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RENCANA INDUK  TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHAESA  
 

WALIKOTAPAREPARE, 

 
Menimbang :  a.  bahwa pembangunan teknologi informasi dan 

komunikasi dapat menjadi lebih terarah dan 
terintegrasi, maka diperlukan adanya  Rencana Induk 
Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

beserta rekomendasi pengembangannya yang bertujuan 
agar kebijakan pengembangan e-Government dapat 

dilaksanakan secara sistematik dan terpadu; 
 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkanPeraturan 
Walikota tentang  Rencana Induk  Teknologi Informasi 
dan Komunikasi Pemerintah Daerah Kota Parepare; 

 
Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 
 

2.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4843); 

 

3.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4846); 

 

4.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
5. Peraturan..... 
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5.  Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5348); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6041); 

 

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 
2003 tentang Strategi dan Kebijakan Nasional 

Pengembangan    e-Government; 
 

8.  Peraturan Walikota Parepare Nomor 66 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan 

Informatika tentang Tugas Pokok, Fungsi (Berita 
Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 66); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan:  PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA INDUK 
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE. 
 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

 

1.  Daerah adalah Kota Parepare. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah  yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonomi. 

3.  Walikota adalah Walikota Parepare. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada 

Pemerintah Daerah Kota Parepareyang merupakan 
unsur pembantu Wailkota dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. 

5.  Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 
Parepare. 

6.  Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disingkat 
TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, 
menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, 

menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. 
 
7. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang 

digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan 
mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan                 

e-government. 

8.Tata Kelola….. 
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8. Tata Kelola Teknologi Informasi adalah penyusunan 
spesifikasi dari kerangka kerja akuntabilitas untuk 
mendorong perilaku yang diinginkan dalam 
penggunaan Teknologi Informasi, yang melingkupi 

perencanaan, manajemen belanja/investasi, realisasi, 
pengoperasian, dan pemeliharaan sistem. 

9. Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi 
yang selanjutnya disingkat RITIK adalah dokumen 
perencanaan yang menjadi acuan penyelenggaraan     
e-government. 

 

BABII 
MAKSUD DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

 
(1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk: 

a. memberikan arahan yang nyata dan terukur serta 
realistis untuk dapat diselesaikan di setiap 

kegiatan di Kota Parepare yang menggunakan 
teknologi informasi; 

b. memberikan landasan berpikir, standarisasi, 

pentahapan dan implementasi bagi pengembangan 
TIK di lingkup Pemerintah Daerah Kota Parepare 
yang komprehensif, efisien, efektif dan terpadu 

menuju Good Governance dan tetap berada dalam 
kerangka dan bagian dari penerapan TIK di Kota 

Parepare. 
 

(2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk: 

a. menciptakan kegiatan penyelenggaraan birokrasi 
dan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan 
mampu menjawab tuntutan perubahan secara 

efektif sehingga menghasilkan sebuah layanan 
prima sesuai dengan visi pembangunan Kota 

Parepare; 
b. Meningkatkan mutu layanan publik melalui 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 

yang efektif dalam proses penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah Kota Parepare mengoptimalkan 

penyelenggaraan e-government dalam pelayanan 
publik secara menyuluruh; dan 

c. menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan 

pengolahan data/dokumen dan informasi 
elektronik dalam rangka membuka akses informasi 
dan layanan Pemerintah Daerah Kota Parepare 

yang transparan. 
 

BABIII 
DOKUMEN RITIK 

 
Pasal 3 

 
(1) Ruang lingkup pembahasan dalam dokumen RITIK ini 

adalah : 
a. perencanaan Kebijakan dan Regulasi; 

b. perencanaan Kelembagaan dan Organisasi; 
c. perencanaan Data dan Aplikasi; 

 

d.perencanaan …... 
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d. perencanaan Infrastruktur; 
e. perencanaan keberlangsungan sistem. 

 
Pasal 4 

 

(2) Dokumen RITIK merupakan dokumen perencanaan 
dan pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik  
yang memuat pengaturan sebagai berikut : 

a. kerangka Pemikiran; 
b. kondisi Terkini; 

c. hasil Analisis; 
d. perencanaan Strategis ; 
e. program, kegiatan dan rekomendasi. 

 
(3) Dokumen RITIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini. 

 
BAB IV 

TAHAPAN PELAKSANAAN 

 
Pasal 5 

 
(1) Tahapan pelaksanaan RITIK meliputi tahapan 

implementasi sebagai berikut : 

a. dimensi kebijakan dilaksanakan di Tahun 2017 ; 
b. dimensi kelembagaan dilaksanakan di Tahun    

2017 – 2019  ; 

c. dimensi infrastruktur dilaksanakan di Tahun   
2017 – 2021  ; 

d. dimensi aplikasi dilaksanakan di Tahun            
2017 – 2021  ; 

e. dimensi perencanaan dilaksanakan di Tahun     

2017 – 2021. 
 

(2) Pelaksanaan RITIK sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) merupakan strategi pengelolaan TIK dan 
merupakan satu kesatuan dalam Peraturan Walikota 

ini. 
 

BAB V 

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN 
 TEKNOLOGI INFORMASI 

 
Pasal 6 

 

(1) Penanggungjawab penyelenggaraan pengembangan TIK 
Pemerintah Daerah adalah Dinas yang membidangi 

pengembangan teknologi dan informasi. 

(2) Pengembangan TIK oleh Dinas yang membidangi 
pengembangan teknologi informasi dan komunikasi 

dapat melibatkan pihak lain berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan. 

(3) Pengelolaan TIK oleh Dinas yang membidangi 

pengembangan teknologi dan informasi dilaksanakan 
dengan melibatkan SKPD di lingkungan Pemerintah 

Daerah. 
BAB VI .......... 
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BAB VI 
PENDANAAN 

Pasal 7 
 

Pembiayaan perencanaan, pengembangan dan implementasi 

TIK Pemerintah Daerah bersumber dari : 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Parepare ; 

b.  sumber dana lain yang sah. 
 

BAB VII 
PELAPORAN 

Pasal 8 
 

(1) Dinas yang membidangi teknologi informasi dan 

komunikasi dalam pengembangan e-Government 
menyampaikan laporan hasil pengembangan teknologi 

informasi dan komunikasi sesuai tahapan 
pengembangan kepada Walikota melalui Sekretaris 
Daerah Kota Parepare. 

(2) Pengelola TIK pada SKPD menyampaikan laporan 
pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi 
kepada Walikota melalui Kepala Dinas yang 

membidangi teknologi informasi dan komunikasi. 
(3) Tahapan pengembangan TIK dapat dievaluasi jika 

dipandang perlu. 
 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 9 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Parepare. 

