
6. Menetapkan serta mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab 

pengelola keamanan informasi.

7. Mengkomunikasikan pendekatan manajemen keamanan informasi.

Secara teknis pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan /  SOP terkait 

manajemen keamanan informasi dengan lingkup sebagai berikut:

1. SOP Akses Ruang Server

2. SOP Backup dan Restore Data

3. SOP Hak Akses TIK

4. SOP Penanganan Gangguan TIK

5. SOP Pengajuan Jaringan Baru

6. SOP Pengembangan Sistem Informasi

7. SOP Penitipan dan Pengembalian Server

8. SOP Evaluasi Keamanan SPBE

f. Manajemen Data

Data menjadi kebutuhan penting dalam pemerintahan, data dihasilkan dari 

proses bisnis yang dijalankan oleh pemerintah. Dalam implementasi SPBE perlu 

melakukan manajemen aset data pemerintahan yang efektif di seluruh life-cycle 

data mulai dari: produksi, pengiriman, pemeliharaan dan pengarsipan. Hal ini 

bertujuan untuk memastikan pemanfaatan aset data pemerintahan berfungsi 

efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintahan. Mengacu pada best 

practices dalam COBIT 2019, Berikut aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan 

dalam manajemen data yaitu:

Mengelola backup dan 

restore data. u
M enetapkan strategi dan peran 

m anajem en da ta  pem erintahan 

serta  penanggung jawabnya.

M endukung pengarsipan 

dan penyim panan data.

M engelola life-cycle 

a se t data .

Manajemen

Data

M endefinisikan dan 

m endokum entasikan aiur 

proses da ta  secara konsisten.

r — ‘T i  M enetapkan p roses dan

1 ~ » |  tools untuk pengeloiaan

m etadata.

M enentukan m etodologi 

deansing  data.

* «* M enetapkan strategi 

untuk m enjaga kualitas 

data.

M enetapkan m etodologi, 

proses, dan a la t untuk 

m engelola data.

G am bar 39. M anajem en D ata
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1. Menetapkan strategi dan peran manajemen data pemerintahan serta 

penanggung jawabnya.

Membentuk pertemuan Forum Satu Data guna menetapkan cara mengelola 

dan meningkatkan aset berupa data-data pemerintahan yang sejalan 

dengan arah pemerintahan. Mengkomunikasikan strategi pengelolaan data di 

seluruh OPD. Menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing OPD 

terhadap pengelolaan data untuk memastikan bahwa data pemerintahan 

dikelola dengan baik. Strategi manajemen data ini perlu diterapkan secara 

efektif dan berkelanjutan.

2. Mendefinisikan dan mendokumentasikan alur proses data secara 

konsisten.

Membuat alur diagram untuk pemrosesan data mulai dari produksi data, 

cleansing data, persyaratan pemanfaatan data, dan pengarsipan data. 

Selanjutnya menyetujui dan melaksanakan alur pemanfaatan data 

tersebut di seluruh OPD.

3. Menetapkan proses dan tools untuk pengelolaan metadata.

Menetapkan proses dan tools untuk menentukan metadata tentang data data 

pemerintahan, membina dan mendukung sharing data, memastikan 

penggunaan data yang sesuai dan valid, meningkatkan adaptasi untuk 

perubahan bisnis proses.

4. Menetapkan strategi untuk menjaga kualitas data.

Menetapkan strategi yang terpadu untuk OPD guna mempertahankan 

kualitas data pemerintahan dari sisi (kompleksitas, integritas, akurasi, 

kelengkapan, validitas dan ketepatan waktu).

5. Menetapkan metodologi, proses, dan alat untuk mengelola data.

Menerapkan metodologi, proses, dan alat untuk standarisasi atribut data 

melalui template yang dapat diterapkan di beberapa tempat penyimpanan 

data (database).

6. Menentukan metodologi cleansing data.

Menetapkan mekanisme proses dan metode untuk memvalidasi dan 

memperbaiki kualitas data yang sesuai dengan bisnis prosesnya.

7. Mengelola life-cycle aset data.

Memastikan bahwa OPD memahami, memetakan, menginventarisir, dan

mengontrol aliran datanya melalui siklus proses bisnis mulai dari produksi

data, akuisisi data hingga penyimpanan dan pengarsipan.
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8. Mendukung pengarsipan dan penyimpanan data.

Pastikan bahwa data-data pemerintahan disimpan dengan baik dan wali data 

perlu menetapkan retensi atas data tersebut untuk menjamin ketersediaan 

data historis.

9. Mengelola backup dan restore data.

Melakukan backup secara berkala terhadap data digital dan melakukan 

restore ketika terjadi kerusakan data.

Mengacu pada Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia, dalam Penerapan 

Manajemen Data Kab. Pacitan perlu menyusun struktur forum satu data seperti 

berikut:

•«*—■ >  Koordinator

Pembina Data
Ah**

Sekretarlat 
Satu Data

■4 ..- ...»  Walidata ..-...-.......

Portal Data Pengguna
Terintegrasi Data

A f  fy y 'f
Walidata

FORUM SATU DATA Pendukung
KAB. BANYUWANCI A A -f 

y  y  "¥
KETERANGAN

Pengelola 
Program OPD

A A Ay y ^
Pengumpui Data

< 1  . - Member! dan menerima arahan

Memberi dan menerima arahan 
standar data dan meta data

«4~ ...-> Berbagi'pakat data

G am bar 40. Forum  S atu  D ata Kab. Pacitan

Penugasan:

Koordinator 

Pem bina D ata 

W alidata

W alidata Pendukung 

P rodusen  D ata

: Sekretaris D aerah 

: B appedalitbangda dan  BPS 

: Diskominfo

: M asing-m asing OPD (Bag. Program)

: M asing-m asing OPD (Seluruh Bidang)

Tugas Pembina Data Tingkat Daerah:

1. Menetapkan Standar Data yang berlaku lintas Instansi Daerah;

2. Menetapkan struktur yang baku dan format yang baku dari Metadata yang 

berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah;

3. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
4. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap Data Prioritas; dan
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5. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Produsen Data Tingkat Daerah:

1. Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang 

disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data 

Indonesia;

2. Menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal 

Satu Data Indonesia; dan

3. Membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

4. Memberikan masukan kepada Pembina Data dan Kepala Dinas mengenai 

Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;

5. Menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan

6. Menyampaikan Data dan Metadata kepada produsen data.

Secara teknis pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan / SOP terkait 

manajemen data dengan lingkup sebagai berikut:

1. Arsitektur Data yang berisi kamus data dan kewenangan wali data

2. SOP Validasi dan verifikasi data sebelum masuk ke data warehouse

3. SOP Pengumpulan data

4. SOP Penyebarluasan data

5. SOP Pemanfaatan data

6. SOP Penentuan walidata dan produsen data

7. SOP Pembuatan dan perubahan kamus data metadata

g. Manajemen Aset TIK

Dalam implementasi SPBE perlu melakukan manajemen aset TIK untuk 

memastikan penggunaan aset berfungsi dengan baik untuk mendukung 

kemampuan layanan pemerintahan dan pemeliharaannya harus optimal agar aset 

TIK selalu tersedia dan dapat diandalkan. Contoh kasus misalkan dalam 

mengelola server / data center perlu memastikan perangkat terpelihara, 

terlindungi dengan baik (tersedia power supply saat listrik mati, ditempatkan di 

ruangan ber AC agar tidak overhead serta melakukan peremajaan terhadap 

perangkat sesuai dengan (life-time) nya. Mengacu pada best practices dalam 

COBIT 2019, Berikut aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan dalam manajemen 

Aset TIK yaitu:
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Mengidentifikasi 
kondisi aset T1K saat ini

A k

Mengelola Aset TIK 
yang penting

Mengelola siklus
* X I I /aset TIK

t

Q Mengoptimalisasi 
nilai aset TIK

Gambar 41 . Manajemen Aset TIK

1. Mengidentifikasi kondisi aset TIK saat ini

Mencatat seluruh aset TIK (software & hardware) beserta kondisi dan life- time 

nya, untuk software berbayar pastikan lisensinya terbayar.

2. Mengelola Aset TIK yang penting

Meraastikan aset TIK selalu tersedia dan dapat diandalkan untuk dapat 

digunakan dalam menunjang operasional SPBE.

3. Mengelola siklus aset TIK

Mengelola aset mulai dari pengadaan hingga pembuangan dalam arti ketika 

sudah habis masa pakainya (lifetime) perlu dilakukan pembaharuan aset. 

Pastikan aset digunakan seefektif dan seefisien mungkin dan dapat 

dipertanggungjawabkan dan dilindungi secara fisik sampai akhir lifetime nya.

4. Mengoptimalisasi nilai aset TIK

Secara berkala meninjau aset secara menyeluruh untuk mengidentifikasi 

bagaimana cara untuk mengoptimalkan aset sejalan dengan kebutuhan 

bisnis SPBE.

Secara teknis pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan / SOP terkait 

manajemen Aset TIK dengan lingkup sebagai berikut:

1. SOP Pembuatan dan perubahan pengkodean Aset TIK

2. SOP Inventarisasi & konfigurasi Aset TIK

3. SOP Pemeliharaan dan Perbaikan Aset TIK

4. SOP Penghentian dan Pembuangan Aset TIK
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h. Manajemen SDM

Manajemen SDM perlu dilakukan guna menjamin keberlangsungan dan 

peningkatan mutu layanan SPBE dan memastikan ketersediaan kompetensi 

SPBE. Mengacu pada Permen PANRB 38/2017 tentang standar kompetensi 

jabatan ASN. pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan beberapa aktivitas 

berikut ini:

1. Perencanaan aparatur sipil negara

2. Pengadaan aparatur sipil negara

3. Pengembangan karir aparatur sipil negara

4. Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara

5. Penempatan aparatur sipil negara

6. Promosi dan/atau mutasi aparatur sipil negara

7. Uji kompetensi aparatur sipil negara

8. Sistem informasi manajemen aparatur sipil negara

9. Kelompok rencana suksesi (talent pool) aparatur sipil negara.

1.
aparatur sipil negara

9. ̂ : ..ov-;: % ‘itSChhA s jXSES 
(talent pool) aparatur sipil negara

8 . Sf:
aparatur sipil negara

2/ I*.* ■
aparatur sipil negara

-.-(.A . .A
aparatur sipil negara

7. JA
aparatur sipil negara _

* i

MANAJEMEN
SDM

aparatur sipil negara

6.?S3MC.>: WUTAS,
aparatur sipil negara

f,
aparatur sipil negara

G am bar 42. M anajem en SDM

Secara teknis pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan / SOP terkait 

manajemen SDM dengan lingkup sebagai berikut:

1. SOP Permintaan Kebutuhan SDM TIK OPD

2. SOP Pengadaan & Pengelolaan SDM TIK non ASN

3. SOP Permintaan kebutuhan training, sertifikasi & peningkatan kompetensi 

SDM TIK
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i. Manajemen Pengetahuan

Dalam implementasi SPBE perlu melakukan manajemen pengetahuan 

untuk meningkatkan layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan 

keputusan dalam SPBE. Dalam melaksanakan manajemen pengetahuan SPBE 

perlu mempersiapkan serangkaian proses:

1. Sosialisasikan pentingnya manajemen pengetahuan

2. Pembentukan Pokja beberapa unit-kerja utk koordinasi 

implementasi manajemen dipimpin oleh pimpinan pemerintah daerah.

3. Definisikan visi dan misi dalam implementasi manajemen 

manajemen pengetahuan. Sosialisasikan secara terus-menerus.

4. Rencanakan Quick-Win utk mengatasi keragu-raguan dan resistensi.

5. Konsolidasikan semua manfaat yang sudah tercapai, untuk 

mendapatkan momentum.

