubungan dengan proses penyelenggaraan

pemerintahan. Pencapaian keseluruhan tujuan tersebut di atas adalah

merupakan perwujudan dari kondisi ideal di mana pemerintah dengan

dukungan TIK mampu memberikan pelayanan yang responsif dan

berkualitas pada masyarakat umum, kalangan dunia usaha ataupun

pelayanan antar lembaga pemerintahan. Beberapa aspek yang dituntut

dalam penerapan teknologi informasi guna mencapai tujuan di atas

adalah sebagai berikut.

A. Kelembagaan
Model kelembagaan yang ideal dalam pengelolaan penerapan teknologi

informasi di pemerintahan daerah adalah dengan menggunakan



perpaduan model sentralisasi dan desentralisasi atau yang lebih dikenal

dengan model hybrid. Sentralisasi kewenangan diperlukan guna

mengontrol pelaksanaan penerapan teknologi informasi di

masingmasing unit terkait, sehingga tercipta suatu sistem yang

terintegrasi satu sama lain dengan interoperabilitas yang tinggi.

Sentralisasi juga dibutuhkan untuk dapat mengatur penggunaan

standarisasi dalam sarana ataupun prasarana yang dibutuhkan guna

memaksimalkan investasi. Sentralisasi diwujudkan dalam satu unit

yang bertanggung jawab langsung pada pimpinan daerah dan

mempunyai tingkat kewenangan yang setara dengan dengan badan

atau dinas, sehingga memungkinkan untuk melakukan koordinasi

secara horizontal.

Tugas dan tanggung jawab unit ini diantaranya adalah sebagai berikut.

1) Melakukan koordinasi dan perencanaan secara menyeluruh dalam

memaksimalkan penggunaan TIK di pemerintahan daerah.

2) Melakukan standarisasi arsitektur sistem, standarisasi data dan

informasi yang dibutuhkan guna menjamin interoperabilitas sistem

yang akan diterapkan.

3) Mengelola portal informasi pemerintah daerah dan gateway SPBE

pemerintahan daerah yang menghubungkan sistem ini dan jaringan

internet.

4) Membantu perencanaan pengembangan sistem informasi yang

dibutuhkan di masing-masing OPD.

5) Help desk.

6) Mengelola prasarana dan sarana yang dibutuhkan secara

bersamasama dalam pengoperasian SPBE daerah seperti jaringan

utama (backbone), berbagai server mail, DNS dan berbagai basis data.

Desentralisasi dibutuhkan untuk menjamin fleksibilitas sistem, dan

untuk meningkatkan daya respon sistem terhadap perubahan-

perubahan yang diperlukan. Desentralisasi ini diwujudkan dengan

memberikan kewenangan kepada masing-masing OPD untuk



mengelola secara mandiri penggunaan teknologi informasi di OPD

masing-masing. Guna menghindari duplikasi yang tidak diperlukan,

serta menjamin interoperabilitas antar sistem maka perencanaan dan

pengembangan TIK di masing-masing OPD haruslah dikoordinasikan

secara penuh dengan sentral unit pengelola teknologi informasi. Hal ini

juga dibutuhkan guna lebih mengefektifkan dana investasi yang

dikeluarkan.

B. Hukum dan Perundang-Undangan
Guna mewujudkan kondisi ideal dalam penerapan TIK di pemerintahan

daerah diperlukan perangkat hukum dan perundang-undangan yang

mengatur penerapan dan pengelolaan TIK dalam berbagai sektor

pemerintahan. Perangkat hukum dan perundang-undangan juga

dibutuhkan untuk memperkecil dampak negatif serta menjamin hak-hak

individu baik hak untuk kesetaraan akses informasi ataupun hak

perlindungan privacy. Hukum dan perundangan-undangan yang

dibutuhkan dalam penerapan TIK ini harus mampu memberikan

perlindungan pada beberapa hak yang bersifat sangat fundamental

berikut ini:

1) Kebebasan mengemukakan pendapat

2) Kebebasan penyampaian informasi

3) Hak untuk mendapat perlindungan privacy

4) Hak untuk mendapatkan akses pada data-data pemerintah

5) Hak untuk mendapatkan perlindungan atas kekayaan intelektual

Perlindungan terhadap semua hak-hak di atas terkadang tidaklah saling

mendukung satu sama lain, ada kalanya perlindungan terhadap privacy

akan bertentangan dengan hak akses terhadap informasi. Oleh karena itu

dibutuhkan aturan hukum dan perundangan-undangan yang disepakati

bersama untuk dapat menjamin sebaik mungkin pengelolaan informasi di

pemerintahan. Beberapa jenis hukum dan perundangundangan yang



harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah dalam cyber law ini adalah

sebagai berikut.

1) Kepastian tanggung jawab masing-masing unit dalam penyediaan data

dan dalam pengelolaan data.

2) e-Transaction dan Electronic Signature

3) Perlindungan kekayaan intelektual (patent dan copyright)

4) Perlindungan privacy

5) Computer pornografi 6) Dll.

C. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia dalam hal ini dapat dikelompokkan menjadi dua

kelompok besar yaitu, SDM internal dan eksternal. SDM internal

adalah pegawai pemerintahan, sedangkan eksternal adalah masyarakat

daerah pada umumnya. Dalam kondisi ideal setiap pegawai

pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan yang dibutuhkan

dalam penggunaan TIK untuk menunjang tugas dan kewajiban kerjanya.

Jenis dan kemampuan yang dituntut sangat beragam tergantung pada

posisi dan tugasnya. Beberapa keahlian yang dibutuhkan tersebut

antara lain sebagai berikut:

1) Operator Komputer

Personil yang bertugas untuk memasukkan data ke dalam sistem

komputer.

2) Teknisi Komputer/Jaringan/Telekomunikasi

Personil yang bertugas untuk melakukan perawatan atau perbaikan

terhadap perang keras yang dalam hal ini dapat berupa komputer dan

jaringannya, ataupun peralatan telekomunikasi lainnya.

3) Programmer

Personil yang bertugas untuk melakukan pembuatan programprogram

komputer berdasarkan petunjuk rancangan Analyst System, juga



bertugas untuk mendeteksi serta memperbaiki kesalahan-kesalahan

pemrograman pada aplikasi yang ada.

4) Web Designer

Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan dalam pembuatan

desain web site.

5) Web Administrator

Personil yang bertugas untuk mengelola web server pemerintah

daerah, serta bertanggung jawab secara teknis untuk mengkoordinir

penyediaan data yang akan ditampilkan di web site pemerintahan

daerah.

6) Analyst System

Personil yang bertugas untuk merancang pembangunan aplikasi

system informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kaidah-kaidah

standard yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem informasi,

serta mampu untuk melakukan dokumentasi hasil analisis dan

rancangan sistem secara baik sehingga memudahkan dalam

perawatan sistem ataupun kelanjutan pembangunannya.

7) System Administrator

Personil yang bertugas untuk mengelola sistem informasi yang tersedia

di masing-masing instansi pemerintahan daerah, serta mengatur

pendaftaran user dan memberikan hak akses serta kewenangannya

pada setiap user.

8) Network Administrator

Personil yang bertugas untuk mengelola jaringan komputer baik di

tingkat instansi ataupun di tingkat pemerintah daerah.

9) Database Administrator

Personil yang bertugas untuk membangun dan mengelola database

yang tersedia ataupun yang dibutukan di setiap instansi terkait.

10)Security System Administrator



Personil yang bertanggung jawab terhadap keamanan sistem untuk

mengantisipasi dan menangani penyusupan-penyusupan dari luar

maupun dalam yang tidak dikehendaki.

Peningkatan kemampuan SDM dalam bidang-bidang di atas sangat
dibutuhkan dan disesuaikan dengan tugas dan kewajiban dari personil
yang bersangkutan. Peningkatan kemampuan personil dapat
dilakukan melalui pelatihan-pelatihan baik yang dilakukan secara
internal ataupun secara eksternal. Untuk itu dibutuhkan adanya pusat
pendidikan dan pelatihan dalam bidang teknologi informasi yang
mampu menyediakan jasa pelatihan di bidang TIK yang dibutuhkan.
Selain itu, peningkatan kemampuan SDM ini juga dapat dilaksanakan
melalui jalur pendidikan formal sehingga tersedia personil-personil
dengan kualifikasi mulai dari D3 sampai dengan S3 di bidang teknologi
informasi. Pada sisi lain, pembinaan karier dan pemberian insentif
yang memadai bagi para personil di bidang teknologi informasi juga
perlu dipertimbangkan melalui penyediaan jalur jabatan fungsional di
bidang TIK. Jalur fungsional dibutuhkan karena karakteristik
profesional dari SDM yang menangani sistem informasi ini sangat
berbeda. Seseorang yang mempunyai tanggung jawab terhadap
sistem, semakin lama akan semakin ahli pada bidangnya dan akan
semakin bermanfaat jika ia tetap pada posnya. Berbeda dengan
jenjang karier struktural biasa, dimana seseorang akan semakin
berguna dengan jabatan yang semakin tinggi. Dengan demikian
diperlukan mekanisme apresiasi yang berbeda bagi para tenaga TIK.
Jalur fungsional yang dapat dipilih untuk tenaga TIK adalah jalur
fungsional pranata komputer dan jalur fungsional perekayasa.