 
 

  Ditetapkan diParepare 

  pada tanggal 14 Februari 2018 
    

WALIKOTAPAREPARE,  
 
        ttd 
 

TAUFAN PAWE 

 
Diundangkan di Parepare 
pada tanggal 14 Februari 2018  

 
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA 
 

      ttd 
 

IWAN ASAAD 
 

 
BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2018 NOMOR 11 
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Badan Penelitian dan Pengembangan SDM 

Kementerian Komunikasi dan Informatika 

SAMBUTAN 

 

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah 

merambah ke berbagai sektor termasuk sektor Pemerintah. Pemanfaatan TIK oleh 

lembaga Pemerintah (e-Government) dimulai sejak tahun 2003 dengan 

adanyaKebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.Artinya 

Pemerintah telah menyadari akan potensi dan peluang pendayagunaan TIK bagi 

kemajuan bangsa dan negara khususnya dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan serta meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien. TIK 

diyakini dapat menjadi salah satu solusi bangsa untuk menjawab permasalahan 

yang muncul akibat tuntutan perubahan sehingga optimalisasi pemanfaatan 

kemajuan TIK sangat diperlukan. 

Badan Litbang SDM merupakan unsur penunjang Kementerian Komunikasi dan 

Informatika yang memiliki peran dalam pelaksanaan penelitian termasuk 

didalamnya pelaksanaan kajian tentang model implementasi e-Government yang 

sesuai dengan visi misi pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Hasil 

kajian ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong implementasi e-

Government yang dimulai dari daerah dengan panduan regulasi dari Pemerintah 

Pusat. 

Semoga implementasi e-Government di Kota Parepare berjalan efektif dengan 

menjadikan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) ini sebagai 

panduan dalam menyusun kebijakan, menata kelembagaan sektor Kominfo, 

membangun infrastruktur serta menyusun perencanaan yang berkesinambungan. 

Jakarta,    September 2016 

Kepala, 

 

DR. Basuki Yusuf Iskandar, MA 
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Kata Pengantar 

Era reformasi saat ini menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, 

transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dimana 

masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat 

luas, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif. 

Pemerintah Kota Parepare mau tidak mau harus memanfaatkan kemajuan 

teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, 

menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. Melalui visi 

dan misinya, Pemerintah Kota Parepare sedang melaksanakan proses transformasi 

menuju tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-Government) yang 

menuntut adanya perubahan-perubahan yang inovatif. Melalui proses tersebut, 

diharapkan dapat mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi 

untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi, serta membentuk 

jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan satuan kerja 

lingkup Pemerintah Kota Parepare bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan 

akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan. 

Pemerintah pusat mengharapkan pembangunan teknologi informasi dan 

komunikasi di daerah menjadi lebih terarah dan terintegrasi. Oleh karenanya 

Pemerintah Kota Parepare telah menyusun rencana induk pengembangan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) beserta rekomendasi pengembangannya 

yang bertujuan agar kebijakan pengembangan e-Government dapat dilaksanakan 

secara sistematik dan terpadu. 

Dokumen Rencana Induk TIK (RITIK) tahun 2017 – 2021 ini diharapkan dapat 

membantu setiap satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota 

Parepare dalam mengembangkan dan mengimplementasikan e-Government, 

sebagai bagian dari kebijakan dan strategi pemerintah guna mewujudkan 
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kepemerintahan yang baik (good governance). Dokumen ini perlu ditinjau ulang 

secara berkala untuk memastikan perencanaan ini dilaksanakan dengan baik dan 

disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi wilayah Kota Parepare serta 

perkembangan teknologi dimasa yang akan datang. 

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan 

Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Makassar 

Kepala, 

 

Ir. H. Ruslan Harun, MM 

  



RITIK Kota Parepare 2017-2021 

BBPPKIMakassar – Kementerian Kominfov󠆳 

Executive Summary 

Kota Parepare sebagai kota yang maju mau tidak mau pemerintah kotanya harus 

menyesuaikandiri dengan tuntutan jaman dan harapan masyarakat untuk 

menjadikan pemerintahnyasebagai pemerintahan yang baik, artinya pemerintah 

yang cermat dan tanggap dalammembangun layanannya pada masyarakat. 

Permasalahan kebijakan e-Government di Kota Parepare adalah masih kurangnya 

regulasi untuk mengatur tatakelola e-Government sehingga para pengambil 

kebijakan sulitmelakukan pengambilan kebijakannya sedangkan di level pelaksana 

di setiap SKPD tidakmempunyai pedoman yang jelas untuk mengembangkan dan 

memanfaatkan TIK dengan baikdan benar, untuk itu Dinas Kominfo sebagai 

leadingsector dalam implementasi e-Government harus sesegera mungkin untuk 

melengkapi semua kekurangan regulasi tersebut.  

Kelemahan di kelembagaan terletak pada kurangnya SDM yang ada serta kualitas 

SDM bidang TIK yang tidak sesuai dengan beban kerja yang sedemikian banyak 

sehingga tidak mampu tertangani denganoptimal. Aplikasi e-Government sudah 

cukup banyak dibangun oleh Dinas Kominfo dan SKPD, yang dibutuhkan adalah 

implementasi yang efektif dan berkelanjutan.  

Infrastruktur TIK di Kota Pareparedinilai sudah bagus, kedepan perlu di tingkatkan 

dipermasalahan keamanan informasi. Perencanaan TIK di Pemerintah Kota Parepare 

merupakan dokumen pertama yang harus disusun khusus untuk pembangunan TIK. 

Langkah yang diperlukan selanjutnya adalah ketaatanuntuk menjalankan apa yang 

sudah direncanakan. Apabila sistem perkantoran sudah lebihbanyak berbasis 

teknologi, maka ketergantungan pada mesin menjadi sangat tinggi, untuk 

ituperencanaan keberlajutan sistem menjadi isu yang paling mendesak untuk 

segera disusunsejalan dengan semakin meningkatnya implementasi e-Government 
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Bab I  

Pendahuluan 

Pada bagian ini akan dijelaskan latar belakang penyusunan Rencana Induk 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) Kota Parepare, maksud, tujuan dan 

sasarannya, serta ruang lingkup kegiatannya. Kemudian akan dijelaskan pula 

metodologi yang digunakan dalam penyusunan RITIK ini, serta dasar hukum dalam 

pelaksanaan kegiatan ini. 

1.1. Latar Belakang 

Era reformasi saat ini menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih,transparan, 

dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dimanamasyarakat 

menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas,dapat 

diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif.Kemampuan 

untuk mengikuti perubahan akan meningkat sejalan dengan teknologi yang 

semakin mudah diakses. Para pelaku ekonomi dan masyarakat berharap untuk 

mendapatkan layanan pada waktu dan tempat, sesuai dengan keinginan 

mereka.Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjanjikan efisiensi, kecepatan 

penyampaianinformasi, jangkauan yang global dan tranparansi. Oleh karena itu 

dalam era otonomi daerahini untuk mewujudkanpemerintahan yang good 

governance salah satu upayanya adalahmenggunakan TIK atau yang populer 

disebut e-Government. 