6. Budayakan “sharing & re-use” sebagai cara bekerja yg efektif dan efisien.

PROSES 

PENGAM BILAN  

KEPUTUSAN  
DALAM  SPBE

Gambar 43. Manajemen Pengetahuan 

Adapun manfaat dari manajemen pengetahuan SPBE yakni:

1. Mengurangi duplikasi upaya untuk mendapatkan suatu pengetahuan 

atau cara kerja

2. Mengurangi biaya dan waktu operasi layanan SPBE

3. Meningkatkan kompetensi operator

4. Memberdayakan operator, penerima manfaat SPBE, staf TIK dan 

analis proses bisnis Meningkatkan kualitas layanan SPBE

Dalam manajemen pengetahuan terdapat siklus hidup yang dimulai dari
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proses identifikasi, pencatatan, pemrosesan, penyimpanan, dan berbagi dan 

digambarkan sebagai berikut ini.

f Definisikan pengetahuan yang 
! akan dikdola

; Distribusi pengetahuan melalui ]
- channel elektronik (youtube, Wikipedia) . 

i - peiatihan

Pencatatan pengetahuan
• solusi masalah
* masukan dan end-user
- time-stamp proses btsms

SiKlUS MANAJF:M£N 
PING!! VAHUAN

Perekaman pengetahuan dalam format terlentu 
-text
- multimediaV____________________ ✓

.... . " '
Anatisis terhadap masukan
- klasifikast

- nama apiikasi umum/khusus 
• penyempurnaanbug
- frtur tambahan
- how-to
- pengetahuan tidak benar/hoax

- perhitungan optimisasi

G am bar 44 . Siklus M anajem en Pengetahuan

Secara teknis pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan / SOP terkait 

manajemen pengetahuan berupa SOP Pencatatan pengalaman 8s lesson learned 

untuk setiap OPD

j. Manajemen Perubahan

SPBE merubah cara kerja pemerintahan dari yang konvensional menjadi 

berbasis elektronik oleh karenanya pemerintah daerah perlu menerapkan 

manajemen perubahan yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan 

peningkatan mutu layanan SPBE dan pengendalian perubahan pada penerapan 

SPBE. Mengacu pada permenPAN RB 10/2011 tentang pedoman pelaksanaan 

program manajemen perubahan terdapat 3 tahapan yang dijelaskan sebagai 

berikut:

72



1 Perubahan Aplikasi
. ,%if 2. Perubahan Hardware

x . . . 3 Perubahan Software

Keberlang- v
4 Perubahan Infrastruktur
S Perubahan Proses Bisnis

sungan,
Penmgkatan

Mutu

6 Perubahan Lingkungan 
Orgamsasi

7 Perubahan Layanan
S Perubahan Data
9. Perubahan Keamanan
10. Perubahan Arsitektur

G am bar 45 . M anajem en Perubahan

Secara teknis pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan / SOP terkait 

manajemen perubahan berupa SOP Manajemen perubahan

k. Manajemen Layanan

Dalam implementasi SPBE perlu memastikan portofolio layanan SPBE 

terpelihara dengan baik dengan berbagai cara. Mengacu pada best practices 

yang terdapat dalam pedoman ITIL v.4, terdapat beberapa aktivitas yang harus 

dilakukan seperti:

Berpedoman pada 

metodologi baku

■ \

Berkesinam-

bungan

Berkuaiitas

; I

Helpdesk TIK

Pendayagunaan 

dan pemeliharaarv

G am bar 46. M anajem en Layanan

1. Mengelola Gangguan dengan menyediakan platform helpdesk TIK disertai
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dengan ticketing dan monitoring SLA.

2. Melakukan Pemeliharaan Aplikasi dan Infrastruktur TIK secara berkala dan 

sesuai dengan prioritas risiko.

3. Berpedoman pada metodologi baku seperti ITIL.v4 terkait standar 

manajemen layanan IT.

Secara teknis pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan/SOP terkait 

manajemen perubahan dengan lingkup sebagai berikut:

1. SOP Pengajuan layanan (Helpdesk)

2. Audit TIK

Aminat Perpres 95 2018 dan Amanat Permenkommfo Audit TtK
.v .• -•••

AjD't vr- ti-
W .J t'-.J , .Atlbri t!X pt.-vutx.r.tat- Atiii.

«'.[v • "it ,arg
'■e'siieJ ■:*;> let gar *e5*r{v:«r.

AJC-.T ’ !> c*rda-.artar.*<;frjat***, uTtu.v,

ui'W*-, peny# *r.g§*<a.*r> AUC-'T T;K 
dsatur (S»ng*nF{KMtN tOWtUC

latik . P^iak^ana Audit TtK 
tatik Perrw -titah BPPT 
latik Terakreditasi - Swasta

1. P#n&*ftar*0 (<H(k
2. P*f*fUttarAn Auditor VPBf

G am bar 47. Lingkup Audit TIK (sum ber: P aparan  Kemenpan-RB)

Audit TIK merupakan Evaluasi secara sistematis dan objektif yang 

dilakukan oleh auditor teknologi terhadap aset teknologi dalam rangka 

memberikan nilai tambah (manfaat) kepada pihak yang diaudit atau pemilik 

kepentingan. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal 

pokok teknis pada:

a) Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan 

komunikasi;

b) Fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;

c) Kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan

d) Aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
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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.

Ada tiga hal yang harus dilakukan dalam audit teknologi informasi yaitu :

1. Audit infrastruktur SPBE, merujuk pada Perpres 95/2018 pasal 55 

disebutkan:

® Infrastruktur SPBE Nasional diaudit setiap tahun oleh BPPT;

® Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diaudit 

setiap dua tahun oleh lembaga audit TIK atau perusahaan audit TIK;

® Koordinasi dengan Kementerian Kominfo.
2. Audit Aplikasi SPBE dimana Aplikasi umum diaudit setiap tahun oleh

BPPT; Aplikasi khusus diaudit setiap dua tahun oleh Lembaga Audit TIK; 

Koordinasi dengan Kementerian Kominfo.

3. Audit Keamanan Informasi dimana Audit keamanan pada infrastruktur 

SPBE Nasional dan Aplikasi Umum dilakukan setiap tahun oleh BSSN; 

Audit keamanan pada infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemda serta 

Aplikasi Khusus dilakukan setiap dua tahun oleh Lembaga Audit TIK atau 

perusahaan audit TIK;.

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam Audit TIK dijabarkan sebagai berikut 

ini.

1. Menyusun Rencana Prosedur Audit Teknologi Informasi.

2. Mengalokasikan Sumber Daya Audit Teknologi Informasi.

3. Melaksanakan Prosedur Audit atas Perencanaan Teknologi Informasi.

4. Melaksanakan Prosedur Audit atas Pengembangan Teknologi Informasi.

5. Melaksanakan Prosedur Audit atas Operasional Teknologi Informasi.

6. Melaksanakan Prosedur Audit atas Pemantauan Teknologi Informasi.

7. Melaksanakan Prosedur Audit atas Aplikasi Teknologi Informasi.

8. Melaksanakan Prosedur Audit atas Infrastruktur Teknologi Informasi.

9. Mengawasi Kelayakan Pelaksanaan Prosedur Audit Teknologi Informasi.

10. Mengawasi Kelayakan Dokumentasi Hasil Pelaksanaan Prosedur Audit 

Teknologi Informasi.

11. Menyusun Hasil Audit Teknologi Informasi.

12. Menyusun Rekomendasi Audit Teknologi Informasi.

13. Mengidentifikasi Tindak Lanjut Audit Teknologi Informasi.

14. Memverifikasi Kelayakan Tindak Lanjut Audit Teknologi Informasi.
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4) Kondisi Ideal Sumber Daya Manusia Tim Pelaksana Teknis

Dalam kondisi ideal setiap pegawai Pemerintah Daerah diharapkan 

memiliki kemampuan penggunaan TIK yang dibutuhkan untuk menunjang 

pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsi kedinasan masing-masing 

pegawai. Jenis dan keahlian TIK yang dituntut sangat beragam tergantung posisi 

dan tugas yang diberikan. Adapun keahlian TIK yang dibutuhkan, meliputi:

• Teknisi Komputer/Jaringan/Telekomunikasi

Personil yang bertugas untuk merawat atau memperbaiki perangkat keras. 

berupa komputer dan jaringan, ataupun peralatan telekomunikasi lainnya.

• Programmer

Personil yang bertugas untuk menyusun program komputer (aplikasi 
berdasarkan petunjuk rancangan Sistem Analis, dan mendeteksi serta

memperbaiki kesalahan pemrograman pada aplikasi.

• Web Administrator

Personil yang bertugas untuk mengelola web server pemerintah daerah, dan 

bertanggung jawab secara teknis untuk mengkoordinir penyediaan data 

yang akan ditampilkan di website resmi pemerintahan daerah.

• Sistem Analis

Personil yang bertugas untuk merancang pembangunan (pengembangan) 

sistem informasi (aplikasi) yang dibutuhkan sesuai kaidah standar dalam 

pengembangan sistem informasi, dan mendokumentasikan hasil analisa 

dan perancangan sistem informasi dengan baik, sehingga memudahkan 

dalam perawatan ataupun kelanjutan pembangunan sistem informasi.

• Administrator Sistem

Personil yang bertugas untuk mengelola sistem informasi (aplikasi) yang 

tersedia di masing-masing OPD pemerintah daerah, mengatur pendaftaran 

pengguna, dan memberikan hak akses dan kewenangan setiap pengguna.

• Administrator Jaringan

Personil yang bertugas untuk mengelola jaringan komputer, termasuk 

ketersediaan jaringan (network availability), keamanan jaringan (network 

security), kehandalan jaringan (network reliability), dan pengendalian hak 

akses (access control).

Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dibutuhkan dan disesuaikan 

dengan tugas dan kewajiban dari personil yang bersangkutan. Peningkatan 

kemampuan personel dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan maupun studi 

tingkat lanjut. Seseorang yang mempunyai tanggung jawab terhadap sistem ini 

semakin lama akan semakin ahli pada bidangnya dan akan semakin bermanfaat
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jika ia tetap pada pekeijaannya. Dengan demikian diperlukan mekanisme 

apresiasi yang berbeda bagi mereka. Sehingga perlu adanya SDM fungsional 

pranata komputer yang tugasnya adalah merencanakan, menganalisis, 

merancang, mengimplementasikan, raengembangkan dan atau mengoperasikan 

sistem informasi berbasis komputer.

C. Proses Bisnis

Berdasarkan Perpres Nomor 95 TAHUN 2018 Proses Bisnis adalah Proses 

Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing- 

masing. Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam 

penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, 

dan Layanan SPBE. Idealnya, proses bisnis kemudian diderivasi sampai dengan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan menggunakan standar flow diagram 

model BPMN sesuai anjuran KEMENPANRB.

G am bar 48. Proses B isnis SPBE

Proses Bisnis dalam SPBE didasarkan pada tugas dan fungsi dari masing- 

masing OPD dan disesuaikan dengan peran OPD pada manajemen urusan 

pemerintahan yang meliputi urusan keuangan, pendidikan, kepegawaian, 

kependudukan, dsb. Proses bisnis perlu disusun dan dipetakan guna memberikan
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pelayanan publik yang prima baik antara G2G, G2B, dan G2C. Dalam hal ini 

Teknologi Informasi dan Komunikasi berperan dalam menunjang proses bisnis 

SPBE yang dituntut untuk menjadi efektif, terpadu, berkesinambungan, efisien, 

akuntabel, interoperabilitas dan keamanan.

Model bisnis target Kabupaten Pacitan mengacu pada Peraturan Daerah 

Kabupaten Pacitan perlu ditinjau kembali karena akan dipengaruhi oleh kebijakan 

dan regulasi terkait restrukturisasi kelembagaan negara secara luas maupun 

adanya dinamika kondisi masyarkat. Dinamika proses bisnis digam barkan sebagai 

berikut :

PROSES BISNIS UTAMA

P l.A kscsdan  1*2. Mcmirunrira 1*5. M crunm nyr
Mulu Pendidikan Angka kemiskinan . . cS<? u ‘,r* PMKS

- Masvarakar

P6. Menguatnva
Kondisi

Perekoiv'mian
Daerah

P7. Krmanriirinn 
Usaha Mikro dan 

Koperusi

P8.Kin«?rja Sektor 
Inriustri

Pi 1. Pelayanan PI 2 Kualitns P I3. Kmerja Fektor
lnfrastm ktur Dasar Ungkimgan Hidup Pertanian

P9. Kinerja Sekior 
Pnnwisntn

P14. kerukim an 
Keumanun dan 

Ketmibnn Snsia!

