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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  LatarBelakang 
 

Tuntutanuntukmewujudkan tatakelola pemerintahanyangbaikmendorong 

Pemerintahuntuk segera melakukanprosesreformasi birokrasi.Upayainisalah satunya 

tercermindari kebijakanreformasi birokrasiyangtelahdigulirkanmelalui PeraturanPresiden 

Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025. Dalam 

PeraturanPresidentersebutdengan gamblang disebutkan bahwa sasaran yanghendak dicapai, di 

antaranya adalahmeningkatnya kualitaspelayananpublikkepada masyarakatdan 

meningkatnyakapasitasdanakuntabilitaskinerjabirokrasi.Karenanya sudahseharusnya semua 

institusi Pemerintah, dari pusat sampai Pemerintah Daerah melakukan berbagai upaya untuk 

memperbaiki kualitasbirokrasidi setiap instansipemerintah denganmemanfaatkan segenap 

potensidan sumber dayayang ada. 

Salahsatupotensi dansumberdaya yangdapat dimanfaatkanadalahteknologi 

informasidankomunikasi.Pemanfaatanteknologiinformasidan komunikasipadaproses- 

proseskerja dipemerintahansesungguhnya telahberjalanlama dan menjadikebutuhanyang 

penting.Penggunaan TIKterbuktidapatmeningkatkanefektifitasdanefesiensidalam 

pengolahandatadanpengelolaaninformasidalamsekala besarhingga mendukungsistem 

manajemenuntukpengambilankeputusan.Sejalandengansasaranreformasi birokrasi maka 

pemanfaatan TIKakanmendukunglayananpublikyangbaikdanmeningkatkankapasitas, 

akuntabilitas dantransparansidalamproses birokrasi.Untukmewujudkanlayananini, 

PemerintahPusatdalamhaliniKementrianPendayagunaan AparaturNegaradanReformasi 

Birokrasi telahmenetapkankebijakandalambentuk9(sembilan)ProgramPercepatan Reformasi 

Birokrasi,dimana salahsatunya adalahPengembanganSistem e-Government berupa 

implementasie-office,e-planning,e-budgeting,e-procurementserta e-Performance. 

Kenyataantentangartipentingperan TIKdalampemerintahanjugatelahdiakuioleh 

pemerintahdengandikeluarkanyaInstruksiPresidenNomor3 Tahun2003 TentangKebijakan dan 

Strategi NasionalPengembangane-Government.Peraturantersebutmenjelaskan bahwa 

pengembangane-Governmentmerupakanupayauntukmengembangkanpenyelenggaraan 

kepemerintahanyang berbasiselektronikdalamrangkameningkatkankualitaslayananpublik 

secaraefektif  danefisien. Strategi,  sasaran,  dan  pentahapan  yangharus  dilakukan  untuk
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mewujudkannya juga sudah disebutkan dengan cukup jelas.  Atas dasar kebijakan ini 

diharapkansetiapinstansi pemerintahdaripusathingga daerahmemiliki dasardanpanduan 

untukmelakukanpengembangane-Government di lingkupkerja masing-masingsecara baik 

danbenar.Melaluipengembangane-Government dapat dilakukanpenataandanpeningkatan 

kualitassistemmanajemendanproseskerja dilingkunganpemerintahdengan mengoptimalisasikan 

pemanfaatan teknologiinformasi. 

Pemanfaatanteknologiinformasidankomunikasidalamproses kerjadansistem 

manajemenkepemerintahandiPemerintahProvinsiNusa TenggaraBaratsesungguhnyajuga telah  

berlangsungcukup  lamadan  terdapatdisetiap  unitkerjapemerintahan.TIK  telah 

menyebardalam setiapbidangpekerjaan,mulai dari sekadarkerja administratif,perencanaan, 

pengelolaan, monitoringdan evaluasi, hinggafungsistrategisdalampengambilan keputusan 

pimpinan.Banyakinfrastruktur TIKyangtelahdibangun,dariyangsekadarperangkatkeras 

komputerbesertapendukungnya,hinggajaringankomputerdan internetberskalamenengah. Dari 

sisi aplikasi komputer,berbagai macamaplikasitelahdikembangkanuntukmendukung 

berbagaijenisfungsi pekerjaanmulai darifungsipelayanan,administratifdanmanajemen, 

administrasi legislasi, manajemenpembangunan,manajemenkeuangan,danmanajemen 

kepegawaian. Implementasi  TIK yang telah berjalan ini diharapkan mampu menjadi 

katalisatoruntuk meningkatkan kualitaspenyelenggaraan layanan publik dan proses-proses 

pemerintahanyang efesiensi,transparandan akuntabel. 

Meskipunpemanfatan TIKtelahmenyebardanmelingkupiberbagaibidangpekerjaan di 

PemerintahProvinsiNTB, namundarisisi pengelolaanyamasihdinilaibelumoptimal.Ini 

setidaknyatercermindarihasilpenilaianPemeringkatan e-GovernmentIndonesia(PeGI) yang 

dilaksanakansetiaptahunnyaolehKementerianKomunikasidan Informatika.Hasilpenilaian PeGI 

pada tahun   tiga tahun terakhir (2012-2014) menunjukan   Provinsi NTB berada pada zona 

kuningaliaskurang(www.pegi.layanan.go.id).Dari lima dimensi e-Governmentyang dinilai, 

Provinsi NTB  masih dinilai kurang  dari sisi kelembagaan, kebijakan,perencanaan,dan 

infrastruktur.Intinyapenyelenggaraane-GovernmentdiProvinsi NTB 

masihbelumberadapadakondisiidealsepertiyangdiharapkandanperludilakukan upaya-

upayaperbaikanataupengembangansesuaidenganarahandanstandaryang telah ditetapkan. 
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B. Identifikasi Masalah 

 
Perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi dalam proses kerja dan manajemen pemerintahan. 

Berbagai aplikasi komputer dibuat dan digunakan untuk mendukung tugas pokok keseharian, 

demikian juga infrastuktur perangkat keras dan jaringan. Pemanfaatan teknologi informasi 

pada sektor pemerintahan ini diharapkan dapat meningkatkan efesiensi, efektifitas, 

transparansi dan akuntabiltas dalam tata kelola pemerintahan. 

Dari hasil penilaian Pemeringkatan e-Government Indonesia yang diadakan oleh 

Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa 

penerapan e-Government pada Pemerintah Provinsi NTB masih pada zona “Kurang”, yakni 

pada tahun 2011 berada padaranking 14 , Tahun 2012 ranking 13, tahun 2013 ranking 14, dan 

tahun 2014 naik sedikit menjadiranking 11, sementara dalam RPJMD Pemerintah Provinsi 

NTB telah ditetapkan bahwa indikator kenerja yang terkait dengan pengembangan e-

Government di Provinsi NTB adalah tercapainya indek PeGI pada peringkat yang ke-6 hingga 

tahun 2018. Fakta ini menunjukkan bahwa masih terdapat banyak masalah yang cukup 

strategis yang harus segera dibenahi, yaitu : 

 Dualisme kelembagaan (PDE Biro Umum, Balai PDE Dishubkominfo) : fungsi 

manajemen sumberdaya TIK belum berjalan efesien dan efektif. Baru pada Tahun 2017, 

struktur Pengelola TIK dibawah Dinas Kominfotik. 

 SDM TIK tersebar di berbagai SKPD, pendayagunaan dan pengembangan kapasitas, 

keterampilan dan keahliannya belum terkoordinasi dengan baik 

 Kebijakan TIK, belum komprehensif dan tidak terevaluasi dengan baik 

 Belum memiliki Rencana Induk. (Catatan : Tahun 2015 dibuat, namun belum 

terimplementasi dan terevaluasi dengan baik) 

 Infrastruktur belum memenuhi standar (data center, data recovery center, jaringan intra 

pemerintah, dan keamanan informasi) 

 Aplikasi sistem informasi dikembangkan secara sporadis, belum ada koordinasi, integrasi 

dan interoperabilitas 

Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut diperlukan adanya regulasi yang 

komprehensif yang meliputi seluruh dimensi e-Government (kelembagaan, kebijakan, 

perencanaan, infrastruktur, aplikasi), sehingga pelaksanaan tata kelola e-Governmentberjalan 

dengan baik dan mencapai hasiloptimal 
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C. Maksud danTujuan 
 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem 

Elektronik dimaksudkan untukmemberikan dasar kebijakan dan pedoman dalam 

penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang menggunakan sistem elektronik yang 

merupakan bagian dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, baik sebagai 

unsur utama maupun unsur pendukung yang bernilai kritis dan strategis. 

Adapuntujuanyang hendakdicapaidarikeberadaan Peraturan Daerah tentang Tata 

Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik adalah: 

1. Membangunkepedulian(awarenes),komunikasi,dankomitmenditingkatpimpinan untuk  

mengembangkane-Governmentsebagaibagiandarireformasibirokrasiguna 

mewujudkantatakelolapemerintahanyang baik. 

2. Mewujudkankebijakandanprogrampengembangane-Governmentdilingkup 

PemerintahProvinsiNTB yang lebihterarah, terukur,berkesinambungandan selaras dengan 

rencana strategis PemerintahProvinsiNusaTenggaraBarat. 

3.  Membangun  sistem  dan  jaringan  informasi  Pemerintah  Provinsi  NTB  yang 

komprehensifdan terintegrasiuntuk meningkatkankualitas layananpublikdan 

mendukungterbentuknyasistem manajemendanproseskerja penyelenggaraan 

kepemerintahan yang efektif, efesien, transparan,dan akuntabel. 

4.   Memastikanpelaksanaanberbagaiinvestasidibidangsistemdanteknologiinformasi  
 

secaralebihefektifdanefesiensertameminimalisirresikokegagalanproyek-proyek 

sistemdanteknologiinformasi. 

 

D. Pendekatan 
 

Untuk menghasilkan  Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem 

Elektronik yang aplikatifdansesuai 

dengankebutuhan,dilakukansejumlahpendekatanyangpentinguntuk dilakukan,yaitu: 

1. PendekatanKebijakan,suatupendekatanyangsenantiasamemperhatikankepatuhan 

dankeselarasandengansegala macamkebijakanbaiktingkatpusat,maupundaerah yaitu 

Provinsi NTB  yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi  informasi secara 

umumataue-Governmentpadakhususnya. 

2. PendekatanKelembagaanatauOrganisasi,pendekatanyangdilakukanmelaluianalisis 

terhadapstrukturorganisasi,tugaspokokdanfungsi,serta bisnisprosesyangberjalan di 

setiapSKPD, sehingga tergambarketerkaitan fungsional antarberbagaiinstansi 

melaluiarus data daninformasiyang beredardidalamnya. 