Peningkatan kemampuan SDM internal pemerintahan ini juga harus

diikuti dengan peningkatan kemampuan SDM eksternal yaitu

masyarakat daerah umumnya. Ketertinggalan masyarakat dalam

pemanfaatan teknologi informasi akan berdampak langsung terhadap

suksesnya penggunaan TIK dalam peningkatan pelayanan masyarakat.

Untuk itu dibutuhkan upaya-uppaya yang signifikan melalui



sosialisasisosialisasi secara berkelanjutan, khususnya melalui institutsi-

institusi pendidikan yang tersedia. Guna mendukung program

peningkatan kemampuan masyarakat dalam bidang teknologi informasi

ini, pemerintah diharapkan dapat menyediakan sarana dan prasarana

yang memadai untuk hal itu, seperti penyediaan sarana dan prasarana

untuk memudahkan akses informasi serta tempat-tempat pelatihan

yang terjangkau oleh masyarakat umum. Melalui program ini

diharapkan kesenjangan digital antar daerah ataupun antar masyarakat

dapat ditekan serendah mungkin.

D. Infrastruktur Teknologi

1) Aplikasi

Berbagai jenis aplikasi sistem informasi dibutuhkan dalam mewujudkan
kondisi ideal pemanfaatan TIK di pemerintahan daerah. Masing-
masing unit membutuhkan aplikasi-aplikasi yang sesuai dan berfungsi
untuk mendukung proses kerja di unit masing-masing. Secara garis
besar aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan dapat dikelompokkan dalam
beberapa katagori sesuai dengan tujuannya, yaitu sebagai berikut:

a) Aplikasi G2C (Government to Citizens)

Berfungsi untuk mendukung terwujudnya pelayanan masyarakat
yang berbasis elektronis. Aplikasi jenis ini dibutuhkan khususnya
oleh unit-unit yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat
umum. Beberapa contoh aplikasi yang temasuk jenis ini diantaranya
adalah, aplikasi yang berkaitan dengan pengurusan KTP atau
catatan sipil lainnya, serta aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan
pengurusan perijinan yang dibutuhkan oleh masyarakat umum.

b) Aplikasi G2B (Government to Business)

Berfungsi untuk mendukung terwujudnya pelayanan terhadap dunia
usaha secara elektronis, sehingga tercipta lingkungan bisnis yang
kondusif untuk menjalankan roda perekonomian masyarakat
sebagaimana mestinya. Beberapa contoh aplikasi yang termasuk
jenis ini diantaranya adalah informasi potensi daerah, atau aplikasi
lainnya yang dibutuhkan oleh dunia usaha.



c) Aplikasi G2G (Government to Goverments)

Berfungsi untuk mendukung terwujudnya interaksi antar instansi
pemerintahan secara elektronis. Aplikasi jenis ini diharapkan dapat
memperlancar proses administrasi serta proses pertukaran data
antar instansi pemerintah, baik di daerah ataupun di pusat. Contoh
aplikasi yang termasuk jenis ini adalah sistem informasi eksekutif
yang memanfaatkan data warehouse untuk mengolah data dan
informasi yang dihasilkan oleh unit-unit terkait sehingga dapat
mendukung pengambilan keputusan jajaran pimpinan daerah dalam
upaya memajukan wilayahnya.

d) Aplikasi G2E (Government to Employees)

Berfungsi untuk mendukung terwujudnya pelayanan terhadap
pegawai pemerintahan secara elektronis, sehingga tercipta
peningkatan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri yang
bekerja sebagai pelayan masyarakat. Beberapa contoh aplikasi
yang termasuk jenis ini diantaranya adalah, aplikasi kepegawaian,
aplikasi keuangan, aplikasi untuk mendukung interaksi antar
pegawai (groupware), dan aplikasi lain-lain yang sejenis.

e) Portal Aplikasi

Berfungsi untuk mendukung terwujudnya pelayanan masyarakat
yang menyediakan portal informasi sebagai pintu gerbang untuk
melakukan akses terhadap berbagai macam aplikasi yang dibangun
oleh pemerintah daerah disesuaikan dengan tingkat
kewenangannya. Aplikasi ini sangat dibutuhkan untuk kepentingan
kemudahan akses informasi.

Pengembangan dan penyiapan aplikasi-aplikasi tersebut di atas dapat
dilakukan melalui 4 tahapan, sebagai berikut :

a) Publish (penyajian informasi)

Pada tahapan awal ini, pemerintah daerah diharapkan dapat
memanfaatkan internet melalui web site resmi pemerintah daerah
untuk menampilkan informasi sebanyak mungkin, khususnya
informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat umum



ataupun dunia usaha. Dalam tahapan penyajian ini, pemerintah
daerah juga berkewajiban untuk menngadakan
pembenahanpembenahan internal dalam hal penerapan teknologi
informasi di sistem pemerintahan sebagai langkah awal untuk
menjamin tingkat kesuksessan pada langkah-langkah berikutnya.

b) Interaksi

Jika pada tahap pertama informasi yang disajikan masih bersifat
statis, maka pada tahap kedua pemerintah daerah diharapkan
telah dapat menyediakan informasi-informasi yang bersifat dinamis
dan interaktif. Dinamis dimaksudkan agar data-data yang
ditampilkan pada masyarakat dapat diperoleh secara dinamis
melalui berbagai database yang tersedia di pemerintah daerah,
sehingga informasi yang diperoleh masyarakat adalah merupakan
informasi terkini. Untuk itu pemerintah daerah berkewajiban untuk
menyediakan sistem informasi yang handal sebagai back office

untuk mendukung terwujudnya hal ini. Interaktif dimaksudkan agar
informasi juga dapat diperoleh melalui masukan-masukan
langsung dari masyarakat sebagai pengguna dan sekaligus pemilik
dari informasi yang bersangkutan.

c) Transaksi

Tahapan ketiga adalah penyediaan fasilitas untuk dapat melakukan
transaksi secara on-line, seperti misalnya eprocurement,
pembayaran pajak, pengurusan KTP, surat ijin usaha, dan
transaksi lain yang terkait dengan pemerintahan.

Pada tahapan ini pemerintah daerah berkewajiban untuk
menyediakan hukum dan perundangan-undangan yang
mendukung, serta juga harus lebih memperkuat sistem kemanan
data yang memungkinkan penyediaan fasilitas on-line tersebut di
atas. Transaksi secara on-line ini juga harus dapat disediakan
untuk kebutuhan tukar-menukar data dan informasi antar instansi
pemerintahan baik secara horisontal maupun vertikal.

d) Interkoneksi antar sistem



Tahapan terakhir adalah integrasi, dimana pemerintah dituntut
untuk dapat mengintegrasikan sistem pemerintahan sebagai satu
entitas untuk kemudian diintegrasikan pula dengan sistem-sistem
lain yang terhubung seperti misalnya dengan entitas bisnis,
perguruan tinggi, lembaga-lembaga non pemerintah ataupun
dengan pemerintahan negara lain. Integrasi pada level ini tidak
hanya menyangkut terbukanya jalur komunikasi, melainkan lebih
jauh lagi akan terkait secara langsung pada level proses, data dan
teknologi. Pada tahapan ini juga akan dilakukan penyempurnaan
pelayanan pemerintahan melalui penggunaan teknologi Customer
Relation Management (CRM), sehingga pemerintah mampu
meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

2) Jaringan

Perwujudan kondisi ideal sangat bergantung pada tersedianya
jaringan komputer antar dinas-dinas di pemerintahan ataupun
ketersediaan jarinngan yang dapat menghubungkan antara
dinasdinas tersebut dengan masyarakat umum. Penyediaan
jaringan ini harus dapat menekan kesenjangan digital yang
mungkin timbul antar daerah ataupun antar masyarakat. Teknologi
jaringan yang dipergunakan adalah dengan menggunakan basis
TCP/IP, sedangkan topologinya disesuaikan dengan kondisi
masing-masing instansi. Pada dasarnya setiap instansi diharapkan
memiliki jaringan internal/lokal instansi untuk mendukung
penggunaan aplikasi di masing-masing instansi tersebut. Antar
jaringan lokal harus dapat berkomunikasi satu sama lain sehingga
dapat membentuk satu kesatuan yang utuh. Akses masuk dan
keluar informasi dalam jaringan pemerintahan sedapat mungkin
dikontrol melalui satu pintu yang dikelola oleh sentral unit
pengelola teknologi informasi. Dengan demikian tingkat keamanan
data dan jaringan dapat dikelola dengan baik. Dalam
pembangunannya, jaringan dapat menggunakan media kabel
maupun wireless sesuai dengan kebutuhan. Untuk tempat yang
berjauhan dengan tingkat pertukaran data yang kecil maka
penggunaan jaringan kabel akan terasa menjadi sangat mahal.