P10.
Cadnng.T! Pfing.io

; PI 5. Pelnyanan ; 
| Publik 'imig Puma ;

PR O SE S BISNIS MANAJERIAL

: P16. Tronsparansi Akuntabditas dan , 
kincrja Pcngclolaan Kcuangan

PR O SE S BISNIS LA1NNYA

P17.Fasilitasi dan 
Koordinasi

Plft. Pcndampmgnn PI 9 Pemhinnan

1*20 Pcngawasan 1*20. Pdaporan

G am bar 49. Peta Proses Bisnis Kab. Pacitan

Pemetaan Proses Bisnis Target dengan Perangkat Daerah di Kabupaten
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Pacitan adalah sebagai berikut :

Tabel 50. Pemetaan Proses Bisnis Target dan Unit Kerja

PROSES SUB PROSES UNIT KERJA

PROSES BISNIS UTAMA

PI. Akses dan P 1.1 Pengelolaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan 
Mutu Pendidikan Sembilan Tahun

P 1.2 Pengelolaan Pandidikan Non Formal
P 1.3 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

P2. Menurunnya P.2.1 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Dinas Koperasi
Angka Usaha Mikro Kecil Menengah Usaha Mikro
kemiskinan

P.2.2 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 
Perdesaan
P.2.3 Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

P 3.1 pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana 
P3. Derajat dan prasarana puskesm as/ puskesmas pembantu
Kesehatan dan
Masyarakat

P 3.2 pengadaan, peningkatan sarana dan 
prasarana rumah sakit/rum ah sakit jiw a/rum ah 
Sakit paru-paru
P 3.3 Upaya Kesehatan Masyarakat 
P 3.4 pengembangan lingkungan sehat 
P 3.6 pencegahan dan penanggulangan penyakit 
menular
P 3.7 Perbaikan Gizi Masyarakat
P 3.8 peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan
anak
P 3.9 Kesehatan Reproduksi Remaja

Dinas
Kesehatan,RSUD, 
Puskesmas Dinas 
Pengendalian 
Penduduk, KB PPA

P5. Menurunnya P 5.1 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Dinas Sosial 
PMKS Sosial

P 5.2 pembinaan eks penyandang penyakit sostal 
(eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial la 
P 5.3 Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan 
Perempuan
P 5.4 Peningkatan peran perempuan di perdesaan

P6. Menguatnya P6.1 Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi DPMPTSP dan Dinas 
Kondisi Investasi Perdagangan dan
Perekonomian Perindustrian
Daerah

P6.2 Penegmbangan Sarana dan Prasrana 
Perdagangan dan
P6.3 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam 
Negeri

P7. Kemandirian P7.1 Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Usaha Mikro dan
Koperasi

P7.2 Penciptaan Iklim dan Usaha kecil Menengah 
Yang Kondussif

Dinas Koperasi,
Usaha Mikro

P8.Kineija 
Sektor Industri

P 8.1 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Dinas Koperasi,
Usaha Mikro

79



P9. Kineija P9.1 Pengembangan Destinasi Pariwisata
Sektor
Pariwisata

Dinas Pariwisata, 
Pemuda dan Olahraga

P10. P 10.1 Peningkatan Ketahanan Pangan
Ketersediaan
Cadangan
Pangan

P 10.2 Peningkatan produksi pertanian/perkebunan

PI 1. Pelayanan P 11.1 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Infrastruktur
Dasar

P 11.2 Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan 
Permukiman
P 11.3 Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 
Perhubungan
P 11.4 Pengembangan kinerja Pengelolaan Air 
Minum dan Air Limbah
P 11.5 Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi 
Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 
P 11.6 Pengendalian Pemanfaatan Ruang

P12 Kualitas P 12.1 Penyediaan Sarpras Persampahan
Lingkungan
Hidup

P13. Kineija PI 3.1 Peningkatan penerapan teknologi 
Sektor Pertanian pertanian/  perkebunan

P 13.2 Pengembangan perikanan tangkap 
P 13.3 Peningkatan produksi hasil peternakan

P14. Kerukunan P I4.1 Pemberdayaan Masyarakatuntuk menjaga
Keamanan dan Ketertiban dan Keamanan
Ketertiban
Sosial

P I4.3 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan 
Lingkungan
P I4.4 Pengembangan Wawasan Kebangsaan

P15. Pelayanan P 15.1 Penataan Administrasi Kependudukan
Publik Yang
Prima

P 15.2 Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan 
Berbasis Teknologi Informatika
P 15.3 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan 
dan Pelayanan Publik Kecamatan 
P 15.4 Pembinaan dan pengembangan aparatur

P 15.5 Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan 
Publik
P 15.6 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan 
Perpustakaan
P 15.7 Penyebarluasan Informasi Publik Dan Kerja 
Sama Media Massa
P 15.8 Pencegahan Dini Dan Penanggulangan 
Korban Bencana Alam

P 15.9 Peningkatan kesiagaan dan pencegahan 
bahaya kebakaran

PROSES B1SNIS MANAJERIAL
P16. P I6.1. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Transparansi Bidang Pemerintahan Umum
Akuntabilitas 
dan Kineija

Dinas Ketahanan 
Pangan dan Dinas 
Pertanian

Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan 
Ruang, Dinas
Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan 
Pertanahan, Dinas 
Perhubungan

Dinas Lingkungan 
Hidup

Dinas Pertanian dan 
Dinas Perikanan

Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik

Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil

Dinas Komunikasi
dan Informatika 
Sekretariat Daerah, 
Kecamatan
Badan Kepegawaian 
dan Diklat Daerah 
Sekretariat Daerah 
Kabupaten Pacitan 
Dinas Perpustakaan 
dan Arsip
Dinas Komunikasi
dan Informatika 
Badan
Penanggulangan 
Bencana Daerah 
Satuan Polisi Pamong 
Praja

Sekretariat Daerah
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Pengelolaan
Keuangan

P I6.2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sekretariat Daerah 
Pemerintah Daerah
P16.3. Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan,

Pembangunan Daerah
P I6.4. Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Keuangan Aset

Daerah
P I6.5. Peningkatan Pendapatan Daerah Badan Keuangan Aset

Daerah
P I6.6 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Badan Keuangan Aset 
Kinerja dan Keuangan Daerah 
P I6.7 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Inspektorat 
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
P I6.8 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Dinas PMD 
Desa

P17.Fasilitasi 
dan Koordinasi

PROSES BISNIS LAINNYA
Kementrian

Provinsi
BPK
KPK
LKP3

P18.
Pendampingan

Kementrian

Provinsi
Lembaga Pendidikan

P19. Pembinaan Kementrian
Provinsi

P20 Pengawasan BPK
APH

P20. Pelaporan

KPK
Legislatif
Masyarakat

Kementrian
Provinsi
KPK
BPK
Legislatif

D. Data dan Informasi

Arsitektur data dan informasi merupakan gambaran mengenai data dan 

informasi yang akan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk 

menyukseskan pelaksanaan layanan SPBE. Identifikasi data dan informasi 

dilakukan berdasarkan model interaksi pemerintahan dan model proses bisnis yang 

sudah diidentifikasi sebelumnya.

PROSES

Tabel 15. Arsitekur Data dan Informasi

SUB PROSES DATA INFORMASI
Hi J-' '1 - ■ -i-'' . ■.. ■ ■ .V ■ » S #

PI. Akses dan P 1.1 Pengelolaan Wajib Belajar Data jumlah Peningkatan
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Mutu
Pendidikan

P2.
Menurunnya
Angka
kemiskinan

P3. Derajat
Kesehatan
Masyarakat

P9. Kinerja
Sektor
Pariwisata

P15.
Pelayanan 
Publik Yang 
Prima

Pendidikan Dasar Sembilan masyarakat yang ikut 
Tahun Pendidikan dasar

Sembilan tahu
P 1.2 Pengelolaan Pandidikan Data jumlah
Non Formal masyarakat dengan

Pendidikan non
formal

P 1.3 Peningkatan Mutu Data rasio antara 
Pendidik dan Tenaga tenaga pendidik dan 
Kependidikan kualitas pendidik

Pendidikan dasar
sembilan tahun

Peningkatan 
Pendidikan non
formal

Peningkatan mtu
Pendidikan bagi
tenaga pendidik

P.2.1 Pengembangan Sistem Data jumlah UMKM 
Pendukung Usaha Bagi Usaha 
Mikro Kecil Menengah

Pemanfaatan
peningkatan
UMKM

dan
produk

P.2.3 Pengembangan Lembaga Data jumlah Lembaga 
Ekonomi Pedesaan Ekonomi Pedesaan

Peningkatan 
kelembagaan ekonomi 
pedesaaan

P 3.3 Upaya Kesehatan 
Masyarakat

Data rasio antara Infromasi 
masyarakat dan peningkatan fasilitas
fasilitas Kesehatan kesehatan

P9.1 Pengembangan Destinasi Data jumlah
Pariwisata wisatawan dan tempat

wisata

Informasi
penambahan jumlah 
wisatawan berbasis 
kebudayaan dan 
perkembangan 
tempat wisata 
berbasis budaya

P 15.1 Penataan Administrasi 
Kependudukan

P 15.2 Pengembangan Tata 
Kelola Pemerintahan Berbasis 
Teknologi Informatika 
P 15.3 Peningkatan 
Penyelenggaraan Pemerintahan 
dan Pelayanan Publik 
Kecamatan
P 15.4 Pembinaan dan 
pengembangan aparatur 
P 15.5 Penataan
Ketatalaksanaan dan
Pelayanan Publik 
P 15.6 Pengembangan Budaya 
Baca dan Pembinaan 
Perpustakaan
P 15.7 Penyebarluasan 
Informasi Publik Dan Kerja 
Sama Media Massa 
P 15.8 Pencegahan Dini Dan 
Penanggulangan Korban
Bencana Alam

Daa angkat kelahiran, 
kematian dan pindah 
sera rata-rata waktu 
layanan
Data indeks SPBE

Data IKM kecamatan

Data kompetensi
aparatur
Data IKM

Data jumlah
masyarakat minat
baca
Data jumlah informasi

Data indeks risiko 
bencana

P 15.9 Peningkatan kesiagaan Data indeks risiko 
dan pencegahan bahaya kebakaran 
kebakaran

Penurunan rata-raa 
waktu layanan dan 
penambahan metode 
layanan
Peningkatan nilai 
indeks SPBE

Peningkatan nilai IKM 
kecamatan

Peningkatan 
kompetensi aparatur 
Peningkatan IKM

Peningkatan fasilitas 
perpustakaan

Peningktan fasilitas
penyebarluasan
informasi
Infromasi penurunan 
nilai indeks risiko 
bencana serta
peningkatan 
kesiapsiagaan 
masyarakat 
menghadapi bencana 
Infromasi penurunan 
nilai indeks risiko 
kebakaran serta
peningkatan 
kesiapsiagaan 
masyarakat
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menghadapi musibah 
kebakaran

P16. P16.1. Pengendalian
Transparansi Pelaksanaan Kebijakan KDH
Akuntabilitas Bidang Pemerintahan Umum
dan Kinerja
Pengelolaan
Keuangan

P I6.2. Peningkatan Kapasitas 
Kelembagaan Pemerintah
Daerah

PI 6.3. Perencanaan
Pembangunan Daerah

PI 6.4. Peningkatan
Pengelolaan Keuangan Daerah

Data sarana dan 
prasarana 
penyelenggaraan 
pemerintahan

Data kapsitas
Kelembagaan dan 
rasionya terhadap 
perangkat daerah 
Dokumen 
pembangunan 
perencanaan daerah 
Dokumen RKA dan 
DPA

P I6.5. Peningkatan Dokumen PAD
Pendapatan Daerah

P I6.6 Pengembangan Sistem Dokumen LAKIP dan
Pelaporan Capaian Kineija dan IKU
Keuangan
P16.7 Peningkatan Sistem Dokumen kebijakan 
Pengawasan Internal dan dan pelaksanaannya 
Pengendalian Pelaksanaan 
Kebijakan KDH
P I6.8 Peningkatan Kapasitas Data kapsitas
Aparatur Pemerintah Desa aparatur

pemerintahan desa 
dan rasionya terhadap 
perangkat daerah

Peningkatan sarana 
dan prasarana
penyelenggaraan 
pemerintahan

Efisiensi dan
efektivitas kapasitas 
Kelembagaan

Isu dan masalah 
pembangunan daerah

Kesesuaian dan 
kepatuhan perangkat 
daerah terhadap RKA 
dan DPA 
Kesesuaian dan 
pencapaian target 
PAD
Kesesuaian dan
Pencapaian terhadap 
IKU
Nilai kepatuhan
terhadap kebijakan 
kepada daerah

Efisiensi dan
efektivitas kapasitas 
aparatur
pemerintahan desa

E. Layanan SPBE

Dalam SPBE terdapat Layanan yang perlu ditransformasi digitalkan untuk 

mendukung visi misi dan tujuan SPBE. Layanan SPBE terbagi menjadi 2 

kategori yaitu Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik. Berikut 

ini merupakan gambaran mengenai layanan yang perlu ada dalam SPBE.