3. PendekatanTeknis,analisisyangberkaitandenganspesifikasiteknisbaikperangkat 
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keras/lunak, infrastruktur jaringan komunikasi  serta  kebutuhan kualifikasi  sumbar 

daya manusia. 

4. PendekatanKomprehensifdanIntegratif,denganmemperhatikansegalaaspekatau 

dimensiyangberkaitandenganimplementasi TIK,yaknikebijakan,kelembagaan, 

perencanaan, infrastruktur dan aplikasi. 

 
 

E. Ruang Lingkup 
 

RuanglingkupdalamPeraturan Daerah tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem 

Elektronik meliputibeberapahalpokok, yaitu : 

1. penyelenggaraan e-Government; 

2. sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah; 

3. kemitraan dan peran serta masyarakat dan dunia usaha; dan 

4. pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIK 

 

A. Pengertiane-Government 
 

ElektronikGovernment ataupopulerdisingkatmenjadi e-Government didefinisikan 

olehBankDunia sebagai“government-ownedoroperatedsystemsof informationand 

communicationstechnologies(ICTs)thattransformrelationswithcitizens, the private sector 

and/orothergovernment agenciessoastopromote citizenempowerment,improve service 

delivery,strengthenaccountability,increase transparency,orimprove governmentefficiency”. 

Dari definisi tersebut dapat dimengerti beberapa prinsipumum yangmenegaskankeberadaan 

penyelenggaraane-Governmentdarisuatulembaga pemerintah, yaitu: 

1. Adanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh suatu lembaga 

pemerintahan.Ini menjadi dasarbagi lembaga pemerintahuntukmelakukan pengembangan 

saranadan infrastrukturTIK. 

2. Terjadinyasuatuprosestransformasihubungandenganmasyarakat,sektorprivate,dan instansi  

pemerintah lainya.Artinya  diharapkan adanya  perubahan hubungan yang lebihbaik, 

efektif, harmonis, dan akuntabel. 

3. Tujuanakhiryangdiharapkanadalahuntukmendorongpemberdayaanmasyarakat, 

perbaikanlayananpublik,peningkatantransparansi danakuntabilitas,serta efesiensi 

dalampenyelenggaraanpemerintahan.Inilahsesungguhnyadampak positif  dari 

penyelenggaraane-Governmentterhadap masyarakat, dunia usaha, dan instansi 

pemerintahitu sendiri. 

 
 

 
 

G

a

Gambar2.1 TransformasiE-Government 
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B. TransformasiRelasie-Government 
 

InstruksiPresidenNo.3 Tahun2013tentangKebijakandanStrategiNasional 

Pengembangane-Government,menjelaskanbahwa Pengembangane-Governmentmerupakan 

upaya  untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis 

(menggunakan)elektronik dalam rangka meningkatkan kualitaslayanan publik secara efektif 

danefisien.Melalui pengembangane-Government dilakukanpenataansistem manajemendan 

proseskerja di lingkunganpemerintahdenganmengoptimasikanpemanfaatanteknologi 

informasi. 

Dari penjelasanyangterdapat dalam ImpresNo.3tersebutdiketahui terdapatdua 

skemaaktifitasyangsalingberhubungandalampemanfaatan TIKdalamkontekse-

Government,yaitu: 

1. Pengolahandata,pengelolaaninformasi,sistemmanajemendanproseskerjasecara 

elektronis. ( Gambar 2.2 ) 

2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses 

secara mudah dan muraholeh masyarakat.(Gambar 2.3 ) 

 

 
 

Gambar2.2TransformasiOperasiManajemen 
 

 



8 

 

 
 

Gambar2.3TransformasiPelayananMasyarakat 
 

Dari sudut pandanglain,dapat juga dikatakane-Governmentmemiliki dua jenis 

kemitraan,yaitukemitraaninternaldan kemitraaneksternal.Kemitraaninternaladalah kemitraandi 

antarainstansipemerintah itusendiri(eksekutif, legislatif, dan yudikatif), sedangkan kemitraan 

eksternal mengacu pada hubungan antara pemerintah dengan masyarakatdan kalangan bisnis. 

 

 

 
 

Gambar2.4Hubungan KemitraanE-Government 
 
 
 

 
 

Dalam implementasinya dua jeniskemitraanyangterdapat dalam e-
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Governmenttersebutakanmenghadirkanbeberapabeberapamodel 

layananyangmelibatkaninteraksi berbagaimacampemangku kepentingansebagaimana 

ditampilkan padatabel2.1 

 
 

Tabel2.1 Jenis RelasiStackholderE-Goverment 
 

Modele-Government Interaksiantar Stakeholder 

Pemerintahke 
masyarakat(G2C) 

Penyampaian informasidan layanan publik secarasearah dari 
pemerintahke masyarakat. Contoh:situs web resmipemerintah. 

Masyarakatke 
Pemerintah(C2G) 

Komunikasi interaktif (dua arah)antara pemerintahdan 
masyarakat, contoh:forumonline atau layanan penyampaian 

aspirasipublikkepadapemerintah. 

Pemerintahke Bisnis 

(G2B) 

Penyediaaninformasiyang memungkinkandunia usaha 

bertransaksidengan pemerintah.Contoh:e-procurement. 

BisniskePemerintah 

(B2G) 

Penawaran produk atau layanan daridunia usaha kepemerintah 

dalamkonteks pengadanbarang danjasa. Contoh:e-procurement. 

Pemerintahke Pegawai Memfasilitasipengelolaan pegawaipemerintahdan komunikasi 
 

(G2E) internaldilingkunganinstitusipemerintah. Contoh:sistem- 
sistemadministrasikepegawaian, kantormaya. 

Pemerintahke 

Pemerintah(G2G) 

Komunikasidaninteraksiserta saling-berbagi(sharing)online 

antarinstitusipemerintah. Contoh:pemakaiandatabasebersama. 

Pemerintahke Organisasi 

Nirlaba (G2N) 

Penyediaaninformasiuntuk organisasinon-profit, partaipolitik, 

organisasisosialdansejenisnya. 

OrganisasiNirlaba ke 
Pemerintah(N2G) 

Komunikasidanpertukaraninformasiantaraorganisasinon- 
profit, partaipolitik,organisasisosialdenganinstitusi 

pemerintah. 

 
 
 
 

C.  Model Pengembangan e-Government 
 

Model pengembangane-GovernmentProvinsi NTB menjelaskansecara umum 

kerangkakerja dankomponen-komponenyang akanberperan dalam penyelenggaraan e-

Governmentdi Provinsi NTB. Mengacupada dimensi pemeringkatane-GovernmentIndonesia 

yangdikeluarkanolehKementerianKomunikasi danInformatika dandokumentasi riset serta 

praktik-praktikterbaikpenerapane-Government dibeberapa tempat,maka bangunane-

Government Provinsi NTB akanterdiri dari beberapa lapisan,yaitulapisanorganisasi,lapisan 

infrastruktur,lapisanaplikasidankonten,lapisansistem/integrasi,danterakhiradalam lapisan 

pencapaian visidan misiprovinsi. 

Lapisanpertama yangakanmenjadi dasardanpenguatadalahlapisanorganisasiyang di 

dalamnya mengandungbeberapa komponen,yaitukelembagaan,kebijakan,dan perencanaan.  

Kelembagaan akan  berbicara mengenai  struktur organisasiTIK,  pembagian peran   dan   
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tanggung   jawab   serta pemberdayaan   SDM TIK   di dalamnya.   Kebijakan 

menyangkutberbagaimacamkebijakan,peraturanperundangan,standardan proseduryang 

perludibangun sebagaiacuanlegal,formaldanteknis.Perencanaanakanmembahassegalam 

macamaspek perencanaanstrategisTIK, mulaidarivisi-misihinggaarsitektur pengembangan dan 

pendanaannya. 

Lapisankedua adalah lapisan teknologi yangterdiridari infrastrukturdankonektifitas. 

Segala  macam  kebutuhan perangkat  keras komputer, client, server, data  center, lengkap 

dengan  jaringan informasidankomunikasiyang menghubungkannya. 

Lapisanketigaadalahlapisanaplikasidankonten.Di sini akandidefinisikanberbagai 

kebutuhan aplikasi komputerdan konten informasi yang akan mendukung layanan publik (e- 

service)dan proseskerja dan manajemen pemerintahan (e-office). Berbagai macam model 

layananyangtelahdisebutkansebelumnya(G2G,G2C,G2B,G2N)akandirepresentasikan 

elaluiberbagaijenisaplikasidankontenyangakandisediakan.Iniadalahinterfaceyang akan 

dimanfaatkan olehmasyarakat, aparatur pemerintah, dan stackholder lainya. 

Lapisankeempatadalah lapisan sistematau integrasi,bagian iniadalah pengembangan 

darilapisanaplikasidankonten.Berbagaimacamaplikasidankontenyang telahadaakan 

diintegrasikan sehingga  terbentuk  suatu  interoperabilitas yang  bermanfaat  untuk 

menghasilkansistem yangefektifdanefesien,yangakanmemenuhi berbagai macam 

kebutuhaninformasistrategisyangdibutuhkanolehpimpinandaerahdiberbagaileveldalam 

pengambilankeputusan. 

 
 
 
 
 

 

Kelembagaan Kebijakan Perencanaan 

Infrastruktur & Konektifitas 

Sistem/Integras

i 

Visi & Misi 

Provinsi 

e-sevice e-office 

Aplikasi & Konten 

Gambar 2.5 Model Pengembangan E-Government 
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D. Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) 
 

Pemeringkatane-GovernmentIndonesia atauyangdisingkat PeGIadalahsalahsatu 

kegiatan untuk melakuan evaluasi dan pemetaan terhadap pengembangan dan pemanfaatan 

teknologi informasidankomunikasi di lingkunganpemerintahan,baikditingkatprovinsi, 

kabupaten/kota,maupun departemen dan lembaganon departeman. PeGI yang dilaksanakan 

setiap  setahun  sekali  oleh  Direktorat  E-GovernmentKementerian  Komunikasi   dan 

InformatikaRepublikIndonesia,pertamakalidilaksanakanpadatahun2007danpadatahun 

2012mulaidilaksanakanuntuktingkatProvinsiuntukmengetahuikondisipenyelenggaraan e-

governmendi tingkat Kabupaten/Kota di wilayahnya.Melalui pelaksanaankegiatanPeGI ini, 

tujuan yangingin dicapaiadalah: 

1. Menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah. 

2. MemberikandoronganbagipeningkatanpemanfaatanTIKdilingkunganpemerintah 

melaluievaluasiyang utuh, seimbang dan obyektif . 

3. Mendapatkanpetakondisipemanfaatan TIKdilingkunganpemerintahsecaranasional 
 

. 
 