3) Penunjang lainnya

Infrastruktur penunjang lainnya yang mendukung terwujudnya
kondisi ideal dalam penerapan teknologi informasi di pemerintahan
adalah tersedianya suplai listrik dan jaringan telekomunikasi yang
memadai. Selain dari pada itu, untuk menekan timbulnya
kesenjangan digital antar daerah dan masyarakat, perlu
diupayakan penyediaan berbagai macam kanal akses informasi.
Informasi harus dapat diakses baik melalui komputer-komputer
yang tersedia di instansi-instansi pemerintahan, warnet, sekolah,
kantor ataupun dari rumah secara online. Selain dengan
menggunakan komputer, akses terhadap informasi juga dapat
memanfaatkan hand phone, web TV, telephone dan sarana-sarana
lain. Pemerintah daerah bekerjasama dengan dunia usaha
berkewajiban untuk membangun kanal akses sebanyak mungkin,
sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dengan
mudah dan murah.

E. Pendanaan
Investasi di bidang TIK membutuhkan dana yang relatif besar,

sehingga dibutuhkan mekanisme pendanaan yang memadai.

Idealnya pendanaan dapat dilakukan melalui dana pemerintah

daerah, ataupun dalam hal-hal tertentu dapat bekerjasama dengan

dunia usaha untuk membangun jaringan teknologi informasi di

daerah-daerah. Pengelolaan pendanaan harus dilakukan secara

transparan dan harus dapat dipertanggungjawabkan pada

masyarakat. Pendanaan dalam pembangunan dan pengelolaan

teknologi informasi di pemerintahan daerah dapat dilakukan

sepenuhnya secara internal melalui mekanisme swakelola, atau

diserahkan pada pihak ketiga dengan mekanisme kontrak kerja.

Sedapat mungkin penyerahan kontrak kerja memperhatikan dan

memanfaatkan semaksimal mungkin sumberdaya lokal. Salah

satu bentuk lain alternatif pendanaan adalah dengan melakukan

kerjasama antar pemerintah daerah dalam pembangunan aplikasi

pemerintahan yang dibutuhkan, sehingga biaya pengembangan



dapat ditanggung secara bersama. Dari sisi pendanaan juga

harus diperhatikan perlunya dana operasional dan perawatan

sistem informasi ini.

3.8 Asas-Asas dan Faktor Penentu Keberhasilan
A. Asas-asas (Principles)

Pembangunan, pengembangan dan penerapan teknologi informasi

di Pemerintah Kabupaten Malang didasarkan pada beberapa

asasasas berikut ini:

1) Asas Keterpaduan/Sinergi

Pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus

mampu mengintegrasikan semua informasi yang tersedia di

pemerintahan daerah secara efektif untuk mendukung proses

pengambilan keputusan. Pembakuan data dan informasi yang

dibutuhkan antar instansi sangat diperlukan untuk dapat

memenuhi asas keterpaduan ini.

2) Asas Peningkatan kualitas SDM

Pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus

diupayakan untuk dapat memperkuat dan meningkatkan

kualitas SDM lokal, baik secara internal yaitu di lingkungan

pegawai pemerintah daerah ataupun secara eksternal yaitu di

lingkungan masyarakat lokal.

3) Asas Manfaat/Daya Guna

Pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus

diupayakan untuk lebih efisien dan ekonomis serta berdaya

guna tinggi. Sistem harus mampu menyajikan informasi yang

dibutuhkan secara cepat, akurat dan tepat waktu sehingga

dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan.

4) Asas Keamanan dan Kehandalan

Pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus dijamin

kehandalannya sehingga selalu siap pakai seseuai dengan

tingkat pelayanan yang dibutuhkan, serta terjamin tingkat

keamanan dan kerahasiaan datanya sesuai dengan hukum dan

perundang-undangan yang berlaku.



5) Asas Legalitas

Pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus taat

hukum, dalam hal ini harus menghormati hak-hak kekayaan

intelektual (HKI), copyright serta hak-hak lain yang diakui

secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

6) Asas Kesetaraan Hak Akses

Pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus

mampu menjamin dan menyediakan kesetaraan hak akses

terhadap informasi pemerintahan yang bersifat terbuka untuk

umum. Hal ini dimaksudkan untuk sedapat mungkin

menghindarkan timbulnya kesenjangan digital pada daerah-

daerah atau masyarakat tertentu.

7) Asas Fleksibilitas

Pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus

dilakukan secara modular dan berkelanjutan (incremental

development) untuk menjamin tingkat fleksibilitas sistem

terhadap perubahan-perubahan yang berlangsung baik di

internal pemerintahan ataupun perubahan eksternal.

8) Asas Open System, Open Source dan Legal software

Pembangunan dan penerapan teknologi informasi dilakukan

menggunakan standard open system, sehingga memungkinkan

untuk memadukan antar beberapa teknologi yang tersedia saat

ini secara lebih efisien. Pemerintah daerah juga didorong untuk

sedapat mungkin menggunakan aplikasi-aplikasi open source

sehingga dapat meningkatkan tingkat efisiensi, nilai ekonomis

pada investasi, dan menghindari ketergantungan absolute pada

salah satu pihak serta mendukung gerakan IGOS (Indonesia

Go Open Source). Jika akan menggunakan aplikasi proprietary,

maka harus mempertimbangkan aspek legalitas-nya.

B. Faktor Penentu Keberhasilan (Critical Success Factor)
Beberapa faktor berikut adalah merupakan faktor-faktor kunci

dalam penentu keberhasilan pembangunan dan penerapan

teknologi informasi di Pemerintahan Kabupaten Malang.



1) Komitmen dan Leadership

Komitmen dari semua tingkatan di jajaran pemerintahan,

khususnya di tingkat pimpinan adalah merupakan faktor yang

sangat dibutuhkan dan merupakan faktor kunci penentu

keberhasilan pembangunan dan penerapan teknologi informasi

di pemerintahan. Pimpinan tertinggi dimasing-masing unit kerja

harus memiliki kemampuan leadership dan mempunyai

wawasan yang memadai tentang pentingnya penggunaan

teknologi informasi di manajemen pemerintahan. Para

pimpinan pemerintahan harus siap untuk menjadi motor

penggerak pembangunan di bidang teknologi informasi ini.

Pembangunan komitmen ini dapat dilakukan melalui sosialisasi-

sosialisasi yang dilaksanakan secara berkesinambungan

terhadap semua lapisan baik di lingkungan internal

pemerintahan ataupun di masyarakat pada umumnya.

Komitmen terhadap pembangunan teknologi informasi ini juga

harus dimiliki oleh para anggota legislatif yang merupakan

representasi dari masyarakat daerah. Komitmen terhadap

penerapan teknologi informasi di pemerintahan baik oleh

eksekutif ataupun legislatif haruslah didasarkan pada

pertimbangan untuk menciptakan pemerintahan yang efisien,

dan diwujudkan dalam bentuk pemberian prioritas yang tinggi

dalam pembangunannya.

2) Peningkatan Kualitas SDM

Harus disadari bahwa teknologi informasi hanyalah sebuah alat

(tools) yang tidak akan dapat menciptakan suatu perubahan

apapun jika tidak didukung dengan sumber daya manusia dan

budaya kerja yang memadai untuk menjalankan alat-alat

tersebut. Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan melalui

pendidikan formal ataupun pelatihan-pelatihan yang

dilaksanakan baik secara internal ataupun eksternal.

Peningkatan kualitas dan pemanfaatan SDM lokal semaksimal



mungkin adalah merupakan faktor kunci keberhasilan

penerapan teknologi informasi di pemerintahan daerah.

3) Perubahan Proses dan Budaya Kerja

Fungsi penggunaan teknologi informasi di pemerintahan

tidaklah hanya sebagai faktor pendukung manajemen

pemerintahan, tetapi juga berfungsi sebagai agen perubahan

(driver of change) untuk membawa pemerintahan menjadi lebih

efisien dalam segala bidang. Untuk itu dibutuhkan perubahan

yang mendasar menyangkut proses kerja dan juga budaya

kerja khususnya dilingkungan jajaran pemerintahan.

Perubahan proses dan budaya kerja yang dilakukan harus

berorientasi pada efisiensi dan peningkatan kualitas pelayanan

terhadap masyarakat sebagai customer sekaligus stakeholders

dari pemerintahan. Personil di semua lini jajaran pemerintahan

harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan perbaikan

proses dan budaya kerja. Tingginya tingkat kemampuan

beradaptasi ini adalah merupakan salah satu faktor kunci

penentu keberhasilan pembangunan dan penerapan teknologi

informasi di pemerintahan.

4) Pengelolaan Ekspektasi dan Transparansi

Mengingat bahwa tingkat ekspektasi masyarakat terhadap

penerapan teknologi informasi di pemerintahan saat ini

sangatlah tinggi, maka diperlukan upaya-upaya untuk dapat

mengelola tingkat ekspektasi masyarakat yang tinggi tersebut.

Sosialisasi tentang rencana-rencana serta tahapan-tahapan

dalam pembangunan dan penerapan teknologi informasi di

pemerintahan harus dilakukan secara transparan dan

berkesinambungan kepada masyarakat secara luas, sehingga

dapat diperoleh tingkat pemahaman yang memadai. Mengingat

bahwa masyarakat dapat berfungsi sebagai stakeholders dan

customer, maka kegagalan dalam mengelola tingkat ekspektasi

masyarakat akan berakibat fatal terhadap keberhasilan

pembangunan dan penerapan teknologi informasi.