Layanan Administrasi Pem erintahan

Layanan Perencanaan

Layanan Penganggaran

Layanan Keuangan

Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Layanan Kepegawaian

Layanan Kearsipan Dinamts

Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Layanan Pengawasan Internal

Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Layanan Kinerja Pegawai

Layanan Pubiik

Pengaduan Publik Kesejahteraan & Ekonomi

Dokumentasi dan informs Pertanian dan Peternakan 

Ketenagakerjaan 

Agama

Kependudukan

Perizinan Usaha

Kebudayaan

Pendidikan

Ltngkungan Hidup

Industri

Kesehatan

Permukiman 

Perlindungan Sosial 

Perdagangan 

Panwrsata 

Iransportasi

Portal Data

Gambar 51. Layanan SPBE 
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> Layanan Administrasi Pemerintahan

Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis elektronik merupakan 

layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka 

meningkatkan kinerja dan akuntabillitas pemerintah di Instansi Pusat dan 

Pemerintah Daerah. Di Kabupaten Pacitan layanan administrasi 

pemerintahan yang sudah dilaksanakan dapat dijabarkan pada tabel berikut: 

Tabel 16. Layanan Administrasi Pemerintahan

1 Administrasi E-KIN Sistem informasi Badan Kepegawaian
Pemerintahan - kinerja Pendidikan dan
Akuntabilitas pegawai Sumber Daya Manusia
Kinerja JDIH Aplikasi Bagian Hukum

informasi 
produk hukum 
daerah

Sekretariat Daerah

2 Administrasi LIKIN Aplikasi Badan Keuangan Daerah
Pemerintahan - pengelolaan
Penganggaran penganggaran

daerah
3 Administrasi SIAR Sistem Informasi Bagian Umum Sekretaraiat

Pemerintahan - Persuratan yang Daerah
Kearsipan digunakan

sebagai Dinas Komunikasi dan
pengelolaan
administrasi

Informatika

surat Badan Perencanaan 
Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah

INLIS Sistem informasi Dinas Perpustakaan
yang
dikembangkan
untuk
pengelolaan
database
perpustakaan

4 Administrasi SIMKEU Sistem Informasi Badan Keuangan Daerah
Pemerintahan - pengelolaan
Keuangan keuangan

daerah
PAKDE Sistem informasi 

untuk
Badan Keuangan Daerah

pengelolaan 
pajak daerah

5 Administrasi SIMPEG Sistem Informasi Badan Kepegawaian
Pemerintahan - Manajemen dan Pengembangan
Kepegawaian untuk data 

Kepegawaian
Sumber Daya Manusia

PRESENSI Sistem informasi Badan Kepegawaian
presensi Pendidikan dan
pegawai Sumber Daya Manusia

6 Administrasi SPSE Aplikasi untuk Bagian Unit Layanan
Pemerintahan - melakukan Pengadaan Sekretariat
Pengadaan lelang

pekerjaan secara 
elektronik

Daerah
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7

8

9

SIRUP Aplikasi untuk 
pengelolaan 
rencana umum 
pengadaan

Bagian Unit Layanan 
Pengadaan Sekretariat 
Daerah

Administrasi LAPOR Aplikasi Umum Dinas Komunikasi dan
Pemerintahan - 
Pengawasan

pengaduan
masyarakat

Informatika

WADULE Sistem informasi 
yang
dikembangkan 
sebagai sarana 
untuk
menyampaikan 
saran, aspirasi 
dan informasi 
dari warga 
pacitan

Dinas Komunikasi dan 
Informatika

LHP Aplikasi untuk 
pengelolaan 
laporan hasil 
pemeriksaan

Inspektorat

TEPRA Aplikasi yang
digunakan
untuk
merekapitulasi 
realisasi 
keuangan dan 
realisasi fisik 
OPD

Bagian Pembangunan 
Sekretariat Daerah

Administrasi SIPPD Aplikasi umum Badan Perencanaan
Pemerintahan - yang digunakan Pembangunan, Penelitian dan
Perencanaan untuk

pengelolaan
perencanaan
pembangunan

Pengembangan Daerah

Administrasi SIMPTSP Sistem informasi Dinas Penanaman Modal dan
Pemerintahan - untuk Pelayanan Terpadu Satu
Lainnya pengelolaan

perijinan
Pintu

SIKAB Sistem informasi 
untuk
menampilkan
dashboard
informasi
kabupaten

Dinas Komunikasi dan 
Informatika

> Layanan Publik

Layanan publik berbasis elektronik berdasarkan Perpres No. 95 Tahun 

2018 SPBE merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan 

pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Layanan publik 

berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) 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

85



daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Layanan Publik di 

lingkungan Pemerinkah Kabupaten Pacitan dilakukan berdasarkan urusan 

kegiatan yang dilaksanakannya.

Berikut adalah rincian layanan publik yang sudah dilaksanakan oleh 

Pemerintah Kabupaten Pacitan:

2

3

4

Tabel 17. Layanan Publik

Publik-Jaminan Sosial SIKS-NG Aplikasi Umum 
untuk pendataan 
dan verifikasi 
terpadu nasional 
pengentasan 
kemiskinan

Dinas Sosial

Publik-Kependudukan LABKD Sistem informasi 
Layanan 
administrasi 
berbasis desa 
untuk
kepengurusan 
administrasi 
kependudukan 
dari desa

Pemerintah Desa 
Dinas
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil

Publik-Kesehatan SIMPUS Sistem informasi
Puskesmas
untuk
pendaftaran dan 
layanan 
kesehatan 
masyarakat

Dinas Kesehatan 
Puskesmas

Publik-Komunikasi PPID Sistem informasi Dinas Komunikasi
dan Informasi yang

menampilkan 
layanan dan 
permintaan 
informasi

dan Informatika

PPID PEMBANTU Sistem informasi 
yang
menampilkan 
layanan dan 
permintaan 
informasi pada 
masing-masing 
Organisasi 
Perangkat 
Daerah

Seluruh Organisasi 
Perangkat Daerah

WADULE Sistem informasi 
yang
dikembangkan 
sebagai sarana 
untuk
menyampaikan 
saran, aspirasi 
dan informasi 
dari warga 
pacitan

Dinas Komunikasi 
dan Informatika

Go-Pacitan Aplikasi mobile 
pariwisata 
Kabupaten 
Pacitan yang

Dinas Pariwisata, 
Kebudayaan, 
Pemuda dan 
Olahraga
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5 Publik-Pekerjaan dan SIPACE 
Bisnis

6 Publik-Pendidikan SIM DAPODIK

7 Publik-Pengajaran INLIS

8 Publik- Keuangan PAKDE

10 Publik-Lainnya PACITANMALL

dikembangkan
untuk
merasakan
pengalaman
menarik
berwisata di
kabupaten
pacitan.

Sistem informasi Dinas Penanaman
untuk Modal dan
pendaftaran Pelayanan Terpaau
perijinan secara 
online

Satu Pintu

Website ini 
memberikan 
informasi 
Data Pokok 
Pendidikan 
di Provinsi

Dinas Pendidikan

meliputi 
Data Pokok
Satuan
Pendidikan
(NPSN),
Data Pokok 
Peserta
Didik (NISN), dan 
Data
Pokok Pendidik 
&
Tenaga
Kependidikan
(PTK).
Sistem informasi Dinas
yang
dikembangkan
untuk

Perpustakaan

pengelolaan
database
perpustakaan 
Sistem informasi Badan Keuangan
untuk Daerah
pengelolaan 
pajak daerah

Sistem informasi Dinas Koperasi,
untuk Usaha Mikro dan
pendaftaran dan 
pembelian 
produk UMKM

Perindustrian

Berdasarkan hasil assessment mengenai kondisi Eksisting layanan SPBE di 

Kabupaten Pacitan, seluruh layanan SPBE yang ada telah didukung oleh 

pemanfaatan sistem informasi, hanya saja kedepan perlu adanya antar sistem di 

Kab. Pacitan, baik dengan sistem internal daerah maupun dengan sistem 

kementerian pusat.

F. Sistem Informasi
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Pengembangan SI dapat diinisiasi melalui penyusunan panduan lintas 

satuan kerja; pengembangan dan pemeliharaan platform aplikasi (web services)-, 

pengembangan dan pemeliharaan data warehouse dan sistem dashboard; 

pengembangan dan pemeliharaan aplikasi (18 aplikasi); upgrade eksisting aplikasi 

(audit dan tuning performa) dengan fokus utama pengembangan aplikasi fungsi 

yudisial (manajemen perkara dan manajemen pengadilan), selanjutnya 

pengembangan aplikasi fungsi non yudisial (khususnya yang sudah 

dikembangkan dari inisiatif satuan keija daerah); dan pengembangan dan 

pemeliharaan sistem informasi (aplikasi) berdasarkan kesiapan bisnis proses.

| :§ ; API
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Gambar 52. Inisiatif Pengembangan Aplikasi

Sebagai langkah untuk mengembangkan dan mengkan aplikasi, maka terdapat 

4 (empat) inisiatif utama sebagai berikut:

1. Penguatan aplikasi eksisting untuk meningkatkan reliabilitas aplikasi dan 

akuntabilitas data.

2. Pengembangan platform berbasis layanan (services) guna

memastikan tiap satuan keija memiliki rujukan untuk interoperabilitas 

sistem maupun data.

3. Kolaborasi bersama dengan inisiatif pengembangan aplikasi di satuan kerja 

agar bisa dimanfaatkan secara level nasional.

4. Pengembangan mobile applications untuk menyajikan layanan peradilan 

yang transparan dan akuntabel bagi masyarakat.

Prinsip-prinsip pengembangan sistem informasi di Pemerintah Kabupaten 

Pacitan harus meliputi aspek: Sustainable, Mobile, Agile, Reliability, Transparency 

(SMART).

1. Sustainability

Sistem informasi yang dikembangkan dapat ditingkatkan secara terus 

menerus (continuous improvement) dan berkembang menyesuaikan 

kebutuhan. Dalam hal pengembangan sistem konsep ini dikenal dengan
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istilah System Development Life Cycle (SDLC).

2. Mobile

Sistem informasi yang dikerabangkan di Pemerintah Kabupaten Pacitan 

harus dapat meningkatkan fleksibilitas pemanfaatan teknologi dan 

kemudahan bagi masyarakat.

3. Agile

Pemerintah Kabupaten Pacitan cepat tanggap dalam merespon kebutuhan 

maupun permasalahan dalam implementasi SPBE.

4. Reliability

Sistem informasi yang akan dikembangkan harus bisa diandalkan, dalam hal 

ketepatan proses dan ketepatan informasi.

5. Transparency

Sistem informasi yang dikembangkan harus dapat mendukung budava 

transparansi di Pemerintah Kabupaten Pacitan agar tercipta pelayanan prima 

kepada masyarakat.

1. Desain Arsitektur Sistem Informasi (Aplikasi)

Access Layer

Integration Layer

W -lf • 5

P--
;j: Data Layer

t* -i i
ll
u

I, --si-

infrastructure Layer

Gambar 53. Desain Arsitektur Sistem Informasi

Arsitektur Sistem Informasi dijabarkan sebagai berikut:

•  Operational Application Layer

Pada bagian ini akan terdapat aplikasi-aplikasi yang akan mendukung 

perangkat daerah dalam proses operasional utama di unit kerjanya. 

Masing-masing Perangkat Daerah akan memiliki aplikasi dengan alur 

proses (proses bisnis) yang beragam sesuai dengan tugas dan fungsi 

Perangkat Daerah tersebut.

Untuk mempermudah mengelola pertumbuhan aplikasi di masa
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mendatang, pada layer operasional, aplikasi dikategorikan sesuai dengan 

klaster SPBE dan dimensi Smart City sesuai dengan gambar di atas.

• Integration Layer

Bagian ini ditujukan untuk aplikasi, platform, module, services yang 

berfungsi menjadi mediasi antara layer operasional dengan layer akses. 

Proses pengaturan terhadap akses data juga dikelola oleh layanan pada 

layer ini. Pada layer ini akan terdapat data warehouse yang akan memiliki 

konten data primer dari masing-masing aplikasi yang berjalan pada layer 

operasional. Juga pada layer ini akan terdapat web services yang akan 

mengelola akses data antar aplikasi.

• Access Layer

Pada bagian akses layer ini ditujukan untuk aplikasi-aplikasi yang akan 

mengkonsumsi, memanfaatkan data secara komprehensif dari masing- 

masing aplikasi pada operasional layer. Beberapa aplikasi yang dapat

dikembangkan di sini contohnya adalah website dan mobile apps, 

yang dapat digunakan untuk membangun engagement masyarakat dengan 

Pemerintah Daerah, messaging center, digunakan untuk memberikan pesan 

langsung (broadcast) kepada masyarakat maupun pegawai, dan dashboard 

apps, yang dapat digunakan untuk melakukan proses monitoring kineija 

Perangkat Daerah maupun sebagai alat bantu pengambil keputusan oleh 

Kepala Daerah.

• Layer Arsitektur

Pada bagian ini terdapat database milik masing-masing aplikasi dan 

juga perangkat jaringan dan server yang akan dijabarkan lebih detail 

dalam bagian selanjutnya.

2. Sistem

Permasalahan merupakan kendala yang cukup kompleks dalam 

implementasi SPBE. Kurang adanya antar sistem menyebabkan kurang 

efisiennya operasional pemerintahan. Untuk itu sistem informasi yang ada 

perlu disesuaikan dengan Blok/Sub Blok fungsi yang telah didefmisikan 

sesuai dengan kebutuhan pengembangan sistem informasi. Berikut ini modul 

sistem berdasarkan modul-modul Blok/Sub Blok Fungsi yang telah 

didefmisikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan layanan SPBE:
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Gambar 54 . Data Urusan Pemerintahan

Sistem informasi yang dikembangkan dapat dikan dengan 

menggunakan Application Programming Interface (API), API adalah 

kumpulan fungsi-fungsi untuk menggantikan bahasa yang digunakan dalam 

system call dengan bahasa yang terstruktur. API menyediakan fungsi 

untuk menghubungkan koneksi antar sistem. Secara umum API mampu 

menerima respon data dalam format JSON dan XML.

3. Data

Kebijakan publik, pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan 

kineija pemerintah, hingga peluang bisnis, semuanya membutuhkan data yang 

kredibel. Faktanya di pemerintahan, data masih sering tidak dikelola secara 

serius. Masih banyak ditemukan kasus di mana terdapat data yang tidak hanya 

memiliki beragam format, namun sering juga saling kontradiktif di antara satu 

dengan yang lainnya sehingga memperlambat proses pelaporan dan 

pengambilan keputusan.