1. DimensiPeGI 
 

Mengingat begitukompleksnya komponendanpermasalahanyangada dalam proses 

penyelenggaraane-Government,makapelaksanaanPeGIterdapat5 dimensie-Government 

yangakandievaluasi,yaitudimensiKelembagaan,Kebijakan,Perencanaan, Aplikasi,dan 

Infrastruktur.  Didalamsetiapdimensiterkandungberbagaimacamaspekpenilaianyang lebihdetil 

lagi,yangdiharapkandapat mewakili danmenangkapsemua kondisi ideal yang diharapkanada 

dalamimplementasidisebuah instansipemerintah. 

 

2. Kebijakan 
 

 Merupakan landasan utama bagipengembangan dan implementasie-Government 

 Evaluasidimensikebijakandilakukanterhadapkebijakandalambentuknyatadari dokumen-

dokumenresmiyang memilikikekuatan legal 

 Dokumen dokumen tersebut berisi antara lain penentuan dan penetapan dari:arah/tujuan, 

program kerja, tata cara atau pengaturan bagi pengembangan dan implementasie-

Governmentdi lingkunganinstansipemerintah 

 Bentuk dokumen dapat berupa surat keputusan, peraturan, pedoman atau bentuk 

dokumen resmilainnya 

 Pengalokasian pembiayaan yang cukup untuk melakukan pengembangan 

danimplementasiTIK secara layak  termasuk salah satu aspek yang dievaluasi dalam 

dimensikebijakan 
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3. Kelembagaan 
 

• Dimensi kelembagaan berkaitan erat dengan keberadaan organisasi yang berwewenang 

dan bertanggung jawabterhadappengembangan dan pemanfaatanTIK . 

•   EvaluasiDimensiKelembagaan dilakukan terhadap antara lain: 
 

1.   Adanyaorganisasistrukturalyanglengkapsehinggadapatmenjalankanfungsitata 

kelola TIK,pengembangan,pengoperasian,penyediaanlayananTIKdanfungsi- 

fungsilaindengan baik. 

2.   Adanyadokumen yang memberikan rumusan yang jelas mengenaiTugas dan 
 

Fungsi 
 

3.   Adanyakelengkapanunitkerjadanaparatur-nyauntukmendukungpemanfaatan dan 

pengembanganTIK yang  memadai dari segijumlah, kompetensi, jenjang 

karir,maupun status kepegawaian. 

4.   Adanyakewenanganyangcukupsehinggalembagadapatmenjalankantugasdan 

fungsidengan baiktermasuk fungsipengendalian danpengawasan dari 

pengembangan dan implemenasiTIK diinstansipeserta. 

 
 

4. Perencanaan 
 

Dimensiperencanaanberkaitandengantatakelolaataumanajemenperencanaan TIK 

yangdilakukansecaraterpadudan berkesinambungan.EvaluasiDimensiPerencanaan 

dilakukanterhadap: 

1.   Adanya proses perencanaan untuk pengembangan dan pemanfaatan TIK yang 

dilakukansecaranyata (adatata cara,mekansime kerja yang bakudan teratur) 

2.Adanyakajiankebutuhandanstrategipenerapan TIKyanglengkapyangberisi 

sasaran/tujuan,manfaat,gambarankondisi saat ini,pemilihanteknologi,kebutuhan 

sumberdaya,pendekatan,penentuanprioritas,biayadanantisipasi kebutuhandi masa yang 

akandatang 

3.Adanyaimplementasipengambilankeputusandan realisasipengembanganyang 

mengacupada rencana pengembangan 

 
 

5. Infrastruktur 
 

Dimensi infrastrukturberkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung 

pengembangan dan pemanfaatanTIK. Evaluasidalamdimensi inidilakukan terhadap: 

1.   Pusatdata(data center)yaitu pirantikeras komputerdan piranti lunak 
 

2.   Jaringan komunikasi(LAN,WAN,Akses Internet) 
 

3.   Perantikeras dan peranti lunakpada pengguna(desktop, notebookdan lainlain) 
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4.   Saluran layanan (service delivery channel) berbasisweb, telepon,sms danlainlain 
 

5.   Fasilitaspendukungsepertiantaralainruangankhusus,AC,UPS,Genset,sertasarana 

pengamananfasilitas lainnya. 

6.Aplikasi 
 

Dimensiaplikasiberkaitandenganketersediaandan tingkatpemanfaatanpirantilunak 

aplikasiyang mendukunglayanane-Government secaralangsung (frontoffice)atautidak langsung 

(back office). Evaluasi Dimensi  Aplikasi dilakukan terhadap ketersediaan dan tingkat 

penerapan dariberbagaiaplikasiyang perludalammenjalankanfungsi e-Government yang 

sesuaidengantugas dan fungsi instansipesert. Kelompokaplikasiyang dievaluasi: 

• Pelayanan,meliputiaplikasikependudukan,perpajakandanretribusi,pendaftarandan 

perijinan,bisnis daninvestasi,pengaduanmasyarakat,publikasiinformasiumumdan 

kepemerintahan, dan lain-lain 

•   Administrasi dan Manajemen, meliputi aplikasi surat elektronik, sistem dokumen 
 

elektronik, sistem pendukung keputusan, kolaborasi dan koordinasi, manajemen 

pelaporanpemerintahan,dan lain-lain 

• Legislasi,meliputiaplikasisistemadministrasidewan,sistempemiludaerah,katalog 

hukum, peraturan dan perundangan, dan lain-lain. 

•   Pembangunan,  meliputi  aplikasi  penunjang  data  pembangunan,  perencanaan 
 

pembangunandaerah,pengadaanbarangdanjasa,pengelolaandanmonitoringproyek, 

evaluasidan informasihasilpembangunan,dan lain-lain. 

• Keuangan,meliputiaplikasianggaran,kasdanperbendaharaan,akuntansidaerah,dan lain-

lain. 

•   Kepegawaian,meliputiaplikasipenerimaanpegawai,absensi,penggajian,penilaian 
 

kinerja,pendidikan dan latihan,dan lain-lain. 
 

• Kepemerintahan,meliputipengelolaanbarangdaerah,pengelolaanpendapatandaerah dan 

pengelolaanperusahaan daerah. 

•   Kewilayahan,meliputitataruangdanlingkunganhidup,potensidaerah,kehutanan, 
 

pertanian,peternakan  danperkebunan,  perikanan  dankelautan,pertambangan  dan 

energi, pariwisata danindustrikecildan menengah. 

• Kemasyarakatan, meliputi antara lain aplikasi kesehatan, pendidikan, ketenaga- 

kerjaan,industridan perdagangan,dan jaringpengaman sosial 

•   SaranadanPrasarana,meliputiantaralainaplikasitransportasi,jalandanjembatan, 
 

terminaldan pelabuhan,dan saranaumum.
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Pertimbangan dalamevaluasiaplikasi: 
 

• Kesesuaian dengan prioritas kebutuhan instansi dan pemangku kepentingan yang 

dilayani 

•   Kesesuaian dengan kondisi yang ada seperti ketersediaan infrastruktur, tingkat 
 

kompetensisumber dayamanusia,dan lain-lain. 
 

• Efektivitasdanefisiensiinstansidalammemberikankualitaslayananbaikinternal 

maupun eksternal 

•   Kemampuan untuk mengikuti perubahan dari waktu ke waktu dengan mudah 
(kemudahanperawatanaplikasi). 

 

•   Kemandirian instansidalamartiketergantungan yangminimalpadapihakpihak lain. 
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BAB III 

EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 

1. Undang-UndangRepublikIndonesia Nomor 11Tahun 2008TentangInformasi  dan 

Transaksi Elektronik. 

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah harus tanggap terhadap berbagai 

dinamika yang terjadi di masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi merupakan suatu dinamika yang terjadi di bidang penciptaan teknologi 

dalam menunjang kehidupan manusia dan pelaksanaan pembangunan. Produk 

teknologi harus dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kepentingan pembanguan 

yang dilaksanakan. 

Pemanfaatan teknoogi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan 

asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih 

teknologi atau netral teknologi. 

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan 

untuk; 

a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; 

b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka 

meningkatkan kesejahteran masyarakat. 

c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; 

d. membuka kesempatan seluas-luasnya  kepada setiap orang untuk memajukan 

pemikiran da kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi 

informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan 

e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepsatian hukum bagi pengguna dan 

penyelenggara teknologi informasi. 

 

2. Undang-UndangRepublikIndonesia Nomor 14Tahun2008Tentang Keterbukaan 

InformasiPublik.  

Kebutuhan masyarakat terhadap informasi di era sekarang sudah masuk dalam 

kategori kebutuhan utama, sehingga undang-undang ini mengatur tentang pelayanan 

badan publik untuk informasi publik bagi masyarakat. Menjadi kewajban bagi badan 

publik untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan 

ketentuan peratruan perundang-undangan. Ada informasi yang wajib disampaikan 

oleh badan publik kepada masyarakat tanpa diminta. Badan publik dapat 
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menggunakan perangkat teknologi yaitu penyampaian informasi publik berbasis 

elektronik, sehingga informasi yang disampaikan dapat efisien dan efektif. 

 

3. Undang-UndangRepublikIndonesia Nomor 25Tahun2009Tentang Pelayanan Publik. 

 Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melayani setiap warga negara dan 

penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan 

publik. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan 

oleh penyelenggara pelayanan publik. 

 Pelayanan kepada masyarakat meliputi berbagai aspek sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat yang meliputi pelayanan; tentang informasi yang dibutuhkan dan menjadi 

hak masyarakat, pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam 

berbagai sektor pelayanan dasar dan bukan pelayanan dasar.  

 Pemanfaatan perangkat teknologi yang berbasis elektronik bisa membantu 

pemerintahan dalam pelaksanaan pelayanan publik yang efektif dan efisien, selain 

dapat meningkatkan kualitas kinerja aparat penyelenggara negara, sekaligus akan 

dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Berkaitan dengan informasi pemerintahan daerh di dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur di dalam  Pasal 391 s/d Pasal 395. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 391 ditentukan bahwa: 

 (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan 

Daerah yang terdiri atas: 

a. informasi pembangunan Daerah; dan 

b. informasi keuangan Daerah. 

(2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah. 

Sedangkan di dalam Pasal 392 diatur tentang informasi pembangunan daerah 

yang mencakup perencanaan pembangunan daerah yang mencakup: 

a. kondisi geografis Daerah; 

b. demografi; 

c. potensi sumber daya Daerah; 

d. ekonomi dan keuangan Daerah; 

e. aspek kesejahteraan masyarakat; 

f. aspek pelayanan umum; dan 
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g. aspek daya saing Daerah. 

Kemudian di dalam Pasal 393 ditentukan sebagai berikut: 

(1) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) 

huruf b paling sedikit memuat informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan lap 

oran keuangan. 