5) Pendanaan



Ketersediaan pendanaan yang memadai adalah merupakan

salah satu elemen kunci dan sangat menentukan keberhasilan

pembangunan dan penerapan teknologi informasi di

pemerintahan. Penyediaan pendanaan di pemerintahan akan

disesuaikan dengan tingkat prioritas dari kegiatan sehingga

diperlukan komitmen baik oleh eksekutif ataupun legislatif untuk

keberhasilan pembangunan dan penerapan teknologi informasi

ini.

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI

4.1 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
Upaya pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan

sasaran perlu didukung oleh penyusunan strategi dan arah kebijakan

pembangunan daerah sehingga menjadi bagian penting yang tidak

terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan programprogram

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah



arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai

tujuan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang

merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan

daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD

dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Dalam konteks RPJMD Kabupaten Malang, maka rumusan strategi

harus menunjukkan keinginan yang kuat dari Pemerintahan Kabupaten

Malang untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan

dalam pembangunan daerah. Melalui parameter tertentu, dapat dikenali

indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk

menciptakan budaya berpikir strategi dalam menjamin, bahwa

transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang

lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja,

strategi harus dikendalikan dan dievaluasi.

Sedangkan perencanaan merupakan terjemahan dari visi dan misi

kepala daerah ke dalam rencana kerja yang dapat dioperasionalkan.

Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan

tujuan dan sasaran RPJMD, maka dianggap strategis. Rumusan strategi

dan arah kebijakan bertujuan untuk memberikan rujukan supaya dalam

merumuskan capaian target kinerja pembangunan, maka langkah-

langkah yang dilakukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan

daerah harus melalui pendekatan komprehensif. Oleh karena itu, perlu

ada penjelasan tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan

dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi menjabarkan

langkahlangkah sistematis mencapai visi dan misi melalui

programprogram prioritas indikatif yang selanjutnya diperjelas dengan

kebijakan umum. Untuk mendapatkan gambaran nyata bagaimana

langkahlangkah strategis dilakukan dari waktu ke waktu untuk kurun

waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka arah kebijakan akan mengarahkan

langkah kapan indikator capaian masing-masing sasaran harus dicapai

dan sekaligus memberi pedoman, pada rentang waktu mana strategi

harus dijalankan dalam kurun 2016-2021 sebagai periodesasi dari

dokumen RPJMD Kabupaten Malang.



Selain itu, strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Malang

Tahun 2016-2021 juga harus selaras dengan periodesasi perencanaan

yang tercantum dalam dokumen dengan periodesasi perencanaan yang

tercantum dalam dokumen RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025.

RPJPD Kabupaten Malang saat ini memasuki Kebijakan Pembangunan

tahap ke-3 (2016-2021) yang secara spesifik diarahkan pada sasaran

melanjutkan program-program pembangunan tahap ke-2 (2010-2015)

yang berlum terselesaikan dengan penekanan kebijakan sebagai berikut:

1) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berdasarkan

potensi SWP guna memperkecil kesenjangan antar kawasan; 2)

Meningkatkan kualitas pelayanan publik; 3) Meningkatkan mutu

pendidikan; olah raga dan seni budaya; 4) Meningkatkan dan

mengembangkan sistem kesehatan masyarakat mandiri; 5)

Mengembangkan penataan dan pengelolaan wilayah dalam rangka

efisiensi dan efktivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pelestarian

lingkungan hidup; 6) Mengembangkan industri berbasis pertanan,

pertambangan, kelautan dan pariwisata yang didukung infrastruktur yang

memadai dan daya dukung lingkungan dan; 7) Meningkatkan kualitas

struktur keuangan daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas dan dengan berpedoman pada

rumusan keterkaitan antara visi dan misi dengan rumusan tujuan, dan

sasaran sebagaimana telah diuraikan pada Bab-bab sebelumnya, maka

dirumuskan strategi dan arah kebijakan dalam dokumen RPJMD

Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari

setiap sasaran sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

1) Strategi Pembangunan Daerah
Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-

program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus

dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan

pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan

strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan

sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian

arah kebijakan.



Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat

bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (value

added) bagi pemangku kepentingan pembangunan daerah. Di sini

penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan

bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (strategic objective).

Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau

kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya

“berpikir strategis” dalam menjamin bahwa transformasi menuju

pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan,

akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus

dikendalikan dan dievaluasi (learning process).

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator

sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan terlebih

dahulu melakukan analisis SWOT (Strength, Weaknesses,

Opportunities, dan Threats). Bahan utama yang digunakan dalam

analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah

dirumuskan dalam bagian sebelumnya, yang selanjutnya

dikelompokkan ke dalam sumber dari isu-isu strategis tersebut apakah

internal atau eksternal. Identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal

dalam analisis SWOT adalah sebagai berikut:

A. STRENGTH:

1) Adanya komitmen dari Kepala daerah untuk mewujudkan aparatur
yang bersih, kesejahteraan masyarakat, sumberdaya manusia yang
unggul dan agamis serta infrastruktur untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan;

2) Kabupaten Malang dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata
utama di Jawa Timur.

3) Memiliki jumlah aparatur dan organisasi perangkat daerah yang
dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

B. WEAKNESSES:

1) Belum optimalnya kualitas dan kinerja aparatur pemerintah daerah
dalam pelayanan masyarakat;



2) Kelembagaan dan kapasitas aparatur daerah yang belum
sepenuhnya kabapel;

3) Belum optimalnya sektor usaha/perekonomian yang dapat
menekan angka kemiskinan dan kesenjangan;

4) Belum mengoptimalkan pemanfaatan IT dalam pelayanan
masyarakat;

5) Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar
(kesehatan, pendidikan);

6) Masih terbatasnya sarpras dan Infrastuktur penunjang
perekonomian masyarakat.

C. OPPORTUNITIES:

1) Adanya kerjasama dan bantuan antara Pemerintah Kota Malang
dan Kabupaten Malang;

2) Potensi kekayaan alam pariwisata dan ekonomi kreatif yang belum
dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran masyarakat
setempat;

3) Belum memadainya ketersediaan infrastruktur di Kapubaten
Malang, mengingat luasnya wilayah yang harus ditangani dan
kondisi topografi.

D. THREATS:

1) Ancaman konflik sosial akibat menurunnya kesadaran masyarakat
akan nilai-nilai luhur bangsa, wawasan kebangsaan dan bea
negara, serta tumbuhnya paham terorisme dan radikalism;

2) Pengaruh negatif dari media sosial yang kurang terkontrol;
3) Degradasi lingkungan dan climate change;

4) Bonus Demografi (middle income trap);

5) Perkembangan ekonomi nasional yang fluktuatif.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
disebutkan salah satu penggunaan metode untuk menentukan
strategi adalah analisis SWOT, penggunaan metode ini karena
cenderung lebih sederhana dan banyak dipahami oleh pelaku
pembangunan di Kabupaten Malang. Berdasarkan identifikasi



faktor-faktor internal dan eksternal di atas, dirumuskan strategi-
strategi yang terbagi ke dalam empat kuadran sebagai berikut:

A. Strategi S-O:
1) Peningkatan Keunggulan Komparatif dan Kompetitif dalam Sektor

Ekonomi dan Pariwisata.
2) Peningkatan kualitas dan pengelolaan infrastruktur serta pelayanan

publik.

B. Strategi W-O:
1) Pengembangan Sistem Pemerintahan yang Integratif Melalui

Inovasi dan Reformasi Birokrasi Disemua Level Pemerintahan.
2) Penguatan Tata Kelola Keuangan, dan Aset Daerah serta

Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.
3) Pembangunan Generasi yang Handal Melalui Jaminan Akses dan

Kualitas Layanan Kesehatan Dasar.
4) Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pendidikan.
5) Peningkatan Daya Saing Ketenagakerjaan.
6) Peningkatan Hasil Produksi Pertanian, Holtikultura, Kehutanan,

Peternakan, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan melalui Kegiatan
Pengembangan Sumber Daya Manusia.

7) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Penunjang
Perekonomian

8) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pariwisata serta Apresiasi dan
Kreativitas Masyarakat Terhadap Nilai Budaya dan Seni.

9) Peningkatan serta Pengoptimalan Pemanfaatan IT dalam
pelayanan publik.

C. Strategi S-T:
1) Peningkatan kegiatan sosialisasi kerukunan, keagamaan melalui

kerjasama dengan tokoh masyarakat atau agama.
2) Peningkatan Kesadaran Hukum, Ketentraman dan Ketertiban

Umum Dalam Rangka Menciptakan Suasana yang Kondusif.
3) Pengarusutamaan Budaya Berbasis Kearifan Lokal



4) Penciptaan Inklusivitas Pertumbuhan Ekonomi Melalui
Pengembangan Pariwisata.

D. Strategi W-T:
1) Optimalisasi Pelayanan dan Kualitas Infrastruktur Daerah dalam

Kegiatan Pelayanan Masyarakat.
2) Pemberdayaan, Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya

Manusia.
3) Pengendalian Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati.
4) Peningkatkan Kesiapan Dini, Mitigasi Bencana dan Adaptasi

Perubahan Iklim.