\
Data fnformasi Yang Tersefaa r Pada Berbagai SKPD/Dinas
Infor-nasi dalari berbagai Deity* fcriiat n e raeria rr’Dat proses peiapoiar dan 

ctonatis penQamtJiiar keputusan juga leihambat.

Validrtas dan Duplikasi Data
Data untuk aporan yang saira senng berbeda pada se tap  SKPD /D ias

Kurangnya Sarana Informasi Publik
Sisten in'orriasi yang tiasih bertebaran nem b ja t laporan-lapotan urMu* publik 

rrenjadi sulit cwujudkan

1 v Pelaporan Ke Jajaran Eksekutif Yang Kurang Eftsien
ket <a data terkurrpul dengan ba-k. lapo’an ke eksekutif oisa c akukai secara 

cepat dan represents# caiam beniuk oasnboa-d

Gambar 55. Fakta Kondisi Data Pemerintahan Saat ini

Berdasarkan hal ini data yang ada pada Pemerintah Daerah perlu

diinventarisir, dipetakan dan dikan. Inisiatif Satu Data, atau yang biasa disebut

Satu Data Indonesia, merupakan salah satu inisiatif pemerintah Indonesia yang
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mencoba untuk membenahi permasalahan dalam penyelenggaraan dan 

pengelolaan data pemerintah tersebut. Pengembangan inisiatif ini juga 

diinstruksikan melalui Perpres 39 Tahun 2019. Harapannya dengan 

mengimplementasikan inisiatif ini data dapat terkumpul dengan baik dan 

laporan ke eksekutif bisa dilakukan secara cepat dan representatif dalam bentuk 

dashboard. Berikut ini ilustrasi dari implementasi sistem:

i
i
i

0

Gambar 56 . Ilustrasi Model Sistem

4. Pilihan Teknologi

a. Scripting Language (PHP, HTML-5, CSS, Javascript, Python, Java, Kotlin,

Flutter)

Di masa yang akan datang, teknologi web tentu akan semakin memberikan 

kemudahan bagi para pengguna sistem informasi karena ini adalah salah satu 

model yang sudah menghilangkan kendala lokasi dan posisi seseorang dalam 

mengakses sebuah informasi.

Sistem informasi di lingkungan Pemerintah daerah, tentunya akan terus 

diarahkan dan diproyeksikan menjadi sebuah sistem yang mampu mendukung 

bisnis proses dasar dan pendukung yang ada. Pegawai pemerintahan tidak lagi 

terkendala dengan lokasi mereka, dan jarak yang berjauhan.

Teknologi scripting PHP, HTML5, CSS dan Javascript akan mampu 

menjawab tantangan kompleksitas bisnis proses dan penyajian informasi yang 

dituntut untuk semakin tinggi oleh para pengguna. Jadi sebuah aplikasi yang 

sangat men-support dan mendukung layanan operasional di frontend maupun 

backend akan sangat mutlak dibutuhkan. Cepat, akurat, dan menghasilkan 

output yang sesuai adalah harapan dari semua pengguna yang dilayani oleh sistem 

informasi.
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Teknologi scripting PHP yang dikombinasikan dengan HTML-5, serta 

Javascript akan menghasilkan sebuah aplikasi berbasis web yang mampu 

dibuka dan disajikan dalam berbagai ukuran layar, hal inilah kemudian yang 

sering disebut dengan web responsif. Pengguna aplikasi tidak lagi terkendala 

dengan penyajian aplikasi yang “berantakan” ketika diakses melalui ponselnya, 

tetapi akan otomatis menyesuaikan dan nyaman feye-catching).

JS
HTML ' CSS

Gambar 57. Scripting Language

Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna. Python lebih 

menekankan pada keterbacaan kode agar lebih mudah untuk memahami 

sintaks. Bahasa Python mendukung hampir semua sistem operasi, termasuk 

sistem operasi Linux. Bahasa pemrograman direkomendasikan untuk 

melakukan analisis data (data mining) karena menyediakan fungsi-fungsi untuk 

melakukan manipulasi data.

Java adalah bahasa pemrograman multi platform dan multi device yang 

berbasis kelas, berorientasi objek, dan dirancang untuk memiliki dependensi 

implementasi sesedikit mungkin. Bahasa pemrograman ini direkomendasikan 

untuk membangun sistem yang kompleks berbasis desktop dan mobile.

Kotlin merupakan Bahasa Pemrograman modem yang bersifat statically- 

typed yang dapat dijalankan di atas platform Java Virtual Machine (JVM). Kotlin 

juga dapat dikompilasi (compile) ke dalam bentuk JavaScript. Tools yang 

mendukung bahasa pemrograman ini yaitu Android Studio. Bahasa pemrograman 

ini direkomendasikan untuk mengembangkan aplikasi berbasis Android mobile.

Flutter adalah sebuah framework aplikasi mobil sumber terbuka yang
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diciptakan oleh Google. Flutter digunakan dalam pengembangan aplikasi untuk 

sistem operasi Android dan iOS. Saat ini Flutter masih dalam tahap 

pengembangan sehingga untuk di beberapa perangkat smartphone masih perlu 

tambahan plugin agar aplikasi bisa berjalan dengan baik.

b. Library output dokumen (PDF, CSV, XLS, RTF)

Variasi output dari sistem informasi dalam bentuk file PDF, XLS, CSV, 

ataupun RTF sangat mutlak dibutuhkan. Hal ini untuk mengantisipasi berbagai 

kebutuhan formatting oleh pihak ekstemal.

Cukup banyak di internet berbagai library yang semakin memanjakan 

pengguna dalam menghasilkan sebuah output yang bervariasi. Semua sistem 

informasi yang dikembangkan di lingkungan Pemerintah Daerah mutlak 

dituntut untuk bisa menghasilkan keluaran yang bervariasi, tidak terbatas pada 

PDF, XLS, CSV dan RTF.

c. Database Engine (Mysql, Oracle, PostgreSQL, Maria db)

Database Engine dapat merupakan komponen penting dalam sebuah 

sistem. Di sinilah seluruh data dari aplikasi akan disimpan. Dewasa ini telah 

banyak jenis Relational Database Management System (RDBMS) yang dapat dipilih 

untuk pembuatan aplikasi, dua yang cukup populer digunakan adalah MySQL 

dan Oracle. Setiap database engine tersebut memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Harus pandai menempatkan posisi database engine dalam 

mendukung pengembangan aplikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Sangat disarankan segala pengembangan aplikasi operasional tetap 

menggunakan RDBMS yang open source, dengan pertimbangan ringan, dan 

mudah dalam proses instalasi serta implementasinya sehingga dapat berhemat 

dalam pengembangan (karena tidak perlu membayar lisensi) sehingga MySQL 

adalah jawabannya. Engine ini sudah sangat umum digunakan untuk frekuensi 

trafik data yang sampai level menengah (ribuan data per hari). Namun demikian 

jika trafik data sudah cukup tinggi penggunaan database open source sudah mulai 

kurang tepat. Penggunaan Oracle kemudian menjadi jawaban untuk 

pengembangan data warehouse dan pengelolaan data yang sangat besar 

sehingga kemampuan engine ini bisa maksimal penggunaannya, tidak hanya 

sebatas digunakan sebagai storage. Keunggulan dari Oracle adalah database 

berkelas enterprise dan komputasi query yang cepat sehingga dapat melakukan 

processing data yang kompleks (Big Data), database dapat dikembalikan ke 

kondisi checkpoint (rollback) sehingga proses penanganan insiden (incident
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handling) menjadi lebih mudah. Untuk memanfaatkan Oracle harus 

berlangganan lisensi dengan biaya yang relatif mahal.

Gambar 58. Database Engine

PostgreSQL adalah sebuah sistem basis data yang disebarluaskan secara 

bebas menurut peijanjian lisensi BSD, sehingga tidak perlu mengeluarkan 

biaya. Peranti lunak ini raerupakan salah satu basis data yang paling banyak 

digunakan saat ini, selain MySQL dan Oracle. PostgreSQL menyediakan fitur yang 

berguna untuk replikasi basis data. Keunggulan dari PostgreSQL adalah database 

berkelas enterprise dan database dapat dikembalikan ke kondisi checkpoint 

(rollback) sehingga proses penanganan insiden (incident handling) menjadi lebih 

mudah. PostgreSQL mampu menyimpan data sebesar 16 terabyte.

MariaDB adalah sistem manajemen database relasional yang 

dikembangkan dari MySQL. MariaDB dikembangkan oleh komunitas 

pengembang yang sebelumnya berkontribusi untuk database MySQL. Keunggulan 

dari MariaDB adalah sistem manajemen database yang open source, memiliki 

pengaturan yang mudah, dan gratis, meskipun begitu MariaDB memiliki 

performa yang bagus dan dapat meng-import data dari MySQL.

d. SSO: Single Sign On (LDAP = Lightweight Directory Access Protocol!)

Guna mempermudah pengguna dalam mengakses banyak aplikasi yang 

tergabung dalam sebuah solusi sistem ter, diperlukan implementasi dari 

konsep single sign on. Konsep ini memungkinkan pengguna untuk login hanya 

pada satu aplikasi tertentu dan selanjutnya secara otomatis ter- login pada 

aplikasi lain, tentu dengan syarat, pengguna tersebut memang memiliki hak 

akses terhadap aplikasinya.

Dalam penerapan konsep single sign on diperlukan sebuah protokol untuk 

menyimpan account pengguna beserta hak aksesnya yang lintas aplikasi.
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Nantinya setiap aplikasi yang terhubung pada server tersebut akan selalu merujuk 

pada account pengguna yang tunggal. Protocol tersebut dinamai Lightweight 

Directory Access Protocol (LDAP).

Institusi Pemerintahan dengan jumlah solusi sistem informasi yang banyak 

sudah selayaknya menggunakan teknologi ini di masa yang akan datang

5. Data dengan Platform Interoperabilitas

• WS02

WS02 merupakan platform interoperabilitas berlisensi terbuka (open source) 

yang mendukung berbagai jenis layanan . WS02 menawarkan keuntungan 

platform middleware berbasis Service Oriented Architecture (SOA) yang mudah 

untuk dikan dan mendukung layanan berbasis cloud serta menyediakan helpdesk 

di dalam produknya. Republik Moldova merupakan salah satu negara yang telah 

menerapkan WS02 di dalam penyelenggaraan layanan pemerintah berbasis e- 

Govemment guna keperluan identity management, authentication dan 

authorization transaction untuk berbagai electronic devices dan mobile apps.
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Gambar 59. Arsitektur Bisnis dari Sebuah Sistem Layanan Publik

Gambar di atas mengilustrasikan data dan pertukaran informasi antar 

instansi/lembaga pemerintah di dalam mengelola layanannya melalui secure 

network dan menyediakan media penyampaian informasi publik melalui portal 

masyarakat berdasarkan pusat data pemerintahan.

6. Infrastruktur Teknologi Informasi

Target Arsitektur Infrastruktur TIK Untuk mendukung implementasi 

sistem informasi ter yang handal, selalu tersedia, dan aman maka diperlukan 

infrastruktur teknologi dengan arsitektur seperti digambarkan dalam gambar 

arsitektur berikut ini.
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Gambar 60. Arsitektur Infrastruktur TIK

Arsitektur infrastruktur jaringan dapat dibagi menjadi beberapa blok 

yakni layanan infrastruktur dasar, manajemen infrastruktur, jaringan data, 

komunikasi, pusat pemulihan & pusat pemulihan data serta keamanan.

Layanan infrastruktur Dasar terdiri dari surat elektronik, tanda tangan



digital, layanan komunikasi, layanan internet, layanan nama domain, layanan 

aplikasi web dan mobile, dan layanan direktori pengguna (identity).

Untuk menjamin layanan infrastruktur dasar selalu tersedia, handal, dan 

aman maka diperlukan manajemen pengelolaan, dan pemantauan yang 

meliputi manajemen layanan ti, manajemen sistem dan jaringan, serta 

manajemen log sistem.

Layanan infrastruktur dasar bisa dijalankan karena adanya dukungan 

dari infrastruktur jaringan data, infrastruktur komunikasi, pusat data, dan 

infrastruktur keamanan. Untuk menjaga kehandalan aplikasi maka 

diperlukan pusat pemulihan data sehingga jika terjadi kerusakan atau 

bencana di pusat data maka aplikasi masih bisa di akses dari pusat pemulihan 

data.

Infrastruktur jaringan data meliputi jaringan lokal Diskominfo, 

jaringan lokal OPD atau UPT, jaringan intra pemerintahan di dalam 

kabupaten Pacitan atau ke luar kabupaten Pacitan seperti ke Kementerian 

atau Lembaga Negara, dan jaringan internet.

7. Topologi Infrastruktur Jaringan Data

Topologi infrastruktur jaringan data menggunakan segmentasi untuk 

memudahkan dalam pengembangannya serta operasional, dan pemantauan. 

Segmentasi jaringan seperti gambar di bawah ini.

M A N A J E M E N

JA R IN G A N

M A N /W A N

IN HANf  r

Gambar 61. Topologi Infrastruktur Jaringan Data

Jaringan dibagi menjadi beberapa segmen atau zona yakni Core atau Inti 

yakni jaringan yang akan menjadi penghubung ke segmen - segmen yang lam. 

Jaringan inti terdiri dari perangkat Switch Core dengan spesifikasi tinggi serta 

redudan.

Segmen Campus yakni jaringan yang menghubungkan jaringan lokal 

antar gedung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Segmen MAN atau WAN yakni jaringan yang menghubungkan jaringan



Diskominfo dengan OPD atau UPT serta Kementerian/Lembaga lain 

menggunakan jaringan yang aman yakni VPN.

Segmen Data Center yakni infrastruktur jaringan di dalam pusat data 

yang menghubungkan antara sewer, storage, dan perangkat lainnya ke 

jaringan Diskominfo.

Segmen Internet yakni infrastruktur jaringan untuk layanan internet yang 

dikelola oleh Diskominfo dan digunakan oleh semua pengguna di OPD atau 

UPT.

Untuk pengelolaan, pemantauan, dan keamanan infrastruktur 

jaringan data Diskominfo diperlukan aplikasi, tools, dan perangkat manajemen 

jaringan. Aplikasi server antara lain Domain Controller, Directory Sewer, DNS 

Sewer, DHCP Sewer, NTP Sewer, Network Monitoring System (NMS) Sewer, 

Antivirus Sewer, dan lain - lain.

8. Target Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data

Pusat Data (data center) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk 

menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan 

penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.

Pusat Pemulihan Bencana (disaster recovery center) adalah suatu fasilitas 

yang digunakan untuk menjaga keberlangsungan layanan dan 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.

Sesuai Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 

tahun2018 tentang Standarisasi Infrastruktur Pusat Data, penyelenggara 

pusat d a ta /data center harus memperhatikan:

1) Memilih lokasi Pusat Data yang aman dari bencana, mudah diakses 

dan mudah melakukan pengembangan/pembangunan Pusat Data;

2) Merancang dan membangun Pusat Data sesuai dengan standar 

topologi yang dipilih sesuai kebutuhan berdasarkan kajian kebutuhan 

bisnis dan analisis dampak bisnis (business impact analysis);

3) Menyediakan bandwidth untuk keperluan komunikasi yang diperlukan 

dan memiliki jalur komunikasi data alternatif guna menghindari 

kepadatan lintas data serta mencegah kegagalan satu jalur (single point of 

failure);

4) Menyediakan jalur supply utility dan logistik untuk 

keberlangsungan layanan Pusat Data; menyediakan bandwidth untuk 

keperluan komunikasi yang diperlukan dan memiliki jalur komunikasi 

data alternatif guna menghindari kepadatan lintas data serta mencegah 

kegagalan satu jalur (single point of failure);



5) Memiliki sistem monitoring lingkungan pusat data (environment 

monitoring system) yang meliputi antara lain monitoring temperatur, 

kelembaban, asap, kebakaran, kebocoran air, dan tegangan listrik.

6) Mempunyai dan menjalankan standar operasional prosedur untuk 

operasi dan perawatan; dan

7) Memiliki rencana keberlangsungan usaha (business continuity plan) 

dan rencana pemulihan bencana (disaster recovery plan) yang 

komprehensif serta proses pemulihan bencana yang cepat dan adaptif.

9. Standar Nasional Indonesia (SNI) Pusat Data

Saat ini telah terbit Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang pusat data 

yakni:

1. SNI No 8799-1:2019 tentang Panduan Spesifikasi teknis pusat data;

2. SNI No 8799-2:2019 tentang Panduan Manajemen Pusat data;

3. SNI No 8799-3:2019 beserta amandemennya tentang Panduan Audit 
Pusat Data

4. SNI No 8799-1:2019 tentang Panduan Spesifikasi Teknis Pusat Data

Bagian seri standar pusat data ini bertujuan untuk memberi panduan 

spesifikasi teknis pusat data yang diberlakukan di wilayah Indonesia bagi 

penyedia layanan berbasis elektronik, baik penyedia layanan berbasis 

elektronik untuk publik maupun yang dipergunakan untuk keperluan sendiri.

Standar ini merinci persyaratan spesifikasi teknis pusat data sebagai berikut.

a) Spesifikasi gedung

- Lokasi Gedung Pusat Data

Ketentuan lokasi gedung pusat data antara lain tidak berada pada area 

rentan bencana seperti yang dipetakan pada peta BMKG, tidak berada 

pada lokasi rawan huru hara, perkampungan pada atau kumuh, jarak 

dengan arteri lalu lintas (jalan ray a utama dan jalur kereta api) minimal 

91 m.

- Ketahanan gempa

Bangunan pusat data memiliki ketahanan terhadap gempa sesuai 

dengan SNI 1726:2012 sekurang-kurangnya kategori resiko II.

- Ketahanan beban gedung

Bangunan pusat data dapat menahan beban terpusat sekurang- 

kurangnya hingga 1.000 kg per meter persegi. Beban dimaksud adalah 

beban merata bukan hanya pada tulang lantai.

- Pembagian ruangan

Pembagian ruangan meliputi area perkantoran (area publik, pribadi, 

ruang fasilitas penunjang), area telekomunikasi, dan area server.



- Ketahanan material gedung
Persyaratan ketahanan material gedung meliputi persyaratan 

ketahanan api, ketahanan pengembungan,

- Sistem monitoring gedung

Sistem monitoring gedung pusat data memiliki fitur sekurang - kurangnya 

antara lain pengelolaan manajemen risiko, pengelolaan operasional 

gedung, pelayanan penghuni atau tamu, pengelolaan pengamanan, 

pengelolaan energi.

b) Spesifikasi sistem kelistrikan

- Catu daya listrik

Pusat data memiliki distribusi jaringan sistem kelistrikan dari catu daya 

listrik primer atau catu daya listrik sekunder.

- Sistem kelistrikan berkesinambungan

Pusat data memiliki distribusi jaringan sistem kelistrikan 

berkesinambungan dengan catu daya cadangan seperti genset dan 

Uninterruptible Power Supply (UPS) dengan pemisahan panel panel 

distribusi listrik untuk area pusat data hingga perangkat yang berada 

didalam gedung pusat data.

- Persediaan bahan bakar

Pusat data memiliki tangki bahan bakar penyuplai genset dengan jumlah 

dan kapasitas minimum tertentu untuk melayani operasi pusat data.

- Uninterruptible Power Supply (UPS)

Pusat data memiliki UPS untuk menjaga ketersedian kelistrikan tidak 

terputus, Kapasitas UPS minimum sama dengan beban puncak pusat 

data, sebelum arus kelistrikan digantikan oleh arus listrik dari genset. 

Pusat data memiliki sekurang-kurangnya 120% kapasitas listrik untuk 

dapat memenuhi kebutuhan pusat data dengan prioritas utama, beserta 

ruang-ruang lain yang yang diperlukan dalam operasi pusat data dalam 

keadaan ketiadaan catu daya listrik dari sumber utama.

Tersedia sambungan langsung otomatis atau manual untuk sistem 

kelistrikan yang diperlukan dalam perawatan jaringan kelistrikan

- Analisis sistem listrik

Pusat data memiliki analisis sistem listrik untuk mendapatkan kapasitas 

ukuran dari pemutus arus sesuai dengan beban yang ada sehingga jika 

teijadi hubungan singkat pada perangkat teknologi informasi tidak 

menyebabkan pemutus arus utam a terputus.

- Konstruksi panel listrik

Persyaratan konstruksi panel listrik, khususnya untuk panel induk, 

untuk masing-masing kategori strata pusat data.

Jalur kabel listrik



Pusat data memiliki pemisahan jalur kabel bermuatan listrik untuk 

menghindari radiasi dan interferensi elektromagnetik. Setiap kabel 

memiliki label jalur dan tercatat dalam dokumentasi dan diagram.

- Pembumian

Pusat data memiliki pembumian bagi perangkat teknologi informasi, panel 

elektrikal, perangkat dari bahan metal dan pembumian penangkal petir 

sesuai ketentuan SNI 0225:2011. Pusat data memiliki sistem 

perlindungan terhadap bahaya petir dan pembumian dengan ketahanan 

sekurang- kurangnya 3 (tiga) ohm.

- Efisiensi pemakaian listrik pada pusat data (Power Usage Effectiveness)\ 

Memiliki perhitungan efisiensi pemakaian listrik pada pusat data 

(Power Usage Effectiveness) terhadap keseluruhan beban daya 

maksimum pusat data.

c) Spesifikasi sistem pendinginan

Pusat data memiliki dokumen spesifikasi teknis sistem pendingin, skema 

diagram sistem pendinginan, jaminan layanan purna jual, nomor kontak 

layanan, dan kontrak perawatan. Pengoperasian peralatan teknologi 

informasi di dalam area server dan area telekomunikasi harus memenuhi 

pengukuran:

1. Temperatur ruangan : 18°C -  27°C

2. Tingkat perubahan temperatur ruangan per-jam maksimum : 50° C

3. Kelembaban ruangan : RH (Relative Humidity) < 60%, titik embun : 
5.5°C- 15°C

4. Tingkat perubahan kelembaban ruangan maksimum per-jam : 5%
RH

Penyusunan posisi rak server harus mampu memisahkan jalur panas dan 

dingin. Jalur panas adalah bagian belakang dari rak server. Jalur dingin 

adalah bagian depan dari rak server sebagai jalur masuk udara dingin dari 

sistem pendingin.

Bagian pada rak server yang kosong harus ditutup untuk menjaga 

pendinginan maksimal. Insulasi diperlukan untuk mencegah terjadinya 

pengembunan yang disebabkan oleh perbedaan temperatur antara 

ruang

server dengan ruang sekitarnya. Insulasi dapat berupa material pelindung 

berbahan alumunium foil berserat dan karet berbahan NBR sesuai ISO 

6944-1.

d) Spesifikasi sistem jaringan data

Pusat data memiliki topologi jaringan data terperinci pada area ruang pusat 

data dan ruang interkoneksi telekomunikasi. Pusat data memiliki topologi



distribusi jaringan utama dari ruang pusat data kepada pengguna jasa pusat 

data. Distribusi jaringan dapat mempergunakan berbagai moda kabel dan 

berbagai perangkat komunikasi serta memiliki label kabel. Pusat data 

memiliki sistem monitoring jaringan dengan fitur peringatan dini dan alur 

alternatif sesuai dengan kategori strata pusat data.

e) Spesifikasi sistem kebakaran

Sistem pemadam kebakaran meliputi seluruh pusat data dan terbagi dalam 

area-area yang berdiri independen, artinya apabila terjadi kebakaran area A 

maka hanya area tersebut yang terpadamkan. Sistem pemadam kebakaran 

sekurang-kurangnya dilakukan tes setahun sekali. Pusat data memiliki 

sistem monitoring dan deteksi dini bahaya kebakaran yang meliputi deteksi 

asap dan deteksi panas dengan moda sinar ultra.

f) Spesifikasi sistem monitoring lingkungan

Pusat data memiliki sistem monitoring stabilitas tegangan arus listrik dan 

penggunaan daya listrik yang dapat memberikan peringatan sebelum teijadi 

kelebihan beban. Pusat data memiliki sistem monitoring suhu perangkat 

serta kelembaban relatif ruangan di dalam area server dan area 

telekomunikasi. Pusat data memiliki sistem pemipaan dengan fitur 

monitoring kebocoran pipa air atau genangan di bawah raised floor.

g) Spesifikasi sistem keamanan fisik

Pusat data merupakan area kunjungan terbatas dan diperuntukan bagi 

yang telah mendapat izin memasuki area pusat data. Moda memasuki pusat 

data bisa dengan mempergunakan kartu akses elektronik, biometrik atau 

pemindai jari. Penyambungan interkoneksi telekomunikasi memerlukan 

persetujuan para pihak penyedia jasa telekomunikasi dan pengawas 

penyedia jasa layanan pusat data, untuk keamanan pusat data ditetapkan 

perimeter tertentu sesuai dengan kategori strata pusat data.

SNI No 8799-2:2019 tentang Panduan Manajemen Pusat Data

Standar ini bertujuan untuk menyediakan panduan tentang desain dan 

penetapan pengaturan manajemen pusat data, mengklarifikasi peran dan 

tanggung jawab pemangku kepentingan utama di dalam penyelenggara pusat 

data, serta menyediakan contoh-contoh untuk dipertimbangkan dalam 

manajemen pusat data.

Manajemen pusat data perlu diterapkan secara sistematis dan konsisten 

agar penyediaan layanan pusat data yang berkualitas dapat dilakukan secara 

efektif dan efisien. Standar ini dapat digunakan oleh penyelenggara yang 

bertanggung jawab atas manajemen Pusat data di dalam suatu Penyelenggara 

pusat data / lembaga. Spesifikasi manajemen pusat data ini berlaku untuk 

semua pusat data.



a) Perencanaan

Meliputi analisis kebutuhan, serta manajemen risiko dan kesesuaian.

b) Operasional

Meliputi organisasi penyelenggara pusat data, sistem manajemen layanan 

operasional pusat data, infrastruktur (lokasi pusat data, manajemen 

fasilitas pusat data, manajemen aset, manajemen konfigurasi).

c) Manajemen layanan

Meliputi manajemen layanan pusat data (sistem manajemen tingkat 

layanan, manajemen keselamatan, manajemen keamanan, dan 

manajemen proyek,

d) Manajemen SDM

Meliputi pengelolaan kompetensi, pelatihan, dan manajemen kinerja.

e) Monitoring, pelaporan dan pengendalian

Lingkup monitoring meliputi aktivitas pada gedung pusat data, aktivitas 

yang sedang berlangsung. Pelaporan kejadian tercatat dengan rincian 

waktu kejadian, waktu pelaporan, dan resolusi akhir kejadian. Perubahan 

kendali tercatat dalam dokumen pengendalian.

f) Manajemen keberlangsungan

Meliputi manajemen keberlangsungan kegiatan, dan manajemen 

keberlangsungan lingkungan.

SNI No 8799-3:2019 beserta amandemennya tentang Panduan Audit Pusat 

Data
Bagian seri standar pusat data menyediakan panduan audit pusat 

data yang efektif di dalam suatu penyelenggaraan pusat data. Standar ini 

digunakan untuk melakukan audit terhadap pusat data yang sudah 

berlangsung atau beroperasi meliputi:

a) spesifikasi teknis pusat data

b) manajemen pusat data

Hasil yang didapat dari audit pusat data adalah:

a) memenuhi atau tidak terhadap standar pusat data,

b) tingkat strata dari pusat data.



G. Arsitektur Keamanan
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Gambar 62. Arsitektur Keamanan

Arsitektur keamanan terbagi menjadi lima zona yakni keamanan platform, 

keamanan sistem informasi, keamanan jaringan data, keamanan server, dan 

keamanan pusat data. Keamanan platform adalah perlindungan keamanan 

aplikasi yang diakses oleh pengguna baik melalui internet atau jaringan lokal. 

Prosedur keamanan platform sebagai berikut:

1. Platform aplikasi sebagian besar berbasiskan web, mobile, dan 

sebagian kecil desktop. Perlindungan aplikasi web dan mobile dapat 

menggunakan perangkat Web Application Firewall (WAF) dari serangan 

SQL Injection, Cros Site Scripting, dan lain - lainya sesuai rekomendasi 

OWASP (Open Web Application Security Project).

2. Aplikasi yang menggunakan autentikasi atau login perlu

menggunakan protokol web yang aman (HTTP Secure) dengan 

implementasi sertifikat SSL agar ketika data ditransmisikan sudah dalam 

keadaan terenkripsi dan ini akan sangat menyulitkan hacker untuk 

mengetahui informasi yang dikirimkan.

3. Pengamanan pada HTTP header dengan melakukan optimasi pada 

web server yang digunakan sehingga akan menyulitkan hacker 

untuk melakukan percobaan masuk ke dalam sistem secara ilegal.

4. Aktivitas vulnerability assessment and penetration test (VAPT) 

dilakukan pada saat sebelum aplikasi di-publish ke umum. Setelah 

nroduction iupa nrosedur VAPT dilakukan secara neriodik arar danat



dideteksi kelemahan sistem sejak dini sebelum kelemahan tersebut 

dieksploitasi secara ilegal oleh hacker.

Zona kedua yakni Keamanan Sistem Informasi dengan aktivitas antara lain :

1. Prosedur keamanan aplikasi diterapkan sejak awal proses 

pengembangan yakni pada saat penulisan kode - kode program dengan 

memahami standar keamanan aplikasi dan diimplementasikan dalam 

script aplikasi yang dibuat. Beberapa coding dan query perlu 

dilindungi dari serangan SQL Injection, brute force, web defacement, dan 

lain-lain.

2. Keamanan basis data dengan penerapan level hak akses ke database,

klasifikasi data, dan enkripsi untuk data - data dengan klasifikasi rahasia.

3. Layanan Arsitektur Berorientasi Layanan - Service Oriented 

Architecture (SOA) dilakukan dengan pembatasan jumlah akses, 

pemberian token, dan lain sebagainya.

4. Memastikan bahwa aplikasi yang dikembangkan dari pihak ketiga 

sudah melalui tahap pengujian kerentanan dan penetrasi.

5. Memastikan akses terhadap aplikasi hanya untuk pengguna 

yang terotorisasi.

6. Memastikan aplikasi memiliki log aktivitas yang dapat dipantau.

Zona ketiga yakni Arsitektur Keamanan Jaringan Data yakni

dengan menerapkan hirarki (3-layer) dan modularitas pada topologi jaringan.

1. Perlindungan server-server web utama {front end web), mail server, FTP 

di dalam De-Militerized Zone (DMZ).

2. Pemasangan perangkat Web Application Firewall (WAF) di zona 
DMZ.

3. Konfigurasi firewall yang hanya membuka port-port yang dibutuhkan 
saja.

Topologi Logik DMZ
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Gambar 63. Topologi Logik DMZ

Secara logik web server, mail server, dan FTP server terpisah zona-nya



dengan zona server farm yang didalamnya terdapat database server, file server, 

dan lain - lain. Akses dari pengguna, server di server farm, dan dari internet 

harus melalui perangkat firewall. Firewall berfungsi untuk menyaring lalu 

lintas data ke DMZ berbasis alamat IP dan port.

4. Pemasangan Next Generation-Fire wall yang sudah ada modul 

Intrusion Prevention System (IPS) berfungsi untuk memblokir serangan 

dari luar serta identifikasi anomali trafik yang masuk ke 

jaringan internal Diskominfo.

5. Pemasangan alat pemantauan kinerja, kesehatan perangkat server 

pemakaian bandwidth internet.

6. Akses kontrol pengguna terhadap perangkat - perangkat 
jaringan.

7. Pemasangan analisis trafik data yang berfungsi untuk penyaringan 

berkas - berkas yang bisa dikirim melalui jaringan Diskominfo.

Zona keempat yakni Keamanan Server dengan implementasi manajemen 

update sistem operasi server, dan platform virtualisasi server yang digunakan.

Zona kelima yakni Keamanan Pusat Data dengan meningkatkan keamanan 

fisik seperti pemasangan CCTV, access control pintu ruang server, perangkat 

pemadam kebakaran, dan lain - lain. Keamanan Pusat data juga perlu selalu 

dipantau dan ada prosedur pengendalian jika teijadi insiden.



BAB IV

RENCANA STRATEGIS SPBE

A. Portofolio Inisiatif SPBE

1. Tata Kelola SPBE

a) Penyusunan Kebijakan SPBE

Tabel 15. Program Keija Kebijakan 
SPBE

Deskripsi Menyusun kebijakan untuk mengatur 

implementasi SPBE

Detail 1. Kebijakan TIK yang perlu disusun antara lain:

2. Kebijakan internal arsitektur SPBE Instansi

3. Pusat/Pemerintah Daerah

4. Kebijakan internal peta rencana SPBE Instansi

5. Pusat/Pemerintah Daerah

6. Kebijakan internal manajemen data

7. Kebijakan internal pembangunan aplikasi 

SPBE

8. Kebijakan internal layanan Pusat Data

9. Kebijakan internal layanan jarmgan intra 

Instansi

10. Pusat/Pemerintah Daerah

11. Kebijakan internal penggunaan sistem 

penghubung layanan Instansi 

Pusat/Pemerintah Daerah

12. Kebijakan internal manajemen keamanan

13. informasi

14. Kebijakan internal audit teknologi 

informasi dan komunikasi

15. Kebijakan internal tim koordinasi SPBE 

Instansi

16. Pusat/Pemerintah Daerah

Indikator

Pencapaian

1. Tersedianya kebijakan implementasi SPBE

2. Kebijakan SPBE di-review secara berkala

Unit Keija 

Pelakasana

* Sekretariat daerah dan unit kerja terkait

Pelaksanaan ; 2023

Keterangan Kebijakan Internal SPBE disusun dengan 

menyesuaikan mandatory yang ada dalam 

nomenklatur evaluasi SPBE.



b) P e n y u su n a n  A rs itek tu r SPBE

Tabel 16. Program Kerja Penyusunan Arsitektur SPBE

Deskripsi Penyusunan dokumen Arsitektur SPBE, 

untuk memberikan gambaran komprehensif 

terkait perencanaan SPBE.

Detail Dokumen arsitektur setidaknya terdiri atas

1. Arsitektur Proses Bisnis

2. Arsitektur Data dan Informasi

3. Arsitektur Aplikasi

4. Arsitektur Infrastruktur SPBE

5. Arsitektur Keamanan Informasi

6. Arsitektur Layanan

7. Perencanaan Anggaran

Indikator

Pencapaian

Tersedianya Dokumen Arsitektur SPBE

Unit Kerja 

Pelakasana

Dinas Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan 2023

Keterangan Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman 

pada Dokumen Arsitektur SPBE Nasional

c) Penyusunan Kajian Manajemen SPBE

Deskripsi Menyusun kajian manajemen SPBE

Detail Kajian yang perlu disusun

Kajian Manajemen Risiko SPBE

Kajian Manajemen Keamanan Informasi SPBE

Indikator

Pencapaian

Tersedianya dokumen rekomendasi manajemen 

risiko dan kemanan informasi SPBE

Unit Kerja 

Pelakasana

* Dinas Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan : 2023

Keterangan •



d) P e n y u su n a n  SOP TIK

Tabel 18. Program keija penyusunan SOP TIK

Deskripsi Menyusun Standard Operational Procedure (SOP) 

untuk mengatur dan mempermudah 

implementasi TIK

Detail 1. SOP yang perlu disusun :

2. SOP Manajemen Risiko SPBE

3. SOP Akses Ruang Server

4. SOP Backup dan Restore Data

5. SOP Hak Akses TIK

6. SOP Penanganan Gangguan TIK

7. SOP Pengajuan Jaringan Baru

8. SOP Pengembangan Sistem Informasi

9. SOP Penitipan dan Pengembaiian Server

10. SOP Evaluasi Keamanan SPBE

11. SOP Validasi dan verifikasi data sebelum 

masuk ke data warehouse

12. SOP Pengumpulan data

Indikator ; Tersedianya Standar Operating Procedure (SOP)

Pencapaian Implementasi TIK

Unit Keija ; Dinas Komunikasi dan Informatika

Pelakasana

Pelaksanaan 2023

Keterangan

e) Pelaksanaan Audit SPBE

Tabel 19. Program kerja Audit SPBE

Deskripsi Melakukan audit SPBE secara berkala

Detail Audit SPBE dilakukan secara internal dan 

eksternal

1. Audit aplikasi SPBE dilakukan dengan 

berkoordinasi dengan BRIN

2. Audit Infrastruktur dilakukan dengan 

berkoordinasi dengan Kementerian 

Komunikasi dan Informatika

3. Audit Keamanan Informasi SPBE 

dilakukan dengan berkoordinasi dengan 

Badan Siber dan Sandi Negara

Indikator Terlaksananya audit SPBE



Pencapaian

Unit Keija Dinas Komunikasi dan Informatika dan unit

Pelakasana keija yang menangani audit

Pelaksanaan 2023 - 2027

Keterangan -

f) Penyelenggaraan Training SDM TIK

Tabel 20. Program Kerja Penyelenggaraan Training SDM TIK

Deskripsi Penyelenggaran Advanced IT Training dalam 

rangka untuk peningkatan kualifikasi engineer. 

Peningkatan jumlah engineer yang memiliki 

pemahaman yang baik terhadap pengembangan 

(development) bidang TI akan mengkontribusi 

kemudahan dalam proses implementasi 

TI dan mengurangi kendala.

Detail Penyelenggaraan Training:

1. Training SDM TI : Tingkat Basic

• Pelatihan System Administration Tingkat Dasar

• Pelatihan Mobile Programming Tingkat Dasar

• Pelatihan Database Development Tingkat Dasar

• Pelatihan Junior Web Programming

• Pelatihan Junior Office Application

• Pelatihan Junior Graphic Design

• Pelatihan Junior Cyber Security

• Pelatihan Junior Technical Support

2. Training SDM TI : Tingkat Lanjut

• Pelatihan Web Programming Tingkat Lanjutan

• Pelatihan System Administration Tingkat 

Lanjutan

• Pelatihan Network Administration Tingkat

• Lanjutan

• Pelatihan Desktop Programming Tingkat 

Lanjutan

• Pelatihan Database Development Tingkat

• Lanjutan

3. Training SDM TI : Tingkat Mahir

• Pelatihan Web Programming Tingkat Mahir

• Pelatihan System Administration Tingkat Mahir

• Pelatihan Network Administration Tingkat Mahir

• Pelatihan Desktop Programming Tingkat Mahir



• Pelatihan Database Development Tingkat Mahir

Indikator

Pencapaian

1. Terselenggaranya pelatihan

2. Jumlah peserta pelatihan

Unit Keija 

Pelakasana

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya 

Manusia

Pelaksanaan : 2023 - 2027

Keterangan

g) Penambahan SDM TIK

Tabel 21. Program Kerja Penambahan SDM TIK

Deskripsi Perekrutan SDM TIK dalam rangka untuk 

penambahan kualifikasi engineer Peningkatan 

jumlah engineer yang memiliki pemahaman yang 

baik terhadap pengembangan (development) 

bidang TI kemudahan dalam proses mengurangi 

kendala akan mengkontribusi implementasi TI 

dan mengurangi kendala

Detail Kebutuhan SDM TIK :

1. Teknisi Komputer

2. Web Programmer

3. Mobile Programmer

4. Sistem Analis

5. Administrator Sistem

6. Administrator Jaringan

Indikator

Pencapaian
• SDM TIK mampu menangani operasional TIK

• Tercukupinya kebutuhan SDM TIK di seluruh 

OPD

Unit Keija 

Pelakasana

Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumberdaya Manusia, Dinas Komunikasi dan 

Informatika

Pelaksanaan ; 2023 - 2027

Keterangan ;

2. Sistem Informasi

a) Aplikasi

Tabel 22. Program Keija Antar Aplikasi

Deskripsi Proses implementasi antar aplikasi, sesuai 

dengan Dokumen Panduan dan dibangun di 

atas platform . Pada proses ini akan



dilaksanakan aktivitas pengembangan services 

pada masing-masing aplikasi yang akan dikan. 

Melakukan antar aplikasi dengan tujuan untuk 

membuat layanan SPBE mencapai indeks 

kematangan 4.

Detail 1. Proses aplikasi mengacu pada Arsitektur 

SPBE Kab. Pacitan

2. Teknologi berbasis API /  Teknologi Pentaho

3. Menyediakan Dokumentasi API untuk seluruh 

sistem yang akan dikan

Indikator

Pencapaian

• Terimplementasinya antar aplikasi sesuai 

arsitektur SPBE

Unit Keija 

Pelakasana

Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumberdaya Manusia, Dinas Komunikasi dan 

Informatika

Pelaksanaan 2023 - 2027

Keterangan antar aplikasi dapat dilakukan secara mandiri 

dengan bantuan Dinas Kominfo, maupun 

pengadaan aplikasi melalui pihak ketiga (vendor). 

Prioritas pengembangan aplikasi dapat 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada 

tahun-tahun berjalan

b) Pengembangan Data Warehouse dan Dashboard

Tabel 23. Pengembangan Data Warehouse dan Dashboard

Deskripsi Guna mendukung percepatan implementasi 

lintas Perangkat Daerah, dan juga menyajikan 

aplikasi untuk level pimpinan maka perlu 

untuk dibangun

aplikasi Dashboard dan Data Warehouse

Detail • Aplikasi dashboard dan data warehouse 

setidaknya akan memiliki fitur:

• Report builder, memiliki kemampuan 

menyusun laporan secara custom sesuai 

kebutuhan pimpinan.

• Data mining dan warehousing, memiliki 

kemampuan kustomisasi sumber data, dan 

memiliki local temporary data.

• back office application, yang secara default 

pengambilan data ter dengan aplikasi back 

office yang beijalan.



• Aplikasi dashboard haras memiliki kualitas 

yang

• baik/user friendly saat diakses dari perangkat 

mobile

• maupun PC

Indikator

Pencapaian

Implementasi aplikasi Dashboard dan Data 

Warehouse

Unit Keija 

Pelakasana

Dinas Komunikasi dan Informatika dan OPD 

terkait

Pelaksanaan : 2024

Keterangan Pengembangan dilakukan secara bertahap setiap 

tahun sesuai dengan ketersediaan anggaran dan 

priori tas

pengembangan aplikasi.

c) Pemeliharaan Aplikasi

Tabel 24. Program Kerja Pemeliharaan Aplikasi

Deskripsi Pemeliharaan dan upgrade untuk selurah 

sistem yang telah dimiliki perlu dilakukan 

secara rutin

untuk memastikan kontinuitas penggunaannya.

Detail • Aktivitas pemeliharaan/upgrade terdiri atas:

• Pemantauan kesehatan dan kinerja dari server 

aplikasi (web server, database server, 

application server) menggunakan aplikasi 

pemantauan seperti MRTG, LibreNMS, dan 

lain - lain.

• Melakukan perbaikan pada saat ditemukan 

error/bug

• Mempertahankan agar sistem tetap berjalan 

dengan optimal

• Melakukan upgrade patch keamanan, 

maupun patch performa sistem

Indikator

Pencapaian

Aplikasi berjalan lancar secara realtime

Unit Kerja 

Pelakasana

Dinas Komunikasi dan Informatika dan OPD 

terkait

Pelaksanaan ; 2024-2027

Keterangan Pengembangan dilakukan secara bertahap setiap 

tahun sesuai dengan ketersediaan anggaran dan



prioritas

pengembangan aplikasi.

3. Infrastruktur

a) Pengembangan dan Pemeliharaan Pusat Data

Tabel 25. Program Keija Pengembangan dan Pemeliharaan Pusat Data dan Pusat
Pemulihan Data

Deskripsi Pusat Data merupakan pusat perangkat server, 

storage dan jaringan berada. Pusat Data melayani 

pengembangan aplikasi dan akses jaringan 

Intranet dan Internet. Pengembangan data center 

dari yang sudah ada saat ini adalah 

meningkatkan strata pusat data dengan 

mengacu pada SNI 8799:1-2019 tentang 

Panduan Spesifikasi Teknis Pusat Data 

Rencana kapasitas (Capacity Plan) Pusat Data 

termasuk kebutuhan server, storage, dan 

infrastruktur jaringan 

dan keamanan.

Detail • Letak Pusat Data berada di lingkungan 

perkantoran Pemkab Pacitan

• Pembagian ruangan area perkantoran (publik, 

pribadi, fasilitas penunjang), area 

telekomunikasi, dan Area Server.

• Sistem Kelistrikan

• Sistem Pendingin

• Sistem Jaringan Data

• Sistem Kebakaran

• Sistem Monitoring Lingkungan

• Sistem Keamanan Fisik

• Perangkat Server

• Perangkat Storage

• Perangkat Jaringan dan Keamanan Data

• Rencana kapasitas server, storage, 

infrastruktur jaringan dan keamanan

• Pusat Pemulihan Data beserta infrastruktur 

pendukungnya (Server, storage)

Indikator

Pencapaian

Aplikasi berjalan lancar secara realtime



Unit Keija 

Pelakasana

Dinas Komunikasi dan Informatika dan OPD 

terkait

Pelaksanaan 2024-2027

Keterangan Pengembangan dilakukan secara bertahap setiap 

tahun sesuai dengan ketersediaan anggaran dan 

prioritas

pengembangan aplikasi.

b) Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Data Lokal (LAN)

Tabel 26. Program Keija Pengembangan Jaringan Data Lokal (LAN)

Deskripsi Penambahan sambungan barn dan 

memperbaiki kondisi jaringan LAN yang masih 

dilaporkan belum beijalan dengan baik oleh 

Perangkat Daerah

Pemeliharaan jaringan LAN OPD, UPT

Detail * Jaringan lokal (LAN) menggunakan kabel UTP cat 

6 sesuai standarTIA 568A /TIA568B

Indikator

Pencapaian

Seluruh satuan kerja sudah terhubung jaringan

Unit Keija 

Pelakasana

Dinas Komunikasi dan Informatika dan OPD 

terkait

Pelaksanaan 2024-2027

Keterangan Pengembangan dilakukan secara bertahap setiap 

tahun sesuai dengan ketersediaan anggaran dan 

prioritas

pengembangan aplikasi.

c) Pengembangan Jaringan Data Utama termasuk Keamanan

Tabel 27. Program Kerja Pengembangan Jaringan Utama

Deskripsi Pengembangan lanjutan jaringan utama 

(backbone) intranet dan internet yang terdiri 

atas proses perencanaan dan eksekusi.

Detail Perencanaan jaringan setidaknya perlu memuat 

informasi sebagai berikut:

• DED/Blueprint Pengembangan Jaringan

• Metro/Internet sampai Desa

• Desain topologi jaringan



• Arsitektur keamanan jaringan data dan 

aplikasi

• Estimasi biaya pengembangan

• Eksekusi pengembangan jaringan utama 

berdasarkan dari dokumen blueprint 

perencanaan yang telah dibuat.

Indikator

Pencapaian

Tersedianya dokumen perencanaan 

pengembangan intranet & internet 

Tersedianya perangkat keamanan jaringan

Unit Keija 

Pelakasana

Dinas Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan ■ 2024-2027

Keterangan

d) Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi Jaringan, Server, dan 

Aplikasi

Tabel 28. Program Kerja Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi 
Aplikasi

Deskripsi Penilaian Kerentanan dan Pengujian 

Penetrasi (Vulnerability Assessment and 

Penetration Testing - (VAPT)) terhadap jaringan, 

server, dan aplikasi yang 

dikelola oleh Diskominfo.

Detail • Penilaian Kerentanan (Vulnerability 

Assessment)

• jaringan, server, dan aplikasi web

• Penetration Testing terhadap jaringan, server, 

dan aplikasi web menggunakan metode black 

box

• Dokumen hasil asesmen dan penetration 

testing

• beserta rekomendasinya

Indikator

Pencapaian

Tersedia dokumen hasil penilaian dan 

penetration

testing beserta rekomendasinya

Unit Keija 

Pelakasana

Dinas Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan • 2023-2027

Keterangan



e) Penambahan dan Upgrade Perangkat Keija

Tabel 29. Program Kerja Penambahan dan Upgrade Perangkat Kerja

Deskripsi Penambahan perangkat kerja menyesuaikan 

dengan

jumlah operator yang akan menggunakannya.

Detail PC/Laptop dengan Sistem Operasi berlisensi

Aplikasi perkantoran

Antivirus

Indikator

Pencapaian

Tersedianya perangkat kerja yang memadai

Unit Keija 

Pelakasana

Dinas Komunikasi dan Informatika dan OPD 

terkait

Pelaksanaan 2023-2027

Keterangan •



Tabel 15. Peta J a la n  Penyelenggaraan SPBE Kab. Pacitan  2023-2027

NO INISIATIF KEGIATAN
2023 2024 2025 2026 2027 PENANGGUNG

JAWABQ1 Q2 Q3 9 4 9 1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 9 3 9 4 9 1 9 2 9 3 9 4 9 1 9 2 9 3 9 4

1 Tata Kelola SPBE

Penyusunan Kebijakan SPBE Bagian Organisasi
Penyusunan Arsitektur SPBE Dinas Kominfosandi
Penyusunan Kajian Manajemen SPBE Dinas Kominfosandi
Penyusunan SOP TIK Dinas Kominfosandi

Pendampingan Audit SPBE
'-'V ■.

Inspektorat dan Dinas 
Kominfosandi

Pelaksanaan Audit SPBE Inspektorat dan Dinas 
Kominfosandi

Evaluasi Arsitektur SPBE Dinas Kominfosandi
Evaluasi Kajian Manajemen SPBE Dinas Kominfosandi
Evaluasi Penerapan SOP TIK Dinas Kominfosandi

2 SDM SPBE
Penambahan SDM TIK BKPP
Penyelenggaraan Training SDM TIK BKPP

3 Layanan SPBE

Pengembangan Aplikasi Dinas Kominfosandi
Integrasi Aplikasi Dinas Kominfosandi

Pengembangan Portal Data dan Dashboard Dinas Kominfosandi

Pemeliharaan Aplikasi Dinas Kominfosandi

4 Infrastruktur SPBE

Pengembangan dan Pemeliharaan Pusat 
Data

Dinas Kominfosandi

Pengembangan dan Pemeliharaan 
Infrastruktur Jaringan Data Lokal

Dinas Kominfosandi

Pengembangan Infrastruktur Jaringan 
Data Utama termasuk Keamanan

Dinas Kominfosandi

Penilaian Kerentanan dan Pengujian 
Penetrasi (Vulnerability Assesment and 
Penetration Testing) Keamanan Jaringan, 
Server dan Aplikasi

Dinas Kominfosandi

Pengadaan Bandwith Dinas Kominfosandi
Pemeliharaan Pengamanan Sistem 
lnformasi

Dinas Kominfosandi

Penambahan dan Upgrade Perangkat Kerja Seluruh OPD



BAB V 
PENUTUP

Rencana Induk SPBE disusun guna memberikan gambaran sementara 
kondisi implementasi TIK untuk layanan Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik di Pemerintahan Kabupaten Pacitan. Kondisi yang disampaikan 
dalam rencana induk ini diperoleh dari proses tabulasi dan analisa formulir, 
kuesioner survei, kesimpulan terhadap interview dan Analisa data primer (yang 
juga didapatkan dari proses survei) maupun data sekunder.

Rencana Induk SPBE akan dijadikan sebagai landasan dalam 
implementasi layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sesuai 
bagi Pemerintah Kabupaten Pacitanselama (lima) tahun mendatang dab dapat 
dilakukan perubahan sewaktu-waktu jika dibutuhkan yang dituangkan dalam 
dokumen Rencana Induk SPBE Daerah Kabupaten Pacitan.

BUPATI PACITAN
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