(2) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 

untuk: 

a. membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran Daerah dan laporan 

pengelolaan keuangan Daerah; 

b. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan Daerah; 

c. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan 

Daerah; 

d. membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan Daerah; 

e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat; 

f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan Daerah secara 

nasional; dan 

g. melakukan evaluasi pengelolaan keuangan Daerah. 

     (3) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah 

diakses oleh masyarakat. 

Di dalam Pasal 394 ditentukan bahwa informasi keuangan daerah wajib 

diumumkan kepada masyarakat karena hal itu termasuk dalam kategori 

informasi yang wajib diketahui oleh publik (masyarakat) sebagaimana 

ditentukan dalam pasal tersebut. 

(1) Informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) wajib diumumkan kepada masyarakat. 

(2) Selain diumumkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

informasi keuangan Daerah wajib disampaikan kepala daerah kepada Menteri dan 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi pembangunan Daerah dan 

informasi keuangan Daerah sebaga imana  d imaksud pada  aya t  (1)  

dan  t idak  menyampaikan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud 
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pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri 

untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk 

bupati/wali kota. 

(4) Dalam hal sanksi teguran tertulis 2 (dua) kali berturut-turut tetap tidak dilaksanakan, 

kepala daerah dikenai sanksi berupa mengikuti program pembinaan khusus 

pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas 

dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang 

ditunjuk. 

Kemudian di dalam Pasal 395 diatur bahwa selain informasi pembangunan daerah 

dan informasi keuangan daerah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan 

mengelola informasi Pemerintahan Daerah yang lainnya. 

Selain itu, beberapa aturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah 

terkait denga informasi seperti; IstruksiPresiden Nomor 6Tahun2001 tentang 

Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika diIndonesia, InstruksiPresiden Nomor 

3Tahun2003Tentang Kebijakandan StrategiNasional Pengembangane-Government, 

Keputusan MenteriKomunikasiDan InformasiNomor 

5/KEP/M.KOMINFO/12/2003Tentang Panduan Pembangunan InfrastrukturPortal 

Pemerintah, Keputusan MenteriKomunikasiDan 

InformasiNomor:56/Kep/M.Kominfo/12/2003 tentangPanduan Manajemen 

SistemDokumen ElektronikMenteriKomunikasi dan Informasi, Keputusan Menteri 

Komunikasi Dan Informasi Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Panduan Penyusunan 

RencanaInduk Pengembangan E-Government Lembaga, 

PeraturanMenteriKomunikasiDanInformatikaNomor:41/PER/MEN.KOMINFO/ 

11/2007TentangPanduanUmumTataKelolaTeknologiInformasiDanKomunikasi Nasional, 

PeraturanDaerahProvinsiNusaTenggaraBaratNo.2Tahun2014TentangRencana 

PembangunanJangkaMenengahDaerahProvinsiNusaTenggaraBaratTahun2013– 2018, 

dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 4 Tahun 2014 Tentang 

PenyelenggaraanKomunikasidan Informatika 
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BAB IV 

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS 

A. Landasan Filosofis. 

Pemerintah Daerah merupakan suatu institusi yang mendapat mendat dai 

rakyat untuk melaksanakan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. 

Tuntutan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat merupakan 

tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan 

dapat menggunakan sarana dan prasarana teknologi yang ada adalam memberikan 

pelayanan kepada masarakat di antaranya dengan memanfaatkan teknologi informasi 

yang berbasis elektronik dalam pelaksanaan pemerintahan. 

Ada 2 (dua) hal pokok dan sasaran utama yang perlu diperhatikan dalam 

pelaksanaan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi yang berbasis elektronik, 

yaitu bagaimana meningkatkan kualitas kinerja pmerintahan daerah dan peningkatan 

kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat. 

 

B. Landasan Sosiologis. 
 

1.Gambaran Umum Daerah 
 

ProvinsiNusa TenggaraBaratatauseringdisingkatProvinsiNTBadalahsalahsatu 

provinsiyangterletakdi 

bagiantimurNegaraKesatuanRepublikIndonesia.Secarageografis ProvinsiNTBterletak  

diantara115°46'–119°5BujurTimurdan8°10'–9°5'Lintang 

Selatan,disebelahtimurdibatasiolehSelatSapedanProvinsiNusa Tenggara 

Timur,sebelah baratterdapatSelatLombokdan 

ProvinsiBali,sebelahutaraberhadapandenganLautJawa danLaut 

Florest,dansebelahselatanberhadapandenganSamudra Hindia.Provinsi NTB 

memiliki2pulaubesar,yaituPulauLombok(4.738,70Km2)danPulauSumbawa(15.414,5

Km2), serta dikelilingi280 pulau kecil, dengantotal luas wilayah mencapai49.312, 19 

Km2. 
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C. Gambar3.1PetaProvinsiNusaTenggaraBarat 
 

 
 

Darisisiadministratif,ProvinsiNTBterdiridari8kabupatendan2kotadengan 

jumlahwilayahkecamatansebanyak  116dan1.146wilayahdesa/kelurahan.Datarincian 

darikeseluruhan kabupaten/kota yang terdapatdiProvinsiNTB dapatdilihatpada 

tabel3.1 

Tabel 3.1 Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah 

 

No Kabupaten/Kota 
Jumlah 

Kecamatan 

Jumlah 

Desa/Kelurahan 

Luas wilayah 

(Km
2
) 

1 Lombok Barat 10 122 1.053,92 

2 Lombok Tengah 12 139 1.208,40 

3 Lombok Timur 20 254 1.605,55 

4 Lombok Utara 5 33 809,53 

5 Sumbawa 24 166 6,643,98 

6 Dompu 8              81 2.324,60 

7 Bima 18 198 4.389,40 

8 Sumbawa Barat 8 65 1.849,02 

9 Kota Mataram 6 50 61,30 

10 Kota Bima 5 38 207,50 

Jumlah 116 1.146 20.153,15 

 

JumlahpendudukProvinsi NTBmenurut hasil SurveySosial Ekonomi 

tahun2012 sebanyak 4.587.562 jiwa,dengan rincianpenduduk Laki-lakisebanyak 

2.228.493 jiwadan 

perempuansebanyak2.359.069jiwa.PertumbuhanpendudukProvinsiNTBpertahunny

a rata-rata sebesar1,70%.Sebaranpenduduknyatergolongtidakmeratakarena 70,4% 

(3.228.654jiwa)berdomisilidi 

PulauLombokdanselebihnya29,6%(1.358.908jiwa)berada diPulau 

Sumbawa,dengan tingkatkepadatantertinggi terdapatdiKota Mataramdanterendah 

beradadiKabupatenSumbawaBarat. 
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PerekonomiandiNusaTenggaraBaratsecaraumum 

masihdidominasiolehduasektor utama,yaitupertanian(25,69%)   

danpertambangan(18,63%).Pertumbuhanekonomipada tahun2012 sebesar5,72 

%(tidaktermasuksektorpertambangan),denganpendapatanper kapitaRp 9.023.518 

(tampa tambang non migas). 

IndeksPembangunanManusia(IPM)Provinsi NTB, 

dariberbagaikomponenyang membentuknya,selamalimatahun terakhir,dari 

tahun2008hingga2012menunjukan peningkatan sebagaimanaditunjukkan 

padaTabel3.2. 

 

Tabel 3.2Perkembangan Indikator IPM Provinsi NTB Tahun 2007-2012 

NO

. 
Komponen IPM 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Angka Harapan Hidup 

(Tahun) 

61,50 61,80 62,11 

 

62.41 62,73 

2 Indeks Pendidikan:      

 a. a. Rata-rata Lama Sekolah 

(Tahun) 

6,70 6,73 6,77 6.97 7,19 

 b. Angka Melek Huruf (%) 83,30 83,80 81,05 83.24 83,68 

3 Paritas Daya Beli (Rupiah) 633.380 637.980 639.890 642.800 645.720 

Indeks Pembangunan Manusia 64.12 64.66 65.20 66.23 66,89 

 

 Sumber: * angka sementara BPS Provinsi NTB September 2013 (Publikasi BPS NTB 2013) 

 
 

3.3 Kondisie-Government 
 

Kondisi e-Governmentmenjelaskanbagaimana penyelenggaraanberbagai 

macam aspekyangberhubungandenganteknologi informasi 

dankomunikasidalamproseskerja dan 

layananpemerintahandiProvinsiNTBhinggasaatini.Penjelasankondisi e-

Governmentakan menggunakanpendekatan Pemeringkatane-Government 

Indonesia(PeGI)yang dikeluarkan olehKementerianKomunikasi 

danInformatika.Pemahamantentangkondisi e-Government saat ini adalah penting 

sebagai baseline atau titik awal untuk melakukan perbandingan 

terhadapkebutuhanpengembangan e-Governmentyang direncanakanke depan. 

Sebagaidasar pemahaman, terlebihdahuluakan dipaparkan hasilresmipenilaian 

PeGI ProvinsiNTB  selamatigatahun  terakhir  untukmengetahuitrend  kualitase-

Government Provinsi 
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NTB.SelanjutakandilakukananalisishasilcapaianpenilaianPeGItersebutuntuk 

mengetahuilebih jauhlatarbelakangdanpermasalahanyangsesunggunya terjadidi 

lapangan sebagaijustifikasiterhadapnilaiPeGI yang diperoleh. 

 
 

3.3.1 HasilPemeringkatan e-GovernmentIndonesia 
 

Provinsi 

NTBsecararutinsetiaptahuntelahberpartisipasidalamkegiatanPeGIsejak 

tahun2011hinggasaatini,sebagaiwujudkepedulianterhadappengembangane-

Governmentdi lingkupPemerintah ProvinsiNTB. Untuk mengetahuiperkembangan 

kondisie-Government ProvinsiNTBberdasarkanpenilaianPeGI,pada 

Tabel3.3dipaparkandatapenilaianPeGI 

ProvinsiNTBselama3tahunterakhir,daritahun2011s.d2013,yangdikeluarkansecara 

resmiolehKementerianKomunikasidan Informatika. 

Tabel3.3 PerkembanganNilaiPeGI ProvinsiNTB 
 

Dimensi 2011 2012 2013 

Kelembagaan 1,87 2,13 2,07 

Kebijakan 2,54 2,29 2,29 

Perencanaan 2,0 1,67 2,20 

Aplikasi 1,73 2,43 2,57 

Infrastruktur 1,71 1,71 2,05 

Rata-rata 1,97 2,05 2,23 

Peringkat Nasional 14 13 14 

 
 

Dari Tabel3.3dapatdisimpulkanbahwasecararata-ratanilaiPeGIProvinsiNTB 

selamatigatahunterakhirmengalamitrendpositif,meskipuntidakterlalusignifikandan 

masih dalamzona kuning atau kategori kurang.Jika dilihat perkembangannilai 

perdimensi, trendpositifterdapatpadadimensi 

AplikasidanInfrastrukturkarenahampirsetiaptahun terjadi pengembanganatau 

pembuatanaplikasi komputerdan pembangunan infrastuktur jaringankomputer, 

baikyang diadakansecarakhusus olehBagian Kesekretariatan dan PDE maupun 

yangdiadakandi masing-masing SKPD. Nilaidimensilainya, yakniKelembagaan, 

Kebijakan,dan Perencanaan, cenderung fluktuatif,naik danturun. Nilaiterbaikyang 

pernah diperolehterdapatpadadimensikebijakan,yaknimasuk  

padakategoribaik(hijau)pada tahun2011.Ini disebabkankarenaadanya beberapa 

kebijakanyangcukupmenonjol,yaitu 

mulaitahun2010telahdikeluarkankebijakantekaitdenganNTB GoOpensource.Nilai 
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dimensi 

Aplikasijugaberadapadakategoribaikpadatahun2013karenasemakinbanyaknya 

aplikasiyang telah dikembangkanoleh berbagaiSKPD lingkupProvinsiNTB. 

 

 

3.3.2Analisis Capaian PeGI 

 Analisis capaian PeGI dilakukan untuk mengetahui lebih dalam sekaligus sebagai 

justifikasi atas kondisi sesungguhnya di balik pencapaian nilai PeGI yang telah diperoleh. 

Analisis ini juga diperkuat dengan hasil kuesioner dan survey ke berbagai SKPD untuk 

menangkap data-data mengenai pemanfaatan TIK di SKPD, terutama pada SKPD yang 

bertanggung jawab dalam pengelolaan TIK di Provinsi NTB. 

A. Kelembagaan 

 Kelembagaan menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan organisasi/ instansi/ unit 

kerja yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam pengembangan dan implementasi e-

Government atau teknologi informasi di Provinsi NTB. Pada dimensi kelembagaan akan 

diuraikan tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, Sistem dan Prosedur Kerja, 

Ketersediaan dan Pengembangn SDM TIK. 

 

a) Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi 

 Jika mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, 

Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Dan Staf Ahli Gubernur Nusa Tenggara Barat, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur 

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka diketahui terdapat dua lembaga atau SKPD yang tugas 

pokok dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di 

lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kedua SKPD tersebut adalah Biro Umum pada 

Sekretariat Daerah Provinsi NTB dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. 

 Pasal 138 Peraturan Gubernur Nomor 20 menyebutkan bahwa tugas dari Biro Umum 

adalah menyiapkan bahan dan materi penyusunan perumusan kebijakan, pembinaan, 

koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan kesekretariatan dan pengolahan data elektronik, 

rumah tangga, keuangan, perlengkapan, serta hubungan masyarakat dan protokol. Sedangkan 

tugas dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menurut pasal 96 Peraturan 

Gubernur Nomor 21 adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan 

daerah bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi, tugas 

pembantuan dan dekonsentrasi. Masing-masing tugas pokok dari kedua SKPD tersebut 
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kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam fungsi-fungsi yang di dalamnya juga terdapat fungsi 

yang terkait dengan pengolahan data elektronik, dan komunikasi dan informatika. Untuk 

menjalankan tugas dan fungsi tersebut, pada struktur organisasi Biro Umum terdapat Bagian 

Kesekretariatan dan Pengolahan Data Elektronik, sedangkan pada struktur organisasi 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah 

(UPTD) Balai Pengolahan Data Elektronik. 

 Bagian Kesekretariatan dan Pengolahan Data Elektronik pada Biro Umum Setda 

Provinsi NTB atau sering disingkat dengan K & PDE memiliki tugas menyiapkan bahan dan 

materi penyusunan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi di 

bidang sandi, telekomunikasi, pengolahan data elektronik dan layanan pengadaan barang/jasa 

secara elektronik (LPSE) serta ekspedisi dan arsip, tata usaha biro, perjalanan dan pelaporan. 

 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian 

Kesekretariatan dan Pengolahan Data Elektronik menyelenggarakan fungsi: 

1. pengumpulan bahan penyusunan kebijakan dibidang sandi, telekomunikasi, 

layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan pengolahan data elektronik, 

ekspedisi dan arsip serta tata usaha, kepegawaian, rumah tangga biro, perjalanan 

dan pelaporan; 

2. penyusunan rencana/program kerja di bidang sandi, telekomunikasi, layanan 

pengadaan barang/jasa secara elektronik dan pengolahan data elektronik, 

ekspedisi dan arsip, serta tata usaha, kepegawaian rumah tangga biro, perjalanan 

dan pelaporan; 

3. penyiapan bahan koordinasi perumusan program pembangunan di bidang sandi, 

telekomunikasi, layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan pengolahan 

data elektronik, ekspedisi dan arsip, serta tata usaha kepegawaian, rumah tangga 

biro, perjalanan dan pelaporan; 

4. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang sandi, telekomunikasi, 

layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan pengolahan data elektronik, 

ekspedisi dan arsip serta tata usaha biro, kepegawaian, rumah tangga biro, 

perjalanan dan pelaporan; 

5. penyusunan Program kegiatan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik 

dilingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; 

6. pengelola layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik beserta infrastruktur 

dan unit-unit pendukung teknis operasional layanan pengadaan barang/jasa secara 

elektronik; 

7. pelaksanaan pelatihan/training kepada Panitia Pengadaan/Unit Layanan 
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Pengadaan dan penyedia barang/jasa untuk menguasai sistem pengadaan secara 

elektronik; 

8. pelaksanaan pelayanan kepada panitia pengadaan/ Unit Layanan Pengadaan dan 

penyedia barang/jasa di masing-masing wilayah kerja; 

9. penyedia informasi dan konsultasi yang melayani panitia pengadaan/ unit layanan 

pengadaan dan penyedia barang/jasa yang berkaitan dengan sistem pengadaan 

barang jasa secara elektronik; 

10. penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan 

barang/jasa yang telah dilakukan oleh pengguna untuk kepentingan proses audit; 

11. pelaksanaan ketatausahaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik; 

12. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas 

dan fungsi. 

 UPTD Balai Pengolahan Data Elektronik sebagai salah satu unit kerja di Bawah Dinas 

Perhubungan dan Komunikasi Informatika Provinsi NTB memiliki tugas melaksanakan 

sebagian tugas teknis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa 

Tenggara Barat di bidang pengolahan data elektronik dan tugas pembantuan. 

 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai 

Pengolahan Data Elektronik menyelenggarakan fungsi: 

1. penyusunan rencana dan program pembangunan dan pengembangan sistem 

telematika; 

2. penyiapan standar dan prosedur pembangunan dan pengembangan sistem informasi 

manajemen pemerintah daerah; 

3. penyiapan data dasar (database) dan pengintegrasian berbagai sistem telematika; 

4. pemberian bimbingan teknis, kerjasama teknologi informasi, pendayagunaan sistem 

informasi di bidang pembangunan dan 

5. pengembangan serta pengendalian sistem telematika; 

6. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan. 

  

 Secara aturan memang seharusnya keberadaan Bagian Kesekretariatan dan 

Pengolahan Data Elektronik pada Biro Umum hanya untuk fungsi administratif dan 

koordinasi kegiatan, sedangkan fungsi teknis urusan TIK Provinsi menjadi tanggung jawab 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Namun pada prakteknya banyak program 

kegiatan teknis yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi untuk skala Provinsi 

dilaksanakan juga oleh Bagian kesekretariatan dan Pengolahan Data Elektronik. Dengan kata 
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lain telah terjadi dualisme kelembagaan yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan 

dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikaasi atau e-Government. 

 Untuk membangun kesatuan koordinasi dan penyelarasan dalam hal pengembangan 

TIK Provinsi sudah seharusnya dibentuk suatu komite atau forum pengarah TIK yang 

merupakan representasi dari pimpinan-pimpinan SKPD atau pejabat yang menangani TIK di 

SKPD. Namun sayangnya saat ini komite atau forum tersebut belum terbentuk sehingga 

wajar jika masalah koordinasi dan keselarasan dalam pengembangan TIK di Provinsi masih 

menjadi kendala. 

 

b) Sistem dan Prosedur Kerja 

 Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam pengelolaan e-Government perlu 

dibangun suatu sistem dan prosedur kerja yang akan menjadi panduan dalam menghasilkan 

output yang sesuai dengan tujuan. Sistem dan prosedur kerja dalam suatu organisasi ditandai 

dengan adaanya dokumen tertulis yang mendeskripsikan bagaimana sistem atau prosedur 

kerja tersebut dilaksanakan. 

 Bagian Kesekretariatan dan PDE hingga saat ini telah memiliki beberapa Standard 

Operational Procedures (SOP) yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pengelolalan TIK. 

Berbagai dokumen SOP yang telah dibuat adalah: 

1. Standar Pelayanan Pengamanan Sandi Dan Telekomunikasi Terhadap Gubernur, 

Wakil Gubernur Dan Sekretaris Daerah 

2. Standar Pelayanan Pengelolaan Data Pengaduan Masyarakat (SMS Center) 

3. Standar Pelayanan Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data Di Lingkungan Sekretariat 

Daerah 

4. Standar Pelayanan Bantuan Teknis Pengoperasian Sistem Di Sekretariat Daerah 

5. Standar Pelayanan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Sistem Informasi Manajemen 

Di Lingkungan Sekretariat Daerah 

6. Standar Pelayanan Penerapan Sistem Informasi Manajemen di Lingkungan Sekretariat 

Daerah 

7. Standar Pelayanan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen di Lingkungan 

Sekretariat Daerah 

8. Standar Pelayanan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Otomasi Perkantoran Skala 

Kecil Di Lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

9. Standar Pelayanan Pengelolaan Dan Pemeliharaan Website qww.ntbprov.go.id Di 

Lingkungan Sekretariat Daerah 

10. Standar Pelayanan Sistem Peringatan Dini Gempa Bumi Dan Tsunami (Early Warning 
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System) 

11. Standard Pelayanan Prosedur (SOP) Pemasangan Peralatan Telekomunikasi Sandi 

Pada Ruang Gubernur/ Wakil Gubernur Dan Sekretaris Daerah 

12. Standard Pelayanan Prosedur (SOP) Pelayanan Sambungan Telepon 

13. Standard Pelayanan Prosedur (SOP) Pelayanan Berita Faksimil 

14. Standard Pelayanan Prosedur Perbaikan Gangguan Sarana Teknologi Informasi 

15. Standard Pelayanan Prosedur Pengelolaan Dan Pengembangan Content Dalam 2 

Bahasa 

16. Standar Pelayanan Peminjaman Dan Pengembalian Sarana Teknologi Informasi 

Telekomunikasi ( TIK ) 

17. Standar Pelayanan Teknis Pengoperasian Mobile Signal Breaker 5 Band (MSB 5b) 

Presentation 

18. Standard Pelayanan Prosedur Perbaikan Gangguan Sarana Telekomunikasi 

19. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 

www.lpse.ntbprov.go.id Pemerintah Provinsi NTB 

20. Standar Pelayanan Sterilisasi Penyadapan / Counter Surveillance Ruang Kerja Dan 

Rumah Dinas Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Dan Pejabat Lainnya 

 

c) Sumber Daya Manusia TIK 

 Sumber Daya Manusia (SDM) TIK dapat terdiri dari para pegawai yang memiliki 

latar belakang pendidikan di bidang ilmu komputer/ informatika/ elektronika atau pegawai 

yang memiliki bakat dan minat yang berhubungan dengan komputer. Dari data yang 

diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah diketahui bahwa Pemerintah Provinsi NTB 

memiliki PNS yang berlatar pendidikan komputer atau informatika sebanyak 72 orang 

dengan rincian: 

• S2 : 3 orang 

• S1 : 53 orang 

• D3 : 16 orang 

 Para pegawai yang berlatar belakang TIK tersebut tersebar atau ditempatkan di 

berbagai macam SKPD. Banyak di antara mereka diberikan tupoksi yang tidak secara 

langsung berhubungan dengan pengelolaan TIK, sehingga kopetensi keilmuanya tidak 

berkembang secara optimal. Di sisi lain banyak juga SKPD yang tidak memiliki tenaga teknis 

yang bisa menangani masalah TIK dan berharap serta pernah mengajukan ke Badan 

Kepegawaian Daerah untuk mendapatkan tambahan pegawai yang berlatar belakang TIK. 

 Khusus di Bagian Kesekretariatan dan PDE Biro Umum Setda Provinsi NTB sebagai 
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SKPD yang banyak mengelola program kegiatan yang berhubungan dengan TIK, jumlah 

pegawainya yang berlatar belakang TIK sebanyak 8 orang. Masing-masing memiliki 

kompentesi dan tugas sebagai analis sistem, programmer, administrator sistem dan jaringan. 

Namun demikian terkadang masih ada pekerjaan pengembangan sistem/ aplikasi dan jaringan 

yang dikerjakan oleh pihak ke-3 karena beban kerja yang berlebih dan kopetensi khusus yang 

belum dimiliki. 

 Untuk peningkatan kapasitas/ kopentensi SDM TIK dilakukan melalui kegiatan 

bimbingan teknis atau workshop yang diadakan oleh Bagian Kesekretariatan dan PDE. 

Kegitatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan, tidak secara rutin dan belum ada pola 

pengembangan kopetensi yang terencana. Beberapa contoh kegiatan bimtek yang pernah 

dilakukan: 

1. Pelatihan pemanfaatan software open source/ linux 

2. Bimbingan teknis layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) 

3. Pelatihan penggunaan aplikasi manajemen aset daerah 

 Selain kegiatan bimtek yang diselenggaran oleh internal, Bagian Kesekretariatan dan 

PDE berdasarkan undangan juga mengikuti kegiatan pelatihan/ workshop TIK yang diadakan 

oleh instansi pusat seperti Kementerian Kominfo. 

 Pengembangan jabatan fungsional Pranata Komputer baru mulai dilakukan untuk 

menigkatkan kapasitas, fungsionalitas dan profesionalisme pegawai yang memiliki 

kopentensi bidang TIK. Hingga saat ini baru terdapat 6 orang fungsional Pranata Komputer ; 

4 orang bertugas di Bagian Kesekretariatan dan PDE, Dishubkominfo 1 orang, dan Dinas 

Perindustrian 1 orang. Dibanding dengan jumlah pegawai yang berlatar belakang pendidikan 

TIK jumlah ini sangat minim, masih banyak yang belum berminat untuk menjadi fungsional 

Pranata Komputer karena kurangnya informasi, tidak adanya tim penilai tingkat provinsi, dan 

ketakutan akan sulitnya peningkatan karir di fungsional. 

 

B. Kebijakan 

 Visi dan Misi yang berkaitan dengan TIK tidak secara langsung disebutkan dalam 

RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018. Kebijakan TIK merupakan penjabaran dari Misi 

ke-3 Provinsi, yaitu “Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, 

penegakan hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan”. Pada misi 

ketiga ini, salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah “Tersedianya data dan layanan 

informasi daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi”. Strategi dan arah kebijakan 

yang dikeluarkan untuk mencapai sasaran ini adalah “Fasilitasi, sosialisasi, dan publikasi data 

dan layanan informasi daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang diarahkan 
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pada penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan E-Government. 

 Kebijakan yang berhubungan dengan TIK Provinsi NTB umumnya merupakan 

inisiatif atau dinisiasi oleh Bagian Kesekretariatan dan PDE Biro Umum dan Balai PDE atau 

Bagian lain yang ada di Dinas Perhubungan dan Kominfo Provinsi. SKPD lain juga dapat 

melakukan inisiatif pembuatan kebijakan TIK tingkat Provinsi dengan atau tanpa koordinasi 

dengan Biro Umum atau Dishubkominfo. 

 Beberapa contoh kebijakan yang terkait dengan TIK yang pernah dikeluarkan oleh 

Pemerintah Provinsi NTB adalah: 

1. Perda No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika 

2. Pergub No. 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan 

Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik  Di Lingkungan Pemerintah  Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat 

3. Pergub No. 10 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Kesehatan Daerah 

4. Pergub No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan 

Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

5. Keputusan Gubernur No.050.13-112 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim 

Kelompok Kerja Penyusun, pengumpul, pengolah, updating, analis sistem informasi 

pembangunan daerh Provinsi NTB 

6. Keputusan Gubernur No. 73 Tahun 2012 tentang Pembentukan Forum Data dan 

Informasi Pembangunan Daerah 

7. SE No. 555/ 139/ UM/2014 tentang Implementasi Sistem Informasi Strategis “NTB In 

My Hand” 

8. SE No.555/ 292.B/UM/2014 tentang Integrasi Mesin Absensi Sidik Jari (Fingerprint) 

9. SK Dishubkominfo Provinsi No. 06 Tahun 2013 Penetapan Komunitas Kampung 

Media 

 Dari kebijakan yang pernah dibuat, belum ada satupun kebijakan yang menjelaskan 

tentangan pentahapan dan skala prioritas pengembangan TIK/ e-Government Provinsi NTB 

dalam kurun waktu tertentu. Demikian pula tidak ada mekanisme tata kelola TIK yang 

ditujukan untuk melakukan evaluasi pengembangan e-Government Provinsi NTB secara 

menyeluruh dan terkoordinasi pada lingkup Provinsi. 

 

 

C. Perencanaan 

 Pemerintah Provinsi NTB saat ini belum memiliki Rencana Induk Pengembangan 

TIK atau e-Government yang menjadi dasar kebijakan dan teknis dalam membangun, 
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mengembangkan dan mengimplementasikan TIK di seluruh SKPD lingkup Provinsi NTB. 

Satu-satunya kebijakan yg digunakan adalah Renstra Provinsi sebagaimana yang terdapat 

dalam dokumen RPJMD pada aspek-aspek yang berhubungan dengan pemanfaatan TIK 

meskipun masih bersifat umum. 

 Pada tahun 2011, Bappeda Provinsi pernah melakukan insiatif pembuatan Renstra 

TIK Provinsi namun tidak tuntas menjadi dokumen resmi kebijakan Pemerintah Provinsi 

sehingga tidak dapat dijadikan pedoman pengembangan TIK Provinsi. 

 Jika mengacu tugas pokok dan fungsi Balai PDE pada Dishubkominfo semestinya 

tugas dan tanggung jawab perencanaan TIK ada pada mereka, namun selama ini fungsi ini 

belum dijalankan karena kendala keterbatasan sumber daya. 

 Salah satu sebab mengapa Provinsi NTB belum memiliki renstra TIK adalah karena 

belum adanya kebijakan baku terkait dengan standar dan prosedur dalam pembuatan, 

pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi perencanaan TIK Provinsi NTB. 

 

D. Aplikasi 

 Aplikasi atau program atau perangkat lunak komputer banyak dimiliki dan digunakan 

di setiap SKPD lingkup Provinsi NTB dengan ragam jenis dan fungsi sesuai dengan 

kebutuhan tupoksi unit kerja masing-masing, sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 3.4. 

Setiap SKPD dibolehkan untuk mengadakan aplikasi masing-masing tanpa harus 

berkoordinasi dengan Bagian Kesekretariatan dan PDE Biro Umum atau Balai PDE 

Dishubkominfo. 

Tabel 3.4 Daftar Aplikasi Komputer Pemerintah Provinsi NTB 

Nama/Jenis Aplikasi SKPD Pengguna 

I.  Aplikasi Pelayanan 

1 SIKNAS, Web base, Linux/Windows, SQLServer Dinas Kesehatan 

2 SIKDA Generic, Web base, Linux/Windows, MySQL Dinas Kesehatan 

3 Aplikasi Samsat se-NTB, Desktop, Windows Server, SQL 

Server 

Dispenda 

4 Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi 

(SPIPISE), Web base, Windows/Linux 

Badan Koordinasi Penanaman 

Modal & Perizinan Terpadu 

5 Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah, Web, 

Windows/Linux 

 

Badan Koordinasi Penanaman 

Modal & Perizinan Terpadu 

6 Pengaduan Masyarakat SMS Center, Web base (local), 

Linux, MySQL 

 

Biro Umum 

7 SIMLUH, Web base, Windows, SQLServer 

 

Sekretariat Badan Koordinasi 

Penyuluhan Pertanian, Perikanan, 

dan Kehutanan Provinsi NTB 
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Nama/Jenis Aplikasi SKPD Pengguna 

8 Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (SIPPID), Web base, MySQL, 

http://ppid.ntbprov.go.id/ 

PPID Provinsi NTB 

(Dishubkominfo) 

9 Sistem Informasi & Pendaftaran Pelatihan Penggunaan 

Aplikasi LPSE (http://pelatihanlpse.ntbprov.go.id), Web 

base, Linux, MySQL 

Biro Umum 

10 Trouble Ticketing System (Untuk Pelayanan Pengaduan 

LPSE Provinsi NTB), Webbase, Linu, MySQL 

Biro Umum 

11 Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan Badan Perpustakaan dan Arsip 

12 Sistem Informasi “Kampung Media” Dishubkominfo 

   

II. Aplikasi Administrasi & Manajemen 

1 e-Mail Server, Web/Desktop/Mobile, Linux, PostgreSQL; 

https://mail.ntbprov.go.id/ 
Biro Umum 

2 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) Dinas Pertanian 

3 Sistem Informasi Manajemen Kehumasan, Webbase (local), 

Linux, MySQL 

Biro Umum 

4 Sistem Informasi Strategis “NTB In My Hand”, Web base, 

http://inmyhand.ntbprov.go.id/ , Linux, MySQL 
Semua SKPD 

5 Sistem Informasi Manajemen Terpadu Penanggulangan  

Kemiskinan, Webbase, 

http://simpadu.bappeda.ntbprov.go.id/ 

Bappeda 

6 Sistem Informasi Persediaan Barang Pakai Habis, Web base 

(local), Linux, MySQL 

Biro Umum 

   

III.  Aplikasi Administrasi Legislasi 

1 Sistem Informasi Produk Hukum (http://jdih.ntbprov.go.id), 

Web, Linux, MySQL; 

Biro Hukum 

   

IV. Aplikasi Manajemen Pembangunan 

1 Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Web base, 

http://lpse.ntbprov.go.id/eproc/ ; Linux, PostgreSQL; 
Biro Umum 

2 Sistem Informasi Monitoring & Evaluasi Pembangunan 

Daerah (SIMONEV), Web base (local), Windows Server, 

SQLServer; 

Bappeda, Biro AP 

3 Sistem Informasi Pembangunan Nasional (SIPNAS), Web 

base 

Bappeda 

4 Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

(SIPPD), Web base (local), Windows Server, SQLServer 

Bappeda 

5 Sistem Informasi Geografis (GIS), Web base (local), Bappeda 

6 e-Planning, Web base; Dinas Kesehatan 

   

V.  Aplikasi Manajemen Keuangan 

1 Simda Keuangan, Desktop, Windows, SQLServer Semua SKPD 

http://ppid.ntbprov.go.id/
http://pelatihanlpse.ntbprov.go.id/
https://mail.ntbprov.go.id/
http://inmyhand.ntbprov.go.id/
http://simpadu.bappeda.ntbprov.go.id/
http://lpse.ntbprov.go.id/eproc/
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Nama/Jenis Aplikasi SKPD Pengguna 

2 Simda Barang, Desktop, windows, SQLServer Semua SKPD 

3 SPM, Desktop, Windows, SQLServer; Semua SKPD yang menerima 

APBN 

4 RKA-KL, Desktop, Windows, MySQL Semua SKPD yang menerima 

APBN 

5 PP39, Desktop, Windows, SQLServer; Semua SKPD yang menerima 

APBN 

6 SABMN, Desktop, Windows, MySQL; Semua SKPD yang menerima 

APBN 

   

VI.  Aplikasi Manajemen Kepegawaian 

1 Simpeg, Web/Desktop BKD & Diklat, Biro Umum, Biro 

Organisasi, Dinas Kesehatan 

2 Sistem Informasi & Absensi Sidik Jari Online, Webbase Semua SKPD 

  

 Pemerintah Provinsi NTB telah memiliki situs web resmi dengan alamat 

www.ntbprov.go.id yang dikelola secara langsung oleh Bidang Kesekretariatan dan PDE Biro 

Umum. Isi web secara umum berupa informasi profil pemerintahan, sumber daya pemerintah, 

dan berita kegiatan harian Gubernur – Wakil Gubernur. Situs Web belum mengandung 

informasi yang didukung oleh aplikasi back office secara realtime. Dari beberapa laporan 

diketahui situs web ntbprov.go.id memiliki kerentanan dari sisi keamanan dan pernah 

dideteksi sebagai situs yang berbahaya. 

 Untuk menangani pengaduan masyarakat, telah disediakan layanan dan aplikasi SMS 

Center yang dikelola oleh Bagian Kesekretariatan dan PDE dan secara berkala publikasinya 

ditampilkan di situs web ntbprov.go.id. SMS Center juga digunakan untuk media koordinasi 

antara Gubernur-Wakil Gubernur dengan para kepada SKPD. 

 

http://www.ntbprov.go.id/
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Gambar 3.2 Situs resmi Pemerintah Provinsi NTB 

 Pengadaan aplikasi di Bagian Kesekretariatan dan PDE dilaksanakan melalui 

pembuatan atau pengembangan mandiri oleh pegawai yang memiliki kopentensi programmer, 

namun ada juga aplikasi yang dibeli atau dibuat oleh pihak ke-3. Pada SKPD yang lain 

umumnya aplikasi diadakan melalui pembelian atau pembuatan oleh pihak ke-3. 

 Tidak ada kebijakan dan standar baku dalam pembuatan atau pengembangan aplikasi 

yang berlaku untuk seluruh SKPD lingkup Provinsi. Bagian Kesekretariatan dan PDE Biro 

Umum memiliki SOP yang terkait dengan pengembangan perangka lunak, namun itu hanya 

berlaku terbatas untuk pengembangan perangkat lunak di lingkungan Biro Umum. 

 Pemerintah Provinsi belum memiliki kebijakan tata kelola data (data government) 

yang menggambarkan kebutuhan data-informasi Provinsi, peran dan tanggung jawab serta 

otoritas SKPD pengelola data, dan bagaimana proses-proses pengolahan dan pertukan data 

dilakukan. 

 

E. Infrastruktur 

 Ada beberapa SKPD yang memiliki komputer server yang dioperasikan untuk 

mendukung berbagai jenis layanan aplikasi dan pengolahan data, yang terbanyak berada di 

Bagian Kesekretariatan dan PDE Biro Umum, rincian lengkapnya ditampilkan pada Tabel 

3.5. Untuk mengelola berbagai macam server tersebut, Pemerintah Provinsi belum memiliki 

fasilitas Data Center yang memadai sesuai dengan standar Data Center yang ideal. 

 

Tabel 3.5 Daftar Server Milik Pemerintah Provinsi NTB 
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No. Fungsi Server Spesifikasi Lokasi 

1 LPSE- Server Utama 

 

 

Merek HP, HDD : 1 TB , Memory : 

8 GB , SO : Debian 

Bagian Kesekretariatan 

dan PDE 

2 LPSE - Server BackUp Merek HP, HDD : 1 TB , 

Memory : 4 GB, SO : Ubuntu 

Server 

Bagian Kesekretariatan 

dan PDE 

3 SMS Center Merk IBM , HHD : 73 GB 

Memory : 512 MB, SO : 

Mandrake Linux + SMS Tools 

Bagian Kesekretariatan 

dan PDE 

4 Virtual Machine Merk HP , HDD : 300 GB 

Memory : 16 GB , SO : vmWare 

Bagian Kesekretariatan 

dan PDE 

5 Firewall Merk HP , HDD : 73 GB 

Memory : 4 GB 

SO : FreeBSD + PNSBox 

Bagian Kesekretariatan 

dan PDE 

6 DNS Server Merk : DELL , HDD : 500 GB 

Memory : 2 GB , SO : Ubuntu 

Server 

Bagian Kesekretariatan 

dan PDE 

7 Email Server Merk HP Compaq , HDD : 500 GB , 

Memory : 2 GB 

SO : Ubuntu Server + Zimbra 

Bagian Kesekretariatan 

dan PDE 

8 Simda Barang Merk IBM , HDD : 146 GB 

Memory : 8GB , SO : Windows 

Server 2008R2 

Bagian Kesekretariatan 

dan PDE 

9 Absensi Online Merk : HP , Memory : 3 GB 

SO : Windows Server 2008 

Bagian Kesekretariatan 

dan PDE 

10 CCTV Server Merk : - ,HDD : 1 TB 

Memory : 2 GB , SO : Windows 7 

Bagian Kesekretariatan 

dan PDE 
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No. Fungsi Server Spesifikasi Lokasi 

11 Proxy Server Merk : HP , HDD : 60 GB 

Memory : 2 GB 

SO : Ubuntu Server + Squid 

Bagian Kesekretariatan 

dan PDE 

12 NTB In My Hand Merk : IBM , HDD : 73 GB 

Memery : 2 GB 

SO : Ubuntu Server 

Bagian Kesekretariatan 

dan PDE 

13 Aplikasi Perpustakaan dan 

Kehumasan 

Merek IBM, HDD 1 TB 

Memory 4 GB 

SO : Ubuntu Server 

Bagian Kesekretariatan 

dan PDE 

14 Aplikasi Samsat Online  Dinas Pendapatan Daerah 

15 Aplikasi Retribusi  Dinas Pendapatan Daerah 

16 Aplikasi Manajemen 

Perpustakaan “Inlis” ( 

Integrated Library System) 

Merk Supermicro, Proc Xeon 

2.40 GHz, Memory 8 Gb, 

HDD 300 Gb (2 buah), OS  

Win Server 2008 

Badan Perpustakaan dan 

Arsip Daerah 

 

 Jaringan Komputer interkoneksi data Pemerintah Provinsi baru mulai dibangun oleh 

Bagian Kesekretariatan dan PDE Biro Umum dengan menggunakan teknologi virtual private 

network (VPN) bekerja sama dengan Provider Telkom. Hingga bulan Oktober Tahun 2014 

baru 11 titik SKPD yang berhasil dihubungkan melalui jaringan tersebut namun belum dapat 

berfungsi secara optimal. Untuk jaringan komputer lingkup Sekretariat Daerah Provinsi NTB 

yang menghubungkan 9 Biro sudah lebih dahulu dibangun. Skema jaringan komputer yang 

telah dibangun oleh Bagian Kesekretariatan dan PDE tampak pada Gambar 3.2. Pada 

beberapa SKPD, jaringan komputer lokal (Local Area Network) juga telah dibangun oleh 

SKPD yang bersangkutan yang sebagian besarnya digunakan untuk keperluan sharing data, 

printer, dan akses internet. 
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Gambar 3.3 Skema Jaringan Komputer Pemprov NTB Saat Ini 

 Akses internet untuk keperluan Gubernur-Wagub dan beberapa layanan di Sekretariat 

Daerah Provinsi NTB dikelola oleh Bagian Kesekretariatan dan PDE Biro Umum, 

menggunakan paket layanan internet Astinet dari Provider Telkom dengan bandwidth sebesar 

10 Mb. Hampir semua SKPD juga telah memiliki akses internet dengan menggunakan 

layanan Telkom, seperti Speedy atau Astinet dengan bandwith bervariasi dari 256 Kb hingga 

3 Mb sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ada beberapa SKPD yang sudah membuka 

layanan akses internet publik kepada masyarkat seperti Balai PDE Dishubkominfo dan Badan 

Perpustakaan dan Arsip daerah. 

  

Belum ada kebijakan dan standar mengenai keamanan informasi yang diterapkan 

secara resmi dan menyeluruh untuk jaringan komputer dan pertukaran data di antara SKPD 

lingkup Pemerintah Provinsi. Masing – masing SKPD, termasuk Biro Umum dan 

Dishubkominfo menerapkan sistem keamanan informasi sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan SKPD serta kopetensi individu pengelolanya. 

  

Khusus untuk lingkup Biro Umum, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah 

membuat beberapa Kebijakan dan Standar Keamanan Informasi. Untuk pengamana informasi 

sistem layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) telah dikeluarkan SOP terkait, yaitu 

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Untuk pengaman 
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data, secara rutin database dibackup pada media hardisk eksternal. Untuk pengaman 

informasi pimpinan daerah, telah dituangkan dalam beberapa SOP terkait yaitu: 

• Standar pelayanan pengamanan sandi dan telekomunikasi terhadap gubernur, wakil 

gubernur dan sekretaris daerah ; 

• Standar pelayanan sterilisasi penyadapan/ counter surveillance ruang kerja dan rumah 

dinas gubernur, wakil gubernur dan sekretaris daerah dan pejabat lainnya ; 

• Standar pelayanan teknis pengoperasian mobile signal breaker 5 band (MSB 5B) 

presentation. 

 

Belum ada Kebijakan Mitigasi dan rencana/prosedur penanggulangan insiden 

(disaster recovery planning). Penanganan bencana TIK baru sebatas melakukan prosedur 

backup dan restore terhadap data dan aplikasi tertentu yang dianggap penting, misalnya 

aplikasi/ data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). 

  

Untuk pemeliharaan infratruktur TIK, hampir sebagian besar SKPD memiliki 

anggaran untuk pemeliharaan TIK baik secara langsung maupun tidak. Khusus di Bagian 

Kesekretariatan dan PDE  Biro Umum telah dialokasikan anggaran secara rutin per tahunnya 

sekitar Rp. 70 sampai Rp 90 juta. Untuk proses pemeliharaan, telah disusun standar layanan 

(SOP) perbaikan ganggungan sarana TIK, pemeliharaan ringan akan dilakukan sendiri oleh 

tim teknis yang berjumlah 3 orang, sementara untuk kerusakan berat yang tidak dapat 

ditangani sendiri akan ditangani oleh pihak ketiga. 

 Tata kelola infrastruktur TIK dari sisi inventarisasi, saat ini dikelola secara umum 

melalui prosedur inventarisasi barang/ aset yang dikelola bagian perlengkapan. Belum ada 

kebijakan secara khusus mengenai inventarisasi dan manajemen aset TIK. Belum ada 

kebijakan dan standar khusus yang berlaku menyeluruh terkait dengan inventarisasi dan 

manajemen aset TIK secara terkonsolidasi, di samping masih menimnya pengetahuan tentang 

inventarisasi dan manajemen aset TIK di kalangan personal dan unit kerja pengelola TIK 

SKPD. 

  

C. Landasan Yuridis 

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan 

Transaksi Elektronik. 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. 
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4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 

Publik. 

5. Istruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan 

Telematika di Indonesia. 

6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 

Pengembangan e-Government. 

7. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 

55/KEP/M.KOMINFO/12/2003 Tentang Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal 

Pemerintah. 

8. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor: 56/Kep/M.Kominfo/12/2003 

Tentang Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Menteri Komunikasi Dan 

Informasi 

9. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 57 Tahun 2003 Tentang 

Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga. 

10. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/ 

11/2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi 

Nasional 

11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2014 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 - 

2018 

12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 4 Tahun 2014 Tentang 

Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika 
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BAB V 

ARAH JANGKAUAN PENGATURAN, ISTILAH, DAN  

LINGKUP MATERI MUATAN 

A. Arah Jangkauan Pengaturan 

Arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah pengelolaan pemerintahan yang 

berbasis elektronik adalah pemanfaatan sarana elektronik dalam menunjang 

penyelenggaraan pemerintahan seperti e-govenment, berupa implementasie-office,e-

planning,e-budgeting,e-procurementserta e-Performance. 

Dalam pemanfaatan sarana elektronik tersebut peningkatan kualitas kinerja aparat 

penyelenggaraan pemerintahan menjadi suatu keniscayaanm dalam rangka 

meningkatkan dan mewujudkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang baik 

untuk mewujudkan good governance (pemerintahan yang baik. 

 

B. Istilah 

1. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang 

berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, 

menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi 

Elektronik. 

2. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat dengan TIK adalah 

merupakan payung besar triminologi yang mencakup semua keperluan teknis untuk 

memperoses dan menyampaikan sebuah informasi, TIK memiliki dua aspek, yaitu 

teknologi informasi dan teknologi komunikasi. 

3. E-Goverment adalah pemanfaatan teknologi informasi pada lembaga pemerintahan 

yang memungkinkan terjadinya transformasi relasi dengan masyarakat, dunia usaha 

dan antar instansi pemerintah untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, perbaikan 

layanan publik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta efesiensi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. 

4. Infrastruktur teknologi informasi, yang selanjutnya disebut infrastruktur adalah piranti 

keras, piranti lunak, jaringan komunikasi data, dan fasilitas pendukung lainnya, yang 

ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung penyelenggaraan 

sistem pemerintahan berbasis elektronik 

5. Interoperabilitas adalah kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen 

data/informasi untuk bertukar data atau informasi, dan mempergunakan 

data/informasi hasil pertukaran tersebut. 
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6. Aplikasi adalah piranti lunak komputer yang digunakan untuk menjalankan fungsi, 

proses, atau mekanisme kerja tertentu 

7. Pusat Data Elektronik (Data Center) adalah adalah suatu fasilitas yang digunakan 

untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen-komponen terkaitnya untuk  

keperluan  penempatan,  penyimpanan,  dan  pengolahan data. 

8. Pusat Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Center) suatu fasilitas  yang  digunakan  

untuk memulihkan  kembali  data  atau informasi  serta  fungsi-fungsi  penting  Sistem  

Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh 

alam atau manusia 

9. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (confidentiality), keutuhan 

(integrity), dan ketersediaan (availability) informasi. 

10. Nama Domain adalah nama unik yang digunakan sebagai alamat situs web atau server 

komputer dalam suatu jaringan komputer ataupun internet. 

 

C. Materi Muatan 

Rencana materi muatan dari rancangan peraturan daerah ini sebagai berikut: 

o BAB I yaitu Ketentuan Umum yang berisi pengertian-pengertian dan istilah-

istilah yang dijadika dasar dalam perumusan norma-norma di dalam pasal-pasal 

peraturan daerah. 

o BAB II  berisi maksud, tujuan, dan asas. Maksud pembentukan peraturan daerah 

dan tujuan dibentuknya peraturan daerah serta asas-asas yang digunakan dalam 

penyusunan peraturan daerah. 

o BAB III menjelaskan tentang ruang lingkup yang diatur di dalam Peraturan 

Daerah yang merupakan muatan materi secara substantif dari peraturan daerah 

tersebut yang terdiri atas penyelenggaraan e-Government; Sistem Informasi 

Manajemen Pemerintah Daerah; dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 

o BAB IV berisi materi muatan tentang penyelenggaraan e-Government yang 

terdiri atas Bagian Umum, Ruang lingkup penyelenggaraan e-Government 

meliputi: kelembagaan, kebijakan,perencanaan, infrastruktur, aplikasi. Bagian 

Kedua Kelembagaan yang terdiri  atas: Paragraf 1 meliputi: struktur, peran dan 

tanggung jawab. Paragraf 2 tentang sumber daya manusia; Bagian Kedua tentang 

Kebijakan, Bagian Ktiga tentang Perencanaan; Bagian Keempat Infrastruktur 

yang terdiri atas; Paragraf 1 Umum, Paragraf 2 tentang Jaringan Intra Perangkat 

Daerah, Paragraf 3 tentang Pusat Data Elektronik Terpadu, Paragraf 4 tentang 

Pusat pemulihan Bencana, Paragraf 5 tentang Pusat Keamanan Informasi, 
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Paragraf 6 tentang Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Paragraf 7 tentang 

Layanan Nama Pemberian Domain Pemerintah. Bagian Kelima tentang Aplikasi 

yang meliputi; Paragraf 1 Pengembangan Aplikasi, dan Paragraf 2 tentang Situs 

Web dan Surat Elektronik Resmi Pemerintah. 

 BAB V mengatur tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang terdiri atas: 

Bagian Kesatu tentang Sistem Informasi, Bagian kedua tentang Pengelolaan Data 

dan Informasi Elektronik. 

 BAB VI mengatur tentang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. 

o BAB VII mengatur tentang Peran Serta Masyarakat dalam pelaksanaan tata kelola 

pemerintahan berbasis elktronik. 

 BAB VIII mengatur tentang Pembiayaan. 

 BAB IX Ketentuan Peralihan 

 Bab X Ketentuan Penutup 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pengembangan e-Government Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan 

dapat menjadi acuan dalam membangun e-Government dalam setiapSatuan 

KerjaPerangkatDaerahdalamupayamewujudkangood governance. 

2. Rencana IndukPengembangane-Governmentini dapat menjadi landasanberpikirbagi 

pengembanganaplikasi e-Government 

yangkomprehensif,efisiendanefektif.Penyeragaman 

dalamperencanaanpengembanganaplikasidanstandarisasi fungsi sistemaplikasie-

Governmentakanmenghasilkantatakelolapemerintahanyangberbasis 

teknologiinformasi dan komunikasiyang efektif danefisien. 

3. Sebagaisebuah dokumen perencanaan,RencanaInduk Pengembangane-Government 

Provinsi NTB initelahdisusun sedemikianrupa agardapat mengakomodirsemua 

kebutuhan dari berbagai faktoragardapat mewujudkane-Government 

yangbermanfaat,selarasdan mendukungpencapaianvisi danmisi 

PemerintahProvinsiNTB, namunsebuahperencanaan yang baiksekalipun harus 

memberikan ruang bagiperubahandan alternatif dengan 

memperhatikanperkembangandunia teknologi informasi secara 

global,perubahankebijakan pemerintahdanketersediaansumberdaya 

lokal.Karenanyasangat disarankanagarsecara regulerdokumenrencana induke-

Governmentiniperluditinjauulangdandievaluasi untuk selanjutnya dilakukan 

perubahan sesuaidengankebutuhan. 

 

B. Saran 

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat membutuhkan peningkatan kualitas kinerja 

aparat pemerintahan, sehingga pelaksanaan pemerintahan berbasis teknologi menjadi 

suatu keniscayaan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menetapkan 

pedoman dalam bentuk regulasi daerah, maka Pemerintah Daerah harus memanfaatkan 

prasarana dan sarana teknologi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan 

kegiatan kegiatan kemasyarakat melalui tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. 
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