Berdasarkan analisis di atas, strategi Kabupaten Malang untuk
periode pembangunan tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1) ST.1 Penguatan Tata Kelola Keuangan, dan Aset Daerah serta
Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi;

2) ST.2 Pengembangan Sistem Pemerintahan yang Integratif Melalui
Inovasi dan Reformasi Birokrasi Disemua Level Pemerintahan;

3) ST.3 Pembangunan Generasi yang Handal Melalui Jaminan Akses
dan Kualitas Layanan Kesehatan Dasar;

4) ST.4 Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pendidikan.

5) ST.5 Peningkatan Bantuan Sosial dan Daya Saing Ketenagakerjaan;

6) ST.6 Peningkatan Kesadaran Hukum, Ketentraman dan Ketertiban
Umum Dalam Rangka Menciptakan Suasana yang Kondusif dan
Menjaga Stabilitas Sosial Masyarakat yang Religius dan Politik
Daerah;

7) ST.7 Peningkatan serta Pengoptimalan Pemanfaatan IT dalam
Pelayanan Publik;

8) ST.8 Peningkatan Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Sektor
Ekonomi dan Pariwisata;



9) ST.9 Peningkatan Hasil Produksi Pertanian, Holtikultura, Kehutanan,
Peternakan, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan melalui Kegiatan
Pengembangan Sumber Daya Manusia ;

10)ST.10 Peningkatan Kestabilan dan Kesinambungan Penyediaan
Pangan;

11)ST.11 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Penunjang
Perekonomian;

12)ST.12 Pengendalian Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman
Hayati;

13)ST.13 Peningkatkan Kesiapan Dini, Mitigasi Bencana dan Adaptasi
Perubahan Iklim;

14)ST.14 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pariwisata serta Apresiasi
dan Kreativitas Masyarakat Terhadap Nilai Budaya dan Seni Dalam
Rangka Menciptakan Inklusivitas Pertumbuhan Ekonomi

Melalui Pengembangan Pariwisata.

Strategi tersebut disusun untuk mencapai sasaran strategis
pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu diarahkan
untuk mencapai sasaran pembangunan yang dituju dan mendukung
pencapaian misi yang telah ditetapkan. Strategi merupakan rumusan
perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana pemerintah
daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan
efisien.

2) Arah Kebijakan Pembangunan

Strategi harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario
selama 5 tahun yang terhubung dengan arah kebijakan tahunan.
Strategi terdiri dari langkah-langkah dalam sasaran yang secara
berkesinambungan saling melengkapi dan membentuk rangkaian
cerita yang selanjutnya menjadi arah kebijakan pembangunan setiap
tahunnya. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkret dari
usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan
arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal
dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan
pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan
tema tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala



daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk
penyusunan dokumen RPJMD.

3) Program Pembangunan
Perumusan program pembangunan daerah merupakan inti dari
perencanaan strategis yang mendefinisikan tujuan startegis dalam 5
(lima) tahun.Program-program pembangunan yang disusun dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk
kurun waktu 5 (lima) tahun terdiri dari 3 jenis program RPJMD
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan oleh
perangkat daerah yang berwenang sesuai dengan bidangnya
masingmasing. Program tersebut meliputi beberapa point berikut ini:

a) Program OPD, merupakan program yang dirumuskan berdasarkan
tugas dan fungsi OPD.

b) Program lintas OPD, merupakan program yang melibatkan lebih dari
satu OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang
ditetapkan.

c) Program kewilayahan, merupakan program pembangunan daerah
untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju
pertumbuhan, dan keberlanjutan pembangunan antar wilayah/antar
kawasan dalam kecamatan di wilayah Kabupaten Malang

4.2 Program Pengembangan IT Yang Diprioritaskan
Berdasarkan paparan pada sub bab sebelumnya, terdapat
beberapa program yang perlu diprioritaskan. Program-program
tersebut antara lain sebagai berikut:

a) Peningkatan kemampuan IT bagi pegawai Pemerintahan
Kabupaten Malang, baik yang bersifat umum maupun yang
dikhususkan untuk mengembangkan, dan merawat aplikasi-
aplikasi yang sudah dibangun.

b) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang
pemanfaatan layanan informasi publik yang dibangun.

c) Pengembangan aplikasi-aplikasi untuk mendukung tugas pimpinan
daerah dalam pengambilan keputusan dan memantau program
pembangunan yang ada.

d) Pengembangan aplikasi SPBE untuk mendukung pelaksanaan tata
kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, akuntabel dan
bebas dari korupsi.

e) Pengembangan aplikasi SPBE yang meningkatkan akses informasi
dan kualitas pendidikan di Kabupaten Malang.

f) Pengembangan aplikasi SPBE untuk pelayanan kesehatan
g) Pengembangan aplikasi SPBE untuk pengembangan usaha

ekonomi mikro, kecil, menengah, dan wirausaha mandiri.
h) Pembangunan jaringan backbone yang menjadi jalur utama

komunikasi SPBE.
i) Pembangunan data center dan DRC sebagai pusat pengelolaan

dan mitigasi data.



j) Evaluasi dan upaya integrasi aplikasi yang telah ada dan
digunakan oleh masing-masing OPD.

k) Membangun pola pengembangan karir yang jelas bagi SDM
bidang teknologi informasi.

BAB V RENCANA PENGEMBANGAN SPBE



5.1 Basis Data dan Sistem Informasi
A. Basis Data (Database)

Untuk memanfaatkan data-data yang sudah tersedia di masing-

masing OPD dapat digunakan teknologi web. Teknologi web

dengan arsitektur three-tiers (3-tingkat) memungkinkan pemisahan

komputer server basis data dan server web yang menampilkan

data-data tersebut pada pengguna melalui penjelajah internet

(browser). Pembangunan basis data adalah tanggung jawab

masing-masing OPD dan dapat merupakan inisiatif yang berasal

dari pemerintah pusat. Sistem informasi yang dibuat atas inisiatif

dari pemerintah pusat harus dilengkapi dengan basis data yang

memungkinkan penggunaan arsitektur 3-tiers. Sistem penamaan

dari basis data yang digunakan disesuaikan dengan fungsi dari

basis data yang bersangkutan, misalkan basis data yang berisi

data rekapitulasi dari masing-masing unit kerja dan digunakan oleh

kepala daerah, sekertaris daerah dan sekertaris dewan untuk

pelaporan, pengambilan keputusan dan pembuatan rencana

strategis pemerintah daerah diberi nama “basis data eksekutif”.

Basis data yang berisi klasifikasi produk pertanian, penyiapan,

pengolahan, pengembangan produk pertanian dan lain-lain diberi

nama “basis data pertanian” dan seterusnya. Untuk mencegah

terjadinya duplikasi data pada beberapa unit kerja, maka beberapa

unit kerja yang memerlukan data yang sama harus menggunakan

basis data yang sama. Dengan demikian satu basis data yang

sama dapat digunakan oleh beberapa unit kerja untuk membangun

sistem informasinya. Masing-masing basis data memiliki

penanggung jawab yang merupakan unit kerja pengguna basis

data tersebut atau jika basis data tersebut digunakan oleh

beberapa unit kerja maka penanggungjawabnya adalah unit kerja

yang paling banyak menggunakannya. Pengecualian diberikan

pada basis data eksekutif dan beberapa basis data yang

digunakan oleh hampir seluruh unit-unit kerja seperti “basis data

kelembagaan”, basis data ini ditangani oleh OPD Dinas Kominfo

Kabupaten Malang.



B. Sistem Informasi (Information System)
Untuk dapat memanfaatkan basis data yang diterangkan pada

bagian sebelumnya dalam rangka meningkatkan kinerja, efektivitas

dan efisiensi unit kerja maka direncanakan adanya suatu sistem

informasi (SI) terpadu yang menghubungkan seluruh OPD di

lingkungan pemerintah Kabupaten Malang. Secara umum

berdasarkan kepemilikan dan penggunanya sistem informasi yang

dipergunakan oleh unit kerja dapat di klasifikasikan menjadi 4

kelompok sebagai berikut:

1) SI yang dipergunakan oleh unit kerja itu sendiri

Dipergunakan untuk menangani informasi yang ada di

lingkungan masing-masing, penanggungjawabnya adalah unit

kerja itu sendiri.

2) SI yang dipergunakan oleh beberapa unit kerja

Biasanya berisi informasi yang memiliki karakteristik yang sama

bagi lebih dari satu unit kerja misalnya SI geografis, atau yang

dimanfaatkan oleh lebih dari satu unit kerja misalnya SI

eksekutif, penanggungjawabnya adalah unit kerja yang

memberikan kontribusi paling besar pada SI tersebut.

3) SI yang dipergunakan oleh seluruh unit kerja

SI yang dipergunakan oleh seluruh unit kerja seperti SI

Kepegawaian, SI Keuangan. Penanggungjawabnya adalah unit

kerja yang memberikan kontribusi paling besar pada SI tersebut.

4) SI yang dipergunakan oleh publik

SI yang dipergunakan oleh masyarakat seperti portal web.

Penanggungjawabnya adalah Dinas Kominfo.

Perlu diingat bahwa jika sebuah sistem informasi menggunakan
basis data tertentu, bukan berarti bahwa seluruh isi basis data
dimanfaatkan, akan tetapi mungkin saja hanya sebagian dari basis
data yang berhubungan dengan unit kerja tersebut.