Dalam UU No. 23 tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah, efisiensi dan 

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih 

memperhatikanaspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar 

pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan 

tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-

luasnya kepada daerah, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban 

menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan 
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pemerintahan negara. Amanat UU ini menunjukkan bagaimana pentingnnya 

efisiensi dan transparansi, sehingga e-Government sangat sejalan dengan 

pengamalannya. 

Pada abad ini informasi memegang peranan penting dari segenap kegiatan,apalagi 

bangsa kita akan memasuki era baru yang ditandai dengan keterbukaan 

danpersaingan bebas. Era baru itu, akan berpengaruh tidak saja di bidang ekonomi, 

tetapi jugadalam segi-segi kehidupan masyarakat yang lebih luas lagi. Untuk 

menghadapinya, pemerintah dituntut untukmembangun ketangguhan nasional di 

segala bidang. Tentunya, ketangguhan nasional ituhanya mungkin terwujud jika 

semua pelaku pembangunan mempunyai kesiapan yang dapatdiandalkan dan 

dipertanggungjawabkan. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebihbaik 

atau pelayanan prima menjadikan Pemerintah Kota Parepare mau tak mau harus 

mengikutiperkembangan teknologi yang menjanjikan efsiensi yang tinggi dan 

pelayanan yang lebihbaik. 

e-Government intinya adalah proses pemanfaatan TIK sebagai alat untukmembantu 

menjalankan sistem pemerintahan secara efisien. Didalamnya ada dua halutama 

yaitu penggunaan TIK sebagai alat bantu danpemanfaatannya menjadikan 

pelayanan pemerintahan berjalan lebih efisien. Dalam konsepe-Government, 

masyarakat masih bisa berhubungan dengan pos-pos pelayanan, berbicaramelalui 

telepon untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, atau mengirim surat. Jadi, e-

Governmentsesuai dengan fungsinya, adalah penggunaan TIK yang dapat 

meningkatkanhubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. 

e-Government memberikan peluang baru untuk meningkatkan kualitas 

pemerintahan, dengancara ditingkatkannya efisiensi, layanan-layanan baru, serta 

peningkatan partisipasi warga. Dengan demikian e-Governmentakan meningkatkan 

kualitas pelayanan informasi publik sebagai jalan untukmewujudkan good 

governance. Melalui e-Government, pelayanan pemerintah akanberlangsung secara 

transparan, dapat dilacak prosesnya, sehingga dapat dianggapakuntabel. Unsur 
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penyimpangan dapat dihindarkan dan pelayanan dapat diberikan secaralebih 

efektif dan efisien. 

Dikarenakan pentingnya peranan TIK dalampenyelenggaraan pemerintahan, maka 

Pemerintah Republik Indonesia telah menyusunRencana Induk strategis penerapan 

TIK untuk dunia pemerintahan melalui Inpres Nomor 3Tahun 2003 tentang 

Rencana Induk dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.Untuk 

mengantisipasi perkembangan jaman dan meningkatkan pelayanan 

kepadamasyarakat yang lebih efektif dan efisien serta mewujudkan pemerintah 

Kota Parepare sebagaigood governnence. 

Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas, penyusunan dokumen Kebijakan 

pengembangan TIK dilaksanakan pada tahun ini oleh Balai Besar Pengkajian dan 

Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Makassar bekerjasama 

dengan Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. 

Dimaksudkan untuk digunakansebagai kerangka acuan penerapan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam upayamengembangkan e-Government di Kota 

Parepare, serta upaya mewujudkankepemerintahan yang baik (good governance). 

Adapun ruang lingkup pengembangan dalamDokumen Kebijakan Pengembangan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)Pemerintah Kota Parepare ini terdiri dari 5 

(lima) komponen pengembangan yaitu : Kebijakan,Kelembagaan, Aplikasi, 

Infrastruktur dan Perencanaan. 

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran 

Maksud penyusunan Rencana Induk TIK Kota Parepare ini secara umum adalah 

memberikan arahan yang nyata dan terukur serta realistis untuk dapat diselesaikan 

di setiap kegiatan di Kota Parepare yang menggunakan teknologi informasi. Selain 

itu penyusunan Rencana Induk TIK Kota Parepare ini dapat memberikan landasan 

berpikir, standarisasi, pentahapan dan implementasi bagi pengembangan TIK di 

lingkup Pemerintah Kota Parepare yang komprehensif, efisien, efektif dan terpadu 
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menuju Good Governance dan tetap berada dalam kerangka dan bagian dari 

penerapan TIK di Kota Parepare. 

Hasil yang diharapkan dengan adanya dokumen Rencana Induk TIK Kota Parepare 

ini adalah: 

1. Sebuah Rencana Induk TIK yang dapat digunakan untuk mengontrol dan 

mengarahkan seluruh sumber daya TIK sehingga sesuai dengan strategi 

pengembangan daerah serta prioritasnya. 

2. Tersedianya acuan untuk melaksanakan aktivitas di bidang pengembangan dan 

penerapan TIK yang sesuai dengan kondisi Kota Parepare saat ini dan 3-5 tahun 

kedepan. 

3. Adanya langkah-langkah strategis, sinergis dan sistematis dalam 

pengembangan TIK khususnya pengembangan e-Government guna menjadi 

dasar penyusunan kegiatan dan penganggaran bidang TIK di Kota Parepare 

yang selalu mengacu pada dokumen ini.  

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Induk TIK Kota Parepare adalah sebagai 

berikut : 

1. Terciptanya kegiatan penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik yang 

bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif 

sehingga menghasilkan sebuah layanan prima sesuai dengan visi 

pembangunan Kota Parepare. 

2. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi yang efektif dalam proses penyelenggaraan 

Pemerintah Kota Parepare. 

3. Untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan 

data/dokumen dan informasi elektronik dalam rangka membuka akses 

informasi dan layanan Pemerintah Kota Parepare yang transparan. 



RITIK Kota Parepare 2017-2021 

BBPPKIMakassar – Kementerian Kominfo5󠆳 

4. Perbaikan organisasi, sistem manajemen, budgeting dan proses kerja 

kepemerintahan. 

Sedangkan sasaran dari kegiatan ini adalah : 

1. Tersusunnya review terhadap berbagai rencana dan kebijakan terkait 

teknologi informasi dan komunikasi ataupun e-Government yang telah ada. 

2. Teridentifikasinya kondisi eksisting terkait pengembangan TIK di Kota 

Parepare dan merumuskan kebutuhannya.  

3. Adanya rumusan rencana pengembangan TIK di Kota Parepare meliputi 

kerangka pemikiran dasar, rekomendasi pengembangan, tahapan 

pengembangan, dan rencana implementasi. 

1.3. Ruang Lingkup Dokumen Perencanaan 

Adapun ruang lingkup pembahasan dalam dokumen rencana induk ini adalah : 

1. Perencanaan Kebijakan dan Regulasi  

2. Perencanaan Kelembagaan dan Organisasi  

3. Perencanaan Data dan Aplikasi  

4. Perencanaan Infrastruktur  

5. Perencanaan keberlangsungan sistem 

1.4. Metodologi 

Metodologi pengembangan bersifat sistematis dan terarah untuk memperoleh 

hasil sesuai dengan rencana. Kunci utama keberhasilan metodologi terletak pada 

kemudahan integrasi dari reengineering dan optimalisasi kegiatan. Reengineering 

merupakan suatu perubahan proses bisnis menuju hal yang lebih efisien dan 

efektif. Optimalisasi menyangkut peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam 

mengatur orang, uang, waktu, mesin dan sistem menuju hasil yang ingin dicapai. 

Penggunaan suatu metodologi secara konsisten akan membuahkan beberapa hal 

utama, yaitu: 
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a. Meningkatkan kualitas dari hasil yang ingin dicapai; 

b. Meningkatkan efisiensi; 

c. Meningkatkan produktivitas; 

d. Meningkatkan jangka waktu pencapaian target; 

e. Membantu kegiatan awal menjadi lebih terarah; 

f. Membantu kelancaran tahap implementasi; 

g. Mewujudkan kesepakatan akan standar dan tolak ukur yang digunakan. 

Metodologi penyusunan Rencana Induk TIK merupakan suatu metode atau 

tahapan kegiatan yang terstruktur dengan merujuk pada standar-standar baku 

tertentu. Metodologi yang digunakan dalam menyusun dokumen Rencana Induk 

ini mengadopsi metodologi yang diusulkan oleh Anita Cassidy dalam bukunya 

yang berjudul ”Informati󠆳on Systems Strategi󠆳c Planni󠆳ng” (2󠆳006󠆳). Metodologi󠆳 i󠆳ni󠆳 

telah banyak digunakan dalam perumusan rencana strategis perusahaan-

perusahaan yang berskala nasional maupun internasional serta beberapa lembaga 

pemerintahan yang ada di Indonesia.  

Namun demikian, metodologi  yang tertuang dalam buku tersebut bersifat generik 

dan disusun untuk bisa diaplikasikan di semua sektor usaha.Tentusaja,  tidak 

semuanya perlu digunakan untuk penyusunan Rencana Induk Pemerintah Kota 

Parepare. Oleh karenanya, hanya bagian-bagian relevan saja yang diadopsi. Selain 

itu, terdapat beberapa referensi  lain seperti tercantum pada daftar pustaka. 

Berdasarkan rujukan tersebut maka tahapan pelaksanaan Rencana Induk e-

Government Pemerintah Kota Parepare dilakukan sebagai berikut: 

Proses Kegiatan Metode/Teknik 

FASE I : VISIONING 

1. Inisiasi kegiatan  Menentukan tujuan dan batasan 

 Membuat rencana keluaran 

(deliverables) 

 Menentukan partisipan 

 Literature study 

2. Memahami kondisi 

organisasi saat ini 

 Me-review dokumen organisasi 

 Membangun instrumen & 

struktur Wawancara & Survey 

 Interview 

 Survey 
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 Membuat rencana wawancara 

dan survey 

 Melakukan wawancara & survey 

 Dokumentasi hasil wawancara 

dan survey 

3. Melakukan 

konfirmasi atas hasil 

analisis kondisi 

organisasi 

 Membuat gambaran kondisi 

organisasi berdasarkan visi, 

tujuan, strategi 

 Memahami tren pengembangan 

lingkungan organisasi, kebutuhan 

organisasi dan stakeholder 

 Memahami implikasi IS pada 

organisasi 

 SWOT analysis 

 FGD 

 

FASE II : ANALYSIS 

1. Memahami kondisi SI 

saat ini 

 Me-review dokumen SI 

 Membangun struktur survey dan 

wawancara 

 Melakukan survey dan 

wawancara 

 Membuat dokumen hasil survey 

dan wawancara 

 Menggambarkan kondisi SI saat 

ini 

 Interview 

 Survey Layanan SI 

 Rivew Kinerja 

Organisasi SI 

2. Analisis kondisi SI  Melakukan benchmarking 

 Identifikasi tren SI 

 Tinjauan kebutuhan informasi 

 Tinjauan proses bisnis dan 

penggunaan aplikasi 

 Membangun SWOT SI, peluang 

teknologi, business enablers 

 Benchmarking 

 Assesmen Kebetuhan 

Informasi 

 Survey Kondisi SI 

 Assesmen Infrastruktur 

TI 

3. Membuat 

rekomendasi dan 

solusi alternatif 

 Mengembangkan opsi aplikasi & 

rekomendasi 

 Mengembangkan opsi 

infrastruktur & rekomendasi 

 Mengembangkan opsi organisasi 

& rekomendasi 

 Mengembangkan opsi proses SI 

& rekomendasi 

 

 

FASE III : DIRECTION 

1. Membangun visi dan 

tujuan SI 

 Membangun visi dan misi Sistem 

Informasi 

 Membangun tujuan dan strategi 

Sistem Informasi 

 Membuat mekanisme dan kriteria 

pengembangan SI 

 

2. Membangun 

rencana SI 

 Membangun tujuan aplikasi  

 Membangun tujuan infrastruktur 

 Membangun tujuan organisasi SI 

 Membangun tujuan proses SI 
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3. Identifikasi proyek SI  Identifikasi proyek (aplikasi, 

infrastruktur, organisasi, dan 

proses) 

 Estimasi biaya 

 Identifikasi manfaat 

 Menentukan prioritas proyek SI 

 

FASE IV : RECOMMENDATION 

1. Membangun 

roadmap 

 Menjelaskan detail roadmap 

 Membuat ringkasan biaya 

 Ringkasan pengaruh terhadap 

organisasi 

 Identifikasi risiko 

 

2. Membangun business 

case 

 Ringkasan : manfaat  

 

 

3. Menyampaikan hasil 

perencanaan  

 Presentasi hasil perencanaan 

 Penyerahan hasil perencanaan 

Presentasi 

FASE 1 : VISIONING 

Fase ini merupakan fase pertama dari proses perencanaan strategis, hal yang 

pertama dilakukan adalah inisiasi kegiatan perencanaan dan mengatur bagaimana 

proses perencanaan ini akan dilakukan dari awal sampai akhir. Sebagaimana 

layaknya sebuah proyek, hal yang perlu dilakukan adalah mengatur jadwal proyek 

(schedule), menentukan kegiatan (task) yang akan dilakukan, dan menentukan hasil 

(deliverables) dari proyek ini. Hal yang menjadi substansi dari fase ini adalah 

bagaimana memahami tujuan dari proyek perencanaan dengan mencoba menggali 

apa yang diharapkan oleh manajemen organisasi. Kemudian akan dilakukan 

identifikasi langkah-langkah atau kegiatan apa yang akan dilakukan kemudian 

dirangkai menjadi sebuah urutan kegiatan dan jadwal, selanjutnya ditentukan 

individu yang akan terlibat dalam proses perencanaan serta peran dan tanggung 

jawabnya. 

Pada fase ini akan dilakukan pemahaman tentang kondisi organisasi saat ini melalui 

pendalaman dokumen yang berisi tentang visi, misi, tujuan, serta strategi bisnis 

organisasi. Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mendapatkan hal tersebut 

adalah melalui serangkaian wawancara, survey, atau me-review dokumen yang bisa 

didapatkan dari organisasi. 
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FASE 2 : ANALYSING 

Pada fase kedua ini akan dilakukan analisis tentang bagaimana kondisi sistem 

informasi pada organisasi, hal ini dilakukan untuk memberi gambaran yang jelas 

tentang kondisi sistem informasi saat ini. Dari hasil analisis ini diharapkan akan 

diketahui bagian-bagian yang penting yang sebelumnya belum dapat diidentifikasi. 

Proses analisis ini akan dilakukan melalui serangkaian wawancara serta analisis 

berbagai dokumen yang ada. 

Pada fase ini akan dilakukan dokumentasi semua aplikasi yang  digunakan saat ini 

serta infrastuktur yang dimiliki, kemudian akan dilakukan review struktur organisasi 

sistem informasi, keterampilan (skills), peran (roles), dan tanggungjawab 

(responsibilities) organisasi SI yang ada dalam organisasi ini. Pada fase ini juga akan 

dilakukan review berapa jumlah anggaran dan belanja sistem informasi, kemudian 

akan dilakukan pula review tentang proyek SI yang sedang berjalan saat ini. Hal 

yang tak kalah pentingnya dalah melakukan observasi bagaimana organisasi lain 

memanfaatkan SI untuk pengembangan TIK di lingkup organisasi mereka. 

FASE 3 : DIRECTION 

Fase ini bertujuan untuk mencari dan menentukan formulasi strategi sistem dan 

teknologi informasi yang dapat mendukung organisasi dalam mencapai tujuannya. 

Hal ini dilakukan dengan me-review masing-masing tujuan bisnis dan menentukan 

solusi sistem informasi yang dapat diambil untuk membantu bisnis dalam 

mencapai tujuan tersebut. Kemudian akan ditentukan aplikasi yang dibutuhkan 

dengan menyusun portfolio aplikasi berdasarkan masing-masing tujuan. 

Selanjutnya menentukan arsitektur komputer yang dibutuhkan, termasuk 

didalamnya jika diperlukan perubahan perangkat PC, server, network serta 

perangkat komunikasi. Kemudian ditentukan arsitektur pelayanan sistem informasi, 

termasuk didalamnya rangkaian proses sistem informasi serta orang-orang yang 

terkait dalam pelayanan sistem informasi. Langkah selanjutnya adalah menentukan 

alokasi sumberdaya sistem informasi.  
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Langkah terakhir pada fase ini adalah menentukan prioritas dari beberapa proyek 

sistem informasi yang telah diidentifikasi, hal ini bertujuan untuk menentukan 

proyek yang paling penting yang harus dilakukan dan menentukan proyek sesuai 

dengan kemampuan finansial organisasi serta waktu yang dibutuhkan dalam 

penyelesaian proyek. 

FASE 4 : RECOMMENDATION 

Fase recommendation ini berisi tentang detail roadmap dari proyek yang telah 

diidentifikasi,  hal yang termasuk didalamnya adalah rangkuman biaya yang 

dibutuhkan, waktu pengerjaan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk masing-

masing proyek. Kemudian untuk menyempurnakan perencanaan strategis ini, 

dilakukan beberapa proses analisis yaitu analisis terhadap investasi sistem informasi 

dengan Return On Investment (ROI), kemudian dilakukan analisis tentang dampak 

organisasi, dan analisis tentang risiko-risiko yang akan dihadapi dalam proyek 

tersebut. 

Sebuah dokumen perencanaan strategis harus dimengerti oleh pihak yang awam 

tentang pengetahuan sistem informasi sekali pun. Oleh karena itu pada proses 

perencanaan ini akan dibuat sebuah business case yang bertujuan untuk memberi 

pengertian dan pemahaman tentang substansi dari perencanaan strategis ini 

sehingga mereka dapat menerima dengan baik. 

Survei 

Survei dilakukan untuk mendapatkan data kondisi eksisting organisasi di lapangan. 

Survei dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. 

Wawancara dilakukan kepada penanggungjawab TIK di masing-masing Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kota Parepare. Sementara 

observasi digunakan untuk mendapatkan data yang tidak diperoleh dari proses 

wawancara. 

Focused Group Disscussion 
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Focus group discussion yang lebih terkenal dengan singkatannya FGD merupakan 

salah satu metode riset kualitatif yang paling terkenal selain teknik wawancara. FGD 

adalah diskusi terfokus dari suatu group untuk membahas suatu masalah tertentu, 

dalam suasana informal dan santai. Jumlah pesertanya bervariasi antara 8-12 orang, 

dilaksanakan dengan panduan seorang moderator. Berbeda dengan riset 

kuantitatif yang metodologinya memiliki sifat pasti (exact), metode FGD yang 

bersifat kualitatif memiliki sifat tidak pasti, berupa eksploratori atau pendalaman 

terhadap suatu masalah dan tidak dapat digeneralisasi. 

FGD ini digunakan untuk melakukan konfirmasi atas data yang telah dikumpulkan 

di lapangan. Acuan diskusi adalah kesimpulan sementara dari hasil analisis serta 

fakta-fakta penting yang perlu diketahui oleh peserta diskusi. 

1.5. Dasar Hukum Pelaksanaan 

Landasan hukum pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen rencana induk TIK ini 

adalah beberapa peraturan yang terkait dengan TIK maupun e-Government 

diantaranya adalah: 

1. UU NO. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. 

2. UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) 

3. UU No.14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2001 tentang 

Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia.  

5. Kerangka kerja Teknologi Informasi Nasional (National IT Framework).  

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003, tentang Strategi 

dan Kebijakan Nasional Pengembangan e-Government.  

7. PP No. 56 Th. 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah.  

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang 

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. 
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9. Keppres No. 9 Th. 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia.  

10. Kepres 20/2006 Pembentukan DETIKNAS (Dewan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Nasional.  
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Bab II  

Kerangka Pemikiran 

Pada bagian ini akan dijelaskan kerangka berpikir yang digunakan dalam 

penyusunan RITIK Kota Parepare. Disini akan dijelaskan tentang konsep kerangka 

e-Government (e-Government framework) serta tujuan pengembangan e-

Government. 

2.1. e-Government Framework 

Definisie-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 

dalam prosespemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, 

dan akuntabilitaspenyelenggaraan pemerintahan.Manfaat dari pelaksanaan e-

Government diantaranya karyawan bisa bekerja lebih efisiensi,efektif, transparan, 

sehingga mampu membangkitkan partisipasi masyarakat dalampembangunan 

daerahnya, serta membangkitkan inovasi baru dalam memberikan layanan 

padamasyarakat.Arsitektur e-Government dapat digambarkan sebagai berikut : 

Visi Pembangunan
Visi e-Government

Strategi & Kebijakan

Manajemen TIK
SDM | Kelembagaan | Regulasi

Aplikasi
EIS | DSS

G2E | G2B| G2C | G2G

Data
Master Data | Data Proses

Aset Informasi

Infrastruktur
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Gambar 1. Arsitektur e-Government 
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Pelaksanaan e-Government harus sejalan dengan visi dan misi pembangunan 

daerah, pada tahap awal yang harus dibangun adalah infrastruktur teknologi 

informasi berupa akses internet ke pemerintah daerah. Selanjutnya secara bertahap 

dibangun basis data, aplikasi dan tatakelolanya dimana prosesnya mulai dari 

perencanaantahapan implementasi dan monitoring serta evaluasi. Seluruh 

rangkaian aktifitas implementasi e-Government ini, untuk mencapai misi yang 

sejalan dengan misi pembangunan daerah maka perlu aktor yang membangun 

kebijakan dan strategi implementasinya. 

2.2. Tujuan e-Government 

Tujuan penerapan e-Government adalah : 

1. Peningkatan layanan publik : 

a. Kemudahan akses dan informasi atas pelayanan 

b. Pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat 

c. Meningkatkan kemampuan penggunaan TIK masyarakat 

d. Interaksi yang aktif dalam proses pelayanan 

2. Efisiesi dan efektivitas pemerintahan 

a. Mempercepat analisis dan proses pengambilan keputusan 

b. Menurunkan biaya dan anggaran Negara 

c. Memperkuat kolaborasi dan knowledge-sharing 

d. Memperkuat knowledge based manajemen birokrasi 

e. Memperkuat sinergi antar instansi pemerintahan 

f. Mengurangi jumlah proses, struktur dan orang 

g. Memperkuat dokumentasi data dan informasi 

h. Menekan tingkat korupsi 

3. Akuntabilitas dan partisipasi : 

a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program 
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b. Penguatan produktivitas kinerja 

c. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran 

d. Keterlibatanmasyarakat dalam pengambilan keputusan 

2.3. Layanan e-Government 

E-Government sendiri berkaitan erat dengan penggunaan teknologi informasi oleh 

pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk mengakomodir kebutuhan 

warganya. Penerapan teknologi dalam pemerintahan mempunyai tujuan yang 

sangat beragam, diataranya adalah: pemberian layanan pemerintahan yang lebih 

baik kepada warganya, peningkatan interaksi dengan dunia usaha dan industri, 

pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, atau manajemen pemerintahan 

yang lebih efisien. Hasil yang diharapkan dapat berupa pengurangan korupsi, 

peningkatan transparansi, peningkatan kenyamanan, pertambahan pendapatan 

dan pengurangan biaya. 

2.4. Layanan Infrastruktur 

Layanan Infrastruktur TIK adalah layanan teknologi informasi berupa : 

1. Hardware : 

a. akses jaringan 

b. storage, 

c. server untuk melakukan proses data 

d. terminal / clients untuk entry data 

e. Media transmisi (FO, wireless, UTP/STP Cable) dll 

2. Software : 

a. Operating System 

b. Database 

c. Monitoring 

d. Midleware 

e. Aplikasi dasar : e-mail, FTP 

f. IP (Internet Protocol) 
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g. Bandwidth, dll 

Segmen target layanan diantaranya : 

 G2G : Layanan infrastruktur TI bagi instansi pemerintah diluar kendali 

struktural pemerintah daerah diantaranya : Kepolisian, KPU dll 

 G2B : Layanan infrastruktur bagi kelompok usaha rintisan pemerintah daerah 

 G2C : Layanan infrastruktur pada area tertentu dalam kota dalam rangka 

perluasan aksesabilitas masyarakat terhadap dunia maya.  

 G2E : Layanan infrastruktur TI bagi internal pemerintah daerah diantaranya 

kepada SKPD, kelurahan, Puskesmas dll 

2.5. Layanan Aplikasi 

Layanan aplikasi TIK adalah layanan teknologi informasi berupa : ketersediaan data 

dan aplikasi baik yang propriteary maupun yang opensource 

G2G G2C G2B G2EEfisiensi & 
Efektivitas

Meningkatkan 
koordinasi dan 
sinergi diantara 

instansi 

pemeritahan

Citizen 
Centered

Membangun 
sistem yang 

menyediakan 
informasi untuk 

publik

Lingkungan 
Bisnis yang 

kondusif
Menciptakan 

iklim bisnis yang 
kondusif bagi 

dunia usaha

Kepuasan dan 
Self 

Improvement
Meningkatkan 
kepuasan dan 
kenyamanan 
karyawan di 
lingkungan 

pemerintahan

 

Gambar 2. Target layanan sistem informasi 

Segmen target layanannya adalah: 

 Government to Citizens (G2C). Tipe G2C ini merupakan aplikasi e-Government 

yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan 

berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk 

memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). Tujuan dari 

dibangunnya aplikasi e-Government bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan 

pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar 

masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk 
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pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. Contoh aplikasinya 

adalah sebagai berikut: e-recruitment, e-health, e-education, diseminasi 

informasi pengetahuan dan lainnya.  

 Government to Business (G2B). Salah satu tugas utama dari sebuah 

pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar 

roda perekenomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, entiti bisnis semacam perusahaan 

swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki ole h 

pemerintah. Disamping itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan 

berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban 

organisasinya sebagai sebuah entiti berorientasi profit. Diperlukannya relasi 

yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk 

memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, 

namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika 

terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta. Contoh dari 

aplikasi e-Government berjenis G2B ini adalah sebagai berikut : e-tax dan e-

procurement.  

 Government to Governments (G2G). Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu 

pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal 

yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar 

kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara (masyarakat, 

industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan 

dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan 

sosial dan budaya, dan lain sebagainya. Berbagai penerapan e-Government 

bertipe G-to-G ini yang telah dikenal luas antara lain: 

o Antar negara : Pengembangan suatu sistem basis data intelijen yang 

berfungsi untuk mendeteksi cegah dan tangkal; Sistem informasi di bidang 

hak cipta intelektual untuk pengecekan dan pendaftaran terhadap karya-
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karya tertentu yang ingin memperoleh hak paten internasional; dan lain 

sebagainya. 

o Antar instansi dalam negeri : transaksi data / informasi dalam kerangka 

integrasi data / informasi untuk sistem informasi bantuan pengambilan 

keputusan ataupun sistem informasi pelaporan eksekutif. 

 Government to Employees (G2E). Pada akhirnya, aplikasi e-Government juga 

diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan karyawan 

pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Berbagai jenis aplikasi yang dapat 

dibangun dengan menggunakan format G-to-E ini antara lain: 

o Sistem Informasi pengelolaan pegawai pemerintah : Sistem informasi 

kepegawaian untuk proses mutasi, rotasi, demosi, dan promosi seluruh 

karyawan pemerintahan; Sistem informasi tunjangan kinerja dan 

kesejahteraan; Sistem asuransi kesehatan dan pendidikan bagi para pegawai 

pemerintahan yang telah terintegrasi dengan lembaga-lembaga kesehatan 

(rumah sakit, poliklinik, apotik, dan lain sebagainya) dan institusi-institusi 

pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, kejuruan, dan lain-lain) untuk 

menjamin tingkat kesejahteraan karyawan beserta keluarganya; 

o Sistem informasi pengelolaan kantor (e-Office) : Otomatisasi proses 

bisnis/birokrasi kantor pemerintah daerah : e-filling, e-mail, e-report, e-

disposisi, Sistem Informasi Keuangan, dan sebagainya. 

Dengan menyadari adanya bermacam-macam tipe aplikasi tersebut, maka terlihat 

fungsi strategis dari berbagai aplikasi e-Government yang dikembangkan oleh 

pemerintah daerah. Keberadaannya tidak hanya semata untuk meningkatkan 

kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya, namun lebih jauh lagi untuk 

meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang pada 

akhirnya bermuara pada kemajuan daerah. 

2.6. e-Government dan Reformasi Birokrasi 



RITIK Kota Parepare 2017-2021 

BBPPKIMakassar – Kementerian Kominfo19󠆳 

Kesadaran pemerintah akan pentingnya membangun sistem birokrasi yang modern 

menghasilkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Salah 

satu tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada 

masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagaimana 

tercantum dalamPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Tatalaksana 

(Business Process) .  

Perbaikan/penataan ulang tatalaksana (business process) perlu dilakukan bilamana, 

antara lain: 

 Terjadi perubahan arah strategis Kementerian/Lembaga dan Pemerintah 

Daerah (visi, misi dan sasaran strategis) yang berdampak pada atau 

mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran (output) 

organisasi/unit kerja; dan 

 Adanya keinginan/dorongan dari dalam Kementerian/Lembaga dan 

Pemerintah Daerah atau pun dorongan dari publik/masyarakat sebagai salah 

satu pemangku kepentingan untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik 

secara signifikan. 

Muara dari penataan tatalaksana (business process) adalah sebagai berikut, antara 

lain: 

a) Pembuatan atau perbaikan Standar Operating Procedure (SOP), termasuk di 

dalamnya perbaikan standar kinerja pelayanan; 

b) Perbaikan struktur organisasi; dan 

c) Pembuatan atau perbaikan uraian pekerjaan (job descriptions) 

Perubahan sistem birokrasi ini sejalan dengan tujuan e-Government  yaitu untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik  sehingga  akses masyarakat dapat lebih 
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luas, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat diukur. Pencapaian tujuan dari dua 

program kegiatan ini memerlukan sebuah panduan agar dalam pelaksanaannya 

tidak menimbulkan permasalahan baru yang akan mempengaruhi pencapaian 

tujuan masing-masing program. 

Reformasi 
Birokrasi

Kelembagaan

Business Process 

SDM Aparatur

G2C

G2B

G2G

G2E

E-Government

Government Digital Service/
Dewan TIK Daerah

Aplikasi & Infrastruktur

Kominfo

RITIK

 

Gambar 3. Model Pengembangan e-Government berbasis Reformasi Birokrasi 

Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) ini menjadi sebuah 

model panduan yang dapat digunakan bersama (Tim Reformasi Birokrasi dan SKPD 

Kominfo) dalam membangun dan mengimplementasikan e-Government sebagai 

solusi bersama dalam menciptakan sistem birokrasi yang modern.  Pada Gambar 3 

dijelaskan bagiamana pembagian kewenangan dan model pelaksanaan 

pembangunan e-Government. Tim Reformasi Birokrasi dapat membentuk sebuah 

unit yang berfungsi menata tata laksana dengan mengidentifikasi proses yang 

berpotensi untuk dirubah, diganti, atau dihilangkan dan memanfaatkan potensi TIK 

dalam membangun kembali sistem pelayanan yang lebih baik. SKPD Kominfo 

kemudian menerjemahkan kebutuhan sistem baru tersebut dengan membangun 

infrastruktur dan aplikasi untuk merealisasikan implementasi sistem baru tersebut. 

Sinergitas pembangunan ini sangat dibutuhkan dan mempengaruhi percepatan 

implementasi e-Governmnet di daerah.
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Bab III  

Kondisi Terkini 

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil pengumpulan data di lapangan. Pengumpulan 

data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, forum diskusi, dan 

observasi. Bagian ini akan menjelaskan tentang Profil Kota Parepare, kondisi 

kebijakan TIK yang sudah ada di Kota Parepare, kondisi kelembagaan, aplikasi yang 

digunakan dan pemanfaatannya, serta kondisi infrastruktur serta perencanaan 

pengembangannya. Selain itu akan dijelaskan pula beberapa penghargaan nasional 

yang pernah diraih Pemerintah Kota Parepare terkait pemanfaatan TIK. 

3.1. Profil Kota Parepare 

3.1.1. Visi Misi 

Visi Misi Kota Parepare 2013-2018 Sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2014 Tentang 

RPJMD Kota Parepare 2013-2018 adalah: 

VISI : Terwujudnya Kota Parepare yang Maju, Peduli, Mandiri dan Bermartabat 

Sedangkan MISI adalah: 

1. Meningkatkan optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan secara 

berkeadilan, berkualitas dan berkesinambungan. 

2. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pada 

sumber daya lokal, mengembangkan investasi dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip pembangunan 

berkelanjutan. 

3. Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah melalui 

keseimbangan penataan ruang dan adaptibilitas perubahan lingkungan 

hidup. 

4. Memantapkan penegakan supremasi hukum, menyelenggarakan 

pemerintahan yang bersih dan meningkatkan partisipatif aktif masyarakat. 
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5. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya lokal dalam 

mengembangkan kehidupan bersama yang lebih baik. 

3.1.2. Geografi 

Kota Parepare terletak antara 3󠆳°5󠆳7󠆳’3󠆳9󠆳” - 4󠆳°04󠆳’4󠆳9󠆳” Li󠆳ntang Selatan dan 1󠆳1󠆳9󠆳°3󠆳6󠆳’2󠆳4󠆳” - 

1󠆳1󠆳9󠆳°4󠆳3󠆳’4󠆳0” Bujur Ti󠆳mur, berbatasan dengan Kabupaten Pinrang di sebelah Utara, 

Kabupaten Sidrap di sebelah Timur, Kabupaten Barru di sebelah Selatan dan Selat 

Makassar di sebelah Barat. 

Luas wilayah Kota Parepare hanya sebesar 0,21 % dari total luas daratan Propinsi 

Sulawesi Selatan yaitu sebesar 99,33 km2. Dari sisi geografis, kota ini tidak terlalu 

jauh dari ibukota provinsi. Jaraknya sekitar 155 kilometer ke arah utara. Kurang 

lebih 85% wilayah Kota Parepare terdiri atas perbukitan, bergelombang dan 

bergunung dan berkisar 15% dengan topografi datar yang berada dibagian Barat. 

Kota Parepare tepat berada di pesisir Selat Makassar yang memisahkan Pulau 

Sulawesi dan Pulau Kalimantan sehingga arus lalu lintas antar pulau menjadi salah 

satu layanan sarana transportasi. 

3.1.3. Pemerintahan 

Kota Parepareterdiri dari 4 kecamatandan 22 kelurahan.Empat kecamatantersebut 

yaituKecamatan Bacukiki,Bacukiki Barat, Ujungdan Soreang. Seluruhkelurahan di 

KotaParepare termasukdalam klasifikasiKelurahan Swasembada.KeanggotaanDPRD 

Kota Parepareterdiri dari 25 orangyang berasal dari 11partai/6 fraksi. Tahun2014 

DPRD KotaParepare menghasilkan50 keputusan (meliputi14 keputusan PERDA,33 

keputusan DPRD,dan 3 keputusanPimpinan DPRD). 
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Tabel 1. Statistik Pemerintahan Kota Parepare 

Wilayah Administrasi 2014  

Kecamatan 4  

Kelurahan 22  

Jumlah PNS 4.649  

Menurut Golongan Laki-laki Perempuan 

Gol. I 45 4 

Gol. II 329 326 

Gol. III 924 1.507 

Gol. IV 675 839 

Sumber : Kota Parepare Dalam Angka 2015 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkup Pemda Kota Parepare berjumlah 4.649 

orang, terdiri dari 1.973 orang PNS lakilaki dan 2.676 orang PNS perempuan. Jika 

dilihat berdasarkan komposisi pegawai menurut jenis kelamin, jumlah pegawai 

perempuan jauh lebih besar dibanding pegawai lakilaki. Fenomena ini dikarenakan 

PNS di Kota Parepare didominasi oleh guru; dimana jumlah guru perempuan lebih 

banyak daripada jumlah guru laki-laki. Sedangkan jika dilihat dari tingkat 

pendidikannya, sebagian besar PNS di Kota Parepare merupakan lulusan perguruan 

tinggi dengan jenjang sarjana D-IV/S1. Hal ini mengakibatkan jumlah PNS 

golongan III paling dominan di Kota Parepare. 

 

Gambar 4.Jumlah PNS Kota Parepare (Sumber: Kota Parepare Dalam Angka 2015) 
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Komposisi Pemerintah Kota Parepare adalah sebagai berikut: 

Yang berbentuk Badan: 

1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah  

2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan 

4) Badan Pelayanan Kesehatan RSU Andi Makkasau 

5) Badan Lingkungan Hidup 

6) Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah 

7) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 

8) Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan 

Yang berbentuk Dinas: 

1) Dinas Pendapatan Daerah 

2) Dinas Olah Raga, Pemuda dan Pariwisata 

3) Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

4) Dinas Tenaga Kerja 

5) Dinas Pendidikan 

6) Dinas Kesehatan 

7) Dinas PKPK 

8) Dinas Perindag, Koperasi & UKM 

9) Dinas Sosial 

10) Dinas Perhubungan 

11) Dinas Tata Ruang dan Wasbang 

12) Dinas Pekerjaan Umum 

13) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

14) Dinas Komunikasi & Informatika 

Kantor : 

1) Kantor Satpol PP 

2) Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 
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3) Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi 

4) Kantor Pelayanan Perizinan 

Kecamatan: 

1) Kecamatan Ujung 

2) Kecamatan Soreang 

3) Kecamatan Bacukiki Barat 

4) Kecamatan Bacukiki 

Lainnya: 

1) Inspektorat Kota Parepare 

2) Sekretariat Korpri 

3) Sekretariat DPRD 

4) Sekretariat Daerah 

3.1.4. Penduduk 

Jumlah penduduk kota Parepare Tahun 2014 berjumlah 136.903 jiwa yang tersebar 

di 4 kecamatan dan 22 kelurahan.  Kecamatan Soreang mempunyai jumlah 

penduduk terbanyak yaitu 44.769 jiwa. Disusul kemudian oleh Kecamatan Bacukiki 

Barat sebanyak 41.697 jiwa, Kecamatan Ujung sebanyak 33.684 jiwa, dan 

Kecamatan Bacukiki sebanyak 16.753 jiwa. Jumlah penduduk di Kecamatan Bacukiki 

merupakan jumlah penduduk yang terendah jika dibandingkan dengan tiga 

kecamatan lainnya di Kota Parepare. 

Rasio jenis kelamin penduduk Kota Parepare yaitu sebesar 97 / 96,56 (kurang dari 

100). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak 

daripada penduduk laki-laki dimana dari 100 wanita hanya terdapat 97 laki-laki; 

dengan rincian terdapat 67.217 jiwa penduduk laki-laki dan 69.686 jiwa penduduk 

perempuan. 
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Penduduk Usia Kerja (penduduk yang berumur 15 tahun ke atas) yang ada di Kota 

Parepare berjumlah 97.296 orang yang terdiri dari 58.978 orang Angkatan Kerja 

dan 38.318 orang Bukan Angkatan Kerja. Mereka yang termasuk dalam Angkatan 

Kerja adalah penduduk yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. 

Angkatan kerja yang sudah bekerja ada sebanyak54.812 orang atau sebesar 92,94 

persen, sedangkan sisanya yaitu 4.166 orang masih menganggur atau sebesar 7,06 

persen. 

 

Gambar 5.Sebaran Penduduk Kota Parepare (Sumber: Kota Parepare Dalam Angka 2015) 

Indikator ketenagakerjaan yang sering digunakan untuk mengukur besarnya jumlah 

angkatan kerja adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK Kota 

Parepare tahun 2014 adalah sebesar 60,62 persen, ini berarti bahwa jumlah 

angkatan kerja di Kota Parepare ada sebanyak 60,62 persen pada tahun 2014 jika 

dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja (penduduk produktif). Indikator 

lainnya yang sering digunakan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), TPT 

Kota Parepare tahun 2014 sebesar 4,28 persen, ini berarti bahwa ada sebanyak 4,28 

persenpenduduk usia kerja yang masih menganggur. Sedangkan yang termasuk 

Bukan Angkatan Kerja adalah mereka yang bersekolah, mengurus rumahtangga/ 
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melakukan kegiatan lainnya. Mayoritas pencari kerja yang terdaftar dan yang telah 

ditempatkan oleh Disnaker, Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil adalah laki-laