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AGENDA
Struktur Raperda

Landasan filosofis, yuridis dan sosiologis

Maksud dan tujuan penyusunan

Ruang lingkup Ranperda

Penyelenggaraan e-Government

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Kemitraan dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Peraturan pelaksanaan Raperda (Pergub)



STRUKTUR RAPERDA

BAB  I
•Ketentuan Umum (4 Pasal: Pasal 1 – Pasal 4)

BAB II
•Ruang Lingkup ( 1 Pasal: Pasal 5)

BAB III
•Penyelenggaraan e-Government (22 Pasal: Pasal 6 – Pasal 27)

BAB 
IV

•Sistem Informasi Pemerintah Daerah  (3 Pasal: Pasal 28 – Pasal 30)

BAB V
•Kemitraan dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha ( 2 Pasal: Pasal 31 – Pasal 32)

BAB 
VI

•Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (4 Pasal: Pasal 33 – Pasal 36)

BAB 
VII

•Pembiayaan (1 Pasal: Pasal 37)

BAB 
VIII

•Sanksi (1 Pasal: Pasal 38)

BAB IX
•Ketentuan Penutup (3 Pasal: Pasal 39 – Pasal 41) 



LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

pemanfaatan
teknologi informasi

dan komunikasi
dapat

meningkatkan
efisiensi, efektifitas, 
transparansi, dan

akuntabilitas
dalam

penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik

Pasal 9 Ayat (4) UU Nomor
23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah serta
lampiran urusan

pemerintahan konkuren
huruf H pembagian urusan

pemerintahan bidang
komunikasi dan

informatika, antara lain 
pengelolaan e-Gov di 

lingkup pemerintah provinsi
perlu ditetapkan pedoman 
dalam pelaksanaan tata 

kelola pemerintahan 
berbasis sistem elektronik

pemanfaatan
teknologi informasi

dan komunikasi
pada sektor

pemerintahan perlu
dikelola dan

diarahkan untuk
mendukung

reformasi birokrasi
guna mewujudkan

tata kelola
pemerintahan yang 

baik



MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN

MAKSUD
•untuk memberikan 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

TUJUAN
•mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui

optimalisasi, keterpaduan, dan penyelarasan pendayagunaan TIK 
dalam sistem manajemen pemerintahan, proses kerja
pemerintahan dan layanan publik



RUANG LINGKUP RANPERDA

Penyelenggaraan e-Government

Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Kemitraan dan peran serta masyarakat dan            
dunia usaha

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Sanksi



PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

Kelembagaan

Kebijakan

Perencanaan

Infrastruktur

Aplikasi



KELEMBAGAAN E-GOVERNMENT



SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN
DAERAH

(1)pelayanan;

(2)administrasi dan manajemen;

(3)legislasi;

(4)pembangunan;

(5)keuangan;

(6)kepegawaian;

(7)kepemerintahan;

(8)kewilayahan;

(9)kemasyarakatan; dan

(10)sarana dan prasarana.



KEMITRAAN DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

memberikan
dukungan
terhadap

pemanfaatan
dan

pengembangan
TIK

memberikan 
informasi yang 

dapat 
dimanfaatkan 

oleh Pemerintah 
Daerah

membantu 
menyebarluaska

n informasi

meningkatkan 
nilai ekonomis 

dari 
pemanfaatan 

dan 
pengembangan 

TIK



PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN

PEMBINAAN

• melalui koordinasi secara berkala, 

• pemberian bimbingan dan supervisi, 

• pendidikan dan pelatihan, serta

• peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana.

PENGAWASAN

• melalui monitoring dan

• evaluasi ketaatan Penyelenggara Sistem Elektronik

PENGENDALIAN

• melalui inventarisasi dan analisa pemanfaatan sumber daya TIK, 

• penetapan standar biaya penyelenggaraan program kegiatan terkait TIK, &

• koordinasi pengembangan TIK oleh Penyelenggara Sistem Elektronik



PERATURAN PELAKSANA (PERGUB)

• Pasal 15

Ketentuan mengenai kebijakan strategis

• Pasal 17

Ketentuan mengenai Rencana Induk e-Government

• Pasal 18

Ketentuan mengenai mekanisme pengaturan infrastruktur

TIK

• Pasal 22

Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem keamanan

informasi e-Government



PERATURAN PELAKSANA (PERGUB)

• Pasal 25

Ketentuan mengenai pengembangan aplikasi e-

Government

• Pasal 30

Ketentuan mengenai pengelolaan data dan informasi

Pemerintah Daerah

• Pasal 31 

Ketentuan mengenai tata cara kemitraan dalam

pengembangan dan pemanfaatan TIK untuk mewujudkan

sistem e-Government

• Pasal 32

Ketentuan mengenai mekanisme partisipasi masyarakat

dan dunia usaha dalam penyelenggaraan sistem

elektronik



TERIMA KASIH