C. Strategi Pengembangan Sistem Informasi
Untuk membangun aplikasi SPBE Pemkab Malang yang cukup

banyak jumlah serta ragam jenisnya, diperlukan suatu tahapan



rencana pengembangan yang terstruktur, komprehensif, realistis

dan terukur. Beberapa kriteria digunakan dalam menentukan

tahapan serta prioritas pengembangan SPBE Pemkab Malang,

namun kriteria utama yang menjadi acuan adalah pembangunan

sistem informasi yang dapat secara efektif mendukung visi, misi

serta strategi Pemkab Malang. Pemetaan sistem informasi

dilakukan untuk menentukan klasifikasi setiap system informasi

sesuai karakteristik dan blok fungsinya dalam sistem pemerintahan

daerah, untuk memastikan dukungan setiap sistem informasi

terhadap tugas fungsi serta proses kerja yang ada dalam OPD

Pemkab Malang. Berdasarkan pemetaan sistem tersebut, sistem

informasi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Sistem Informasi Utama, pendukung proses pelayanan masyarakat

seperti SI Pendaftaran & Perijinan, SI Kependudukan &

Ketenagakerjaan, Portal Pemda dan sebagainya.

2) Sistem Informasi Operasional, pendukung proses di satuan kerja

dinas dan lembaga yang dapat dibagi menurut sub-fungsi berikut

ini:

a) Kepemerintahan (seperti SI Pengelolaan Pendapatan Daerah, SI

Pengadaan dan Pengelolaan Barang Daerah, dll.)

b) Kewilayahan (seperti SI Perikanan & Kelautan, SI Pertanian &

Kehutanan, dll.)

c) Kemasyarakatan (seperti SI JPS, SI Kesehatan, SI Pendidikan,

dll.)

d) Sarana & Prasarana (seperti SI Perhubungan, SI Lingkungan

Hidup & Sarana Umum, dll.)

3) Sistem Informasi Pendukung, yang terdiri dari berikut ini:

a) SI pendukung administrasi & manajemen (seperti Office

Automation, SI Eksekutif, dll.)

b) SI Keuangan

c) SI Kepegawaian

d) SI Pengelolaan Pembangunan

4) Sistem Informasi Legislasi



Beberapa kriteria yang dipakai untuk menentukan kemungkinan

keberhasilan pengimplementasian sistem informasi diantaranya

adalah sumber daya finansial atau biaya yang diperlukan,

ketersediaan SDM, dukungan teknologi dan aspek kelembagaan

yang ada, serta ketersediaan infrastruktur yang diperlukan.

Sedangkan untuk mengkaji dampak yang dihasilkan dari

penerapan suatu sistem informasi, digunakan beberapa kriteria,

diantaranya adalah kontribusi sistem yang bersangkutan terhadap

pelayanan masyarakat pada umumnya, terhadap pembangunan di

sektor pendidikan, kesehatan serta peningkatan daya beli

masyarakat, serta dukungan terhadap proses kerja peningkatan

kinerja di lingkungan pemkab.

Beberapa kriteria yang dipakai untuk menentukan kemungkinan

keberhasilan pengimplementasian sistem informasi diantaranya

adalah sumber daya finansial atau biaya yang diperlukan,

ketersediaan SDM, dukungan teknologi dan aspek kelembagaan

yang ada, serta ketersediaan infrastruktur yang diperlukan.

Sedangkan untuk mengkaji dampak yang dihasilkan dari

penerapan suatu sistem informasi, digunakan beberapa kriteria,

diantaranya adalah kontribusi sistem yang bersangkutan terhadap

pelayanan masyarakat pada umumnya, terhadap pembangunan di

sektor pendidikan, kesehatan serta peningkatan daya beli

masyarakat, serta dukungan terhadap proses kerja peningkatan

kinerja di lingkungan pemkab.

D. Propietary System dan Open System
Proprietary System adalah sistem dimana source code dari

program tidak disediakan secara bebas, karena menjadi hak milik

dari pembuatnya. Kepemilikannya berdasarkan lisensi yang dimiliki

oleh pengguna, baik berdasarkan jumlah pengguna sampai

dengan jumlah komputer atau server. Open System adalah sistem

dimana source code dari program tersedia secara bebas dan dapat

dilihat serta dirubah oleh pengguna atau konsumen, dengan aturan



main yang telah ditentukan. Sebagian besar dari produk-produk

yang bersifat open system juga merupakan free software.

Mengingat akan hal tersebut, open system tidak menimbulkan

ketergantungan yang sangat tinggi pada pembuat perangkat lunak,

pengguna akan sulit atau bahkan tidaklah mungkin untuk dapat

merubah ataupun menambah program yang telah dibelinya tanpa

harus tergantung dengan si pembuat program.

Faktor terpenting yang mendorong penggunaan Open System

Software (OSS) adalah philosophy atau budaya Open Source yang

mendorong kita menjadi lebih cenderung untuk ingin tahu, ingin

mencoba, kreatif dan bertukar pengalaman dan kepakaran secara

teknikal. Melalui pendekatan ini, kita dapat menggalakkan

penambahan dan peningkatan modal intelek negara. Selain itu,

kita juga dapat menyumbang penghematan devisa negara, di

mana kita saat ini masih bergantung kepada produk yang di-import,

yaitu Proprietary Sistem.

E. Tahapan Migrasi ke OS
Sebelum melakukan proses migrasi, biasanya organisasi

melakukan sejumlah perencanaan yang matang terlebih dahulu.

Langkah ini dilakukan untuk meminimalisir sejumlah kendala yang

mungkin akan dihadapi kedepannya. Beberapa tahapan yang perlu

dilakukan, antara lain sebagai berikut:

1) Sosialiasasi OSS

2) Pembentukan support group dengan tim dari pegawai Kabupaten

Malang dan outsourcing.

3) Pemilihan OSS.

4) Pengenalan kondisi existing.

5) Skenario migrasi.

6) Back-up data.

Setelah proses migrasi ke platform OSS baru diterapkan, tentu

terdapat beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi,

diantaranya sebagai berikut:



1) Masalah yang berkaitan dengan driver hardware, adanya

peripheral (printer, scanner, HP) yang belum ter-support oleh OSS.

2) Belum biasanya end-user menggunakan feature yang tersedia di

beberapa aplikasi, misalnya OpenOffice.

3) Masih ada beberapa aplikasi untuk menunjang bisnis proses

khusus tertentu yang belum bisa dijalankan di OSS.

Langkah yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan

tersebut, antara lain sebagai berikut.

1) Membuat support group untuk menangani masalah teknis dan
masalah penggunaan aplikasi perkantoran seperti OpenOffice.

2) Melakukan pengadaan peralatan komputer dan peralatan
pendukung lainnya yang support OSS.

3) Melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi-aplikasi untuk end-user
baik dengan event pelatihan maupun kunjungan ke tiap ruang kerja.

Alternatif penggunaan OSS bukanlah sekedar asal mengganti
platform OS saja, beberapa aspek berikut menjadi
pertimbangannya.

1) Aspek legal.

2) Aspek penghematan negara.

3) Sirkulasi keuangan negara.

4) Peningkatan kapasitas SDM.

F. Arsitektur Pengembangan
Arsitektur yang pada mulanya sering digunakan selama ini adalah

2 tingkatan (layer) dengan model client-server, Namun demikian,

dengan berkembanganya teknologi internet saat ini telah

memungkinkan kita untuk menerapkan arsitektur 3-tier model

client-server. Dengan model ini aplikasi dapat dijalankan dalam 3

tingkatan, yaitu desktop user yang berfungsi untuk menampilkan

informasi, server aplikasi, dan server database seperti yang

ditampilkan pada Gambar 31. Model 3-Tier Client Server



Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan penggunaan
3-tier model client-server antara lain adalah sebagai berikut.

1) Peningkatan performasi.

Hal ini berkaitan secara langsung dengan dapat dilokalisirnya
komunikasi ke database hanya sebatas pada application server
dan database server, sedangkan data dan informasi yang
menyebar ke setiap user melalui jaringan utama pemerintah
daerah adalah sekedar tampilan hasil permintaan dan tidak
mengandung lagi instruksi-instruksi yang ditujukan ke database.
Oleh karena itu network traffic dapat dikurangi, dan dengan
sendirinya performansi akan meningkat.

2) Kemudahan instalasi dan maintenance.
Instalasi hanya perlu dilakukan ditingkat database server dan
aplication server, sedangkan di masing-masing user dapat
menggunakan web browser untuk mengakses aplikasi. Begitu pula
dengan maintenance, tidak melibatkan keseluruhan dekstop user
tetapi hanya dilakukan di database ataupun application server saja.

3) Fleksibilitas user interfaces.

Karena user interface dan application logic terpisah, maka dekstop
user dalam hal ini dapat menggunakan berbagai macam user
interfaces yang tersedia.

4) Pengurangan biaya instalasi, maintenance dan training aplikasi.
Karena basis data dan aplication server dapat dilokalisir pada
beberapa mesin server saja, maka biaya instalasi dan maintenance
hanya akan difokuskan pada computer-komputer server tersebut.
Sedangkan komputer client yang digunakan operator untuk melihat
hasil-hasil aplikasi atau untuk melakukan data entry tidak
memerlukan perhatian khusus karena cukup menggunakan
komputer standar.



G. Rencana Pengembangan Sistem Informasi
Dalam menyusun rencana dan tahapan pengembangan sistem

informasi, dilakukan pengelompokkan dalam portofolio sistem

informasi, untuk menentukan kategori sistem berdasarkan

beberapa kriteria. Kriteria tersebut antara lain, kompleksitas,

ukuran serta kritikalitas dari sistem informasi. Semakin besar

ukuran dan kompleksitas suatu sistem informasi maka akan

semakin besar risiko pengembangan dan keberhasilan

pengimplementasian dari sistem informasi tersebut. Sedangkan

taraf kritikalitas suatu sistem menentukan pentingnya

pengimplementasian sistem informasi tertentu terhadap proses

kerja inter maupun antar OPD di Pemkab Malang. Hal yang turut

dipertimbangkan dalam tahapan pengembangan SPBE Pemkab

Malang adalah sistem informasi-sistem informasi yang sudah ada.

Dengan mempertimbangkan efektifitas sistem yang sudah ada

serta pemenuhan asas-asas open system, maka dapat ditentukan

strategi pengembangan selanjutnya agar berjalan secara optimal.

Berdasarkan berbagai analisis tersebut, beberapa sistem informasi

yang menjadi prioritas dalam rencana pengembangan SPBE

Pemkab Malang adalah sebagai berikut.

1) Portal Pemerintah Kabupaten Malang

Portal Pemerintah Kabupaten Malang dikembangkan dari web site

yang sudah ada. Portal ini tidak hanya menyajikan informasi
umum yang bersifat satu arah, namun dilengkapi dengan fasilitas
pendukung interaksi dengan masyarakat secara dua arah, bahkan
dapat memfasilitasi transaksi secara on-line.

2) Sistem Informasi Eksekutif

Sistem Informasi Eksekutif merupakan sistem pendukung
keputusan manajemen atau pejabat tinggi pemerintah daerah,
yang berbasis pelaporan dari seluruh OPD serta mengekstrak
informasi penting lainnya dari berbagai sistem informasi seperti
informasi potensi daerah yang mencakup perikanan, kelautan,
pertanian, kehutanan dsb.



3) Sistem Informasi Kependudukan & Ketenagakerjaan

Sistem Informasi Kependudukan & Ketenagakerjaan menjadi
tulang punggung berbagai sistem informasi lainnya, terutama yang
berhubungan dengan fungsi kemasyarakatan, seperti sektor
kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan. Dengan data yang
akurat mengenai angkatan kerja, diharapkan dapat mendukung
penyerapannya di industri serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat pada umumnya.

4) Sistem Informasi Pendaftaran & Perijinan

Sistem ini merupakan front-end atau garis depan dari pelayanan
terhadap masyarakat yang menjadi prioritas pemkab. Diharapkan
dengan tersedianya sistem ini maka akan berdampak pada
peningkatan kualitas pelayanan publik, serta turut menciptakan
iklim yang kondusif bagi kegiatan perekonomian masyarakat.

5) Sistem Informasi Keuangan Daerah

Sistem Informasi Keuangan Daerah mendukung pengelolaan
keuangan daerah yang mencakup pengelolaan anggaran daerah
dan akuntansi. Sistem ini berhubungan erat dengan sistem kas
daerah serta sistem informasi pendapatan daerah, sehingga
proses pengelolaan keuangan daerah dapat terintegrasi dan
berjalan secara efektif dan efisien. Sistem ini dikembangkan dari
sistem keuangan yang telah ada, dengan beberapa penambahan
khususnya yang berkaitan dengan integrasi antar sistem serta
peningkatan fungsionalitas.

6) Sistem Informasi Pendidikan

Sektor pendidikan yang merupakan salah satu prioritas dalam
Pemkab Malang, diharapkan dapat didukung penuh dengan sistem
informasi yang dapat membantu pengelolaan institusi/lembaga
sampai dengan sumber daya manusia (pengajar/murid) di bidang
pendidikan.

7) Sistem Informasi Jaring Pengaman Sosial

Sistem Informasi JPS merupakan sistem pendukung tugas pemkab
di bidang kesejahteraan sosial, yang mencakup pengentasan



kemiskinan sampai dengan penanggulangan bencana. Sistem ini
berhubungan erat dengan sistem kependudukan agar pelaksanaan
program kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana dengan adil
dan merata.

8) Sistem Informasi Kesehatan

Sektor kesehatan yang juga merupakan salah satu prioritas,
diharapkan dapat didukung penuh dengan sistem informasi yang
dapat membantu pengelolaan fasilitas kesehatan seperti rumah
sakit, puskesmas dsb, sampai dengan sumber daya manusia di
bidang kesehatan.

5.2 Infrastruktur
A. Pengembangan Backbone

Backbone di wilayah perkantoran Pemkab Malang ke depan perlu

dibangun seoptimal mungkin dengan perawatan yang murah dan

mudah. penggunaan kabel serat optic adalah pilihan yang sangat

baik apabila Pemkab memiliki anggaran yang cukup, mengingat

harga kabel jenis ini cukup mahal. Namun demikian, Pemkab

Malang tetap dapat menwujudkan infrastruktur ini melalui bekerja

sama dengan internet service provider (ISP) yang telah memiliki

jaringan yang luas seperti PT. Telkom sehingga biaya instalasinya

dapat ditekan serendah mungkin atau bahkan dapat diwujudkan

tanpa biaya.

Sebagai alternative, media transmisi wireless dapat

dipertimbangkan untuk digunakan dengan melakukan penambahan

hot spot area agar coverage wifi-nya semakin luar dan stabil

sinyalnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan media

transmisi ini adalah peningkatan ketrampilan, pengetahuan serta

jumlah SDM pengelolanya. Penggunaan broadband wireless

access (BWA) pada backbone sangat efisien untuk bisa diakses

dari manapun pegawai pemkab Malang berada dalam menjalankan

tugasnya. Setiap mobile computer yang telah dilengkapi hak akses

bisa digunakan untuk melakukan layanan masyarakat dan

berkomunikasi dengan siapapun dan tetap berada di area tertutup



(Intranet) dimanapun berada. Gambar 32 menampilkan alternatif

skema backbone secara umum yang dapat diterapkan dalam

mengembangkan infrastruktur IT di Kabupaten Malang.

B. Pengembangan Jaringan antar OPD
Jaringan antar OPD Pemkab Malang saat ini menggunakan

jaringan Indie Home dari PT.Telkom. Data dan informasi dari OPD

masih dikelola oleh masing-masing unit. Konsep seperti ini rawan

kesalahan data karena bisa terjadi redundancy dan

ketidakkonsistenan data yang dimiliki oleh satu OPD dengan OPD

yang lain. Ke depan, harus dibuat sistem integrasi dimana satu

entitas data hanya dikelola oleh satu unit dan di-share ke seluruh

OPD sebagai bagian dari modul seluruh sistem informasi di

Pemkab Malang. Untuk mendukung konsep arsitektur informasi

tersebut maka perlu dibuat jaringan tertutup (Intranet) antar OPD

untuk menjalankan aplikasi transfer data dan informasi antar OPD.

Untuk penerapannya dianjurkan menggunakan produk GSI

(Government Secured Intranet). GSI adalah suatu jaringan

tertutup yang diamankan dengan menggunakan sistem jaringan

yang mengintegrasikan layanan telekomunikasi berpita lebar

(broadband) dengan menggunakan infrastruktur jaringan berbasis

Internet Protocol (IP). Gambar 33 menampilkan topologi network

Pemda Malang.



Route penarikan link antar OPD Kabupaten Malang yang perlu
dilakukan ditampilkan pada Gambar 34 berikut ini.

C. PengembanganWide Area Network (WAN)
Sampai saat ini model topologi jaringan Star sudah relative aman.

Dimana setiap perangkat di dalam Demilitarization zone (DMZ)

terlindungi oleh firewall yang berada di MIMS. Ke depannya,

apabila telah digunakan intranet VPN, maka interoperabiltas OPD

akan sangat terlindungi dengan lapisan pengamanan yang berlapis.



Backhoul idealnya mengkonsumsi bandwidth yang sama dengan

akumulasi kebutuhan local loop.

D. Pengembangan Local Area Network (LAN)
Pengguna internal yang berselancar di internet harus melewati

firewall untuk pengelolaan penggunaan internet agar dapat

dikendalikan pada hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan

tanggung jawabnya sebagai aparatur negara saja. Selain itu, hal

itu juga ditujukan untuk melindungi data internal dari akses orang

yang tidak berwenang. Untuk koneksi internal sebaiknya dilindungi

juga dengan VPN untuk lebih menambah pengamanan data dan

informasi yang dikelolanya. Setiap informasi dan data yang

dikirimkan idealnya dienkripsi dulu sebelum dikirimkan.

Penggunaan perangkat router di DMZ sebaiknya menggunakan

merk tertentu yang sudah teruji kehandalannya, karena digunakan

untuk operasional pengelolaan data yang sangat penting,

sedangkan untuk pengelolaan ke internet bisa digunakan mesin

yang sederhana dan murah.

E. Pengembangan Data Center dan Disaster Recovery Center
(DRC)
Ruang data center harus memiliki luas dan desain yang sesuai

dengan standar mutu sebuah NOC yang dapat digunakan untuk

layanan 7 hari kali 24 jam. Selain itu, untuk mengantisipasi hilang

atau kerusakan data akibat bencana alam atau faktor lainnya maka

perlu dibuat backup data di area yang berbeda dari data center.

Pola backup data-nya diupayakan real time dengan sistem

mirroring.

5.3 Suprastruktur
A. Hukum, Peraturan dan Perundang-Undangan

Pengembangan kelembagaan dan perundang-undangan adalah

hal-hal yang pertama harus dilakukan dalam implementasi SPBE.

Perundangan di bidang ini dibutuhkan sebagai landasan hukum

yang akan menjaga kesinambungan dan memperjelas partisipasi,



tanggungjawab dan hak dari masing-masing OPD di lingkungan

pemerintahan Kabupaten Malang dalam pengoperasian SPBE.

Beberapa hal yang perlu dibuatkan aturan ataupun landasan

hukumnya (perda) adalah sebagai berikut.

1) Prosedur baku pengusulan proyek-proyek TI dan proses
pemilihannya. Ini untuk mengkoordinasikan investasi TI dan
mengoptimalkan pemanfaatan aset TI baik yang sudah dimiliki
maupun yang akan dibeli.

2) Tata-kelola yang mengatur pembagian tanggung jawab dan
kewenangan masing-masing OPD yang berkaitan dengan
penyediaan data atau informasi. Sehingga setiap jenis
data/informasi sudah jelas siapa yang bertanggung jawab
menyediakannya.

3) Tugas, fungsi dan kewenangan dari Dinas Kominfo Kabupaten
Malang. Diperlukan posisi struktural yang tepat bagi unit ini,
karena tugasnya yang memberikan dukungan teknis di bidang TI
bagi semua satker, apakah menjadi satker yang berdiri sendiri atau
disatukan dengan dinas tertentu.

4) Tugas, fungsi dan kewenangan dari Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu. Kantor ini perlu sering berkoordinasi dengan
satker-satker teknis lain. Data yang dikumpulkan sebagai bagian
dari perijinan bisa menjadi sumber data penting bagi satker-satker
lain. Juga perlu dipikirkan apakah unit ini perlu berdiri sendiri,
diubah menjadi badan atau disatukan dengan dinas lain, karena
dalam melaksanakan tugas-tugasnya selalu melibatkan kerjasama
satkersatker lain.

B. Sumber Daya Manusia
Pengembangan sistem informasi membutuhkan sebagai berikut.

1) Analis sistem.

2) Pemrogram.

3) Perancang jaringan.

4) Teknisi jaringan.



5) Teknisi komputer.

Karena kegiatan pengembangan ini tidak terjadi secara rutin maka
masing-masing OPD tidak perlu memiliki sendiri staf-staf tersebut
di atas. Oleh karenanya, mereka dapat dikumpulkan di Dinas
Kabupaten Malang. Karena Bappeda merupakan OPD ini yang
paling berkepentingan dan memahami aliran informasi di
Pemerintah Kabupaten, maka OPD ini pun perlu memiliki staf di
bidang analis sistem. Di sisi lain, untuk menjaga operasi sistem
informasi berjalan dengan baik maka dibutuhkan beberapa tenaga
berikut.

1) Administrator jaringan.

2) Administrator keamanan.

3) Administrator basis data dan aplikasi.

4) Operator.

5) Teknisi listrik.

Dalam implementasinya, kebutuhan SDM tersebut dapat dirangkap.
Kebutuhan SDM perlu mempertimbangkan kesesuaian dengan
sistem informasi yang sedang dan akan digunakan, yang juga
bergantung pada volume dan intensitas data yang diolah.
Kebutuhan operator aplikasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah
aplikasi tetapi juga jumlah transaksi yang harus dilaksanakan.
Untuk bisa mengoptimalkan pemanfaatan IT maka selain pegawai
memiliki kemampuan teknis untuk mengoperasikan aplikasi-
aplikasi yang digunakan di satkernya, maka mereka dan terutama
pihak manajemen harus memiliki wawasan tentang pemanfaatan
IT bagi organisasi pemerintahan daerah. Peningkatan wawasan ini
bisa dilakukan baik dengan mengundang narasumber dari
kalangan akademis maupun dari kalangan pemerintah yang telah
banyak memanfaatkan IT bagi kegiatan pemerintahannya. Studi
banding dengan daerah-daerah yang telah memanfaatkan akan
banyak membantu memperluas wawasan. Dan jika ingin menjajaki
lebih detil lagi maka dapat mengirim personil untuk magang selama
beberapa hari di pemerintah daerah lain.

Bupati, Sekda ataupun Ketua Bappeda bisa menjadi pendorong
peningkatan wawasan ini dengan secara terus menerus



mengingatkan pada berbagai jajaran pemerintah kabupaten akan
pentingnya pemanfaatan IT dalam rangka mengefisienkan tugas-
tugas pelayanan. Pelatihan secara teknis bisa dilakukan oleh staf-
staf Dinas Kabupaten Malang, terutama untuk aplikasi-aplikasi
yang generik/umum. Sedangkan untuk aplikasi yang
dikembangkan pihak luar, tentu pihak luar tersebut yang
berkewajiban melakukan pelatihan. Perlu dipertimbangkan untuk
membentuk OPD pelatihan sendiri. OPD ini bisa memanfaatkan
staf-staf Dinas Kominfo Kabupaten Malang untuk melakukan
pelatihan dibidang IT.

C. Pertimbangan Penilaian Usulan Proyek SPBE
Anggaran pengembangan SPBE perlu dikontrol, dan

pelaksanaannya dikoordinasi oleh OPD Dinas Kominfo Kabupaten

Malang. Aplikasi SPBE yang sudah berjalan dengan baik dan

sesuai akan tetap dipertahankan dan dikembangkan lebih lanjut.

Sedangkan aplikasi SPBE yang sudah berjalan dengan baik dan

sesuai namun tidak mendukung interoperabilitas akan dimodifikasi

sehingga dapat terus digunakan. Aplikasi SPBE yang sudah

berjalan dengan baik tapi tidak sesuai akan tetap dipertahankan

namun tidak dikembangkan lebih lanjut. Proses alih kemampuan

(transfer knowledge) dari pihak pengembang harusberjalan dengan

baik, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pihak

luar, terutama untuk data-data yang bersifat confidential. Technical

support untuk aplikasi SPBE lintas sektoral akan dikelolasecara

terpusat.

D. Persyaratan Serah Terima
Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat serah terima

perangkat lunak dari pengembang pada Pemerintah Daerah

Malang adalah terpenuhinya hal-hal berikut ini.

1) Aspek Legal / Lisensi: jika pengembang mengembangkan
perangkat lunak dengan menggunakan perangkat lunak proprieatry
dan bukan perangkat lunak open source, maka pengembang juga



harus menyertakan lisensi yang resmi dari perangkat lunak
tersebut.

2) Source code: pengembang harus juga menyerahkan source code

(kode sumber) dari aplikasi yang dibuat.

3) Dokumen pengembangan: pengembang harus menyertakan
dokumen-dokumen analisis, desain dan implementasi dari
perangkat lunak yang diserahterimakan.

4) Panduan Administrator dan User: pengembang harus
menyerahkan panduan pengunaan perangkat lunak bagi
administrator dan user.

Free maintenance dan guarantee: serahteriman harus disertai

dengan perjanjian free maintenance dan guarantee selama

minimal 6 bulan atau satu tahun terhitung setelah saat serahte

E. Evaluasi Pengendalian Internal
Untuk memastikan penggunaan teknologi informasi dan

komunikasi benar-benar mendukung tujuan penyelenggaraan

pemerintahan, dengan memperhatikan efisiensi penggunaan

sumber daya dan pengelolaan risiko terkait dengannya, diperlukan

Good Governance terkait dengan IT yang disebut sebagai Tata

Kelola IT. Perangkat yang dapat digunakan dalam melakukan

evaluasi pengendalian internal pada suatu instansi pemerintah

adalah Kuesioner Evaluasi Pengendalian Intern (Internal Control

Questionnaire) IT yang dikembangkan oleh DETIKNAS. Kuesioner

ini disusunsebagai metodologi yang digunakan oleh OPD dalam

melakukan evaluasi ataskelayakan perancangan dan implementasi

pengendalian intern dalam tata kelola IT pada masingmasing OPD.

Beberapa aspek yang dianalisis pada kuosiener ini adalah sebagai

berikut.

1) Struktur dan Peran Tata Kelola IT

2) Kebijakan Umum Tata Kelola IT

3) Proses Tata Kelola



a) Tata Kelola Perencanaan Sistem IT

b) Tata Kelola Manajemen Belanja/Inverstasi IT

c) Tata Kelola Realisasi Sistem IT

d) Tata Kelola Pengoperasian Sistem IT

e) Tata Kelola Pemeliharaan Sistem IT

4) Monitoring dan Evaluasi

5) Manajemen Kepatuhan

BAB VI JADWAL PELAKSANAAN PENGEMBANGAN
6.1 Jadwal Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi
6.2 Jadwal Pelaksanaan Pengembangan Infrastruktur
6.3 Jadwal Pelaksanaan Pengembangan Suprastruktur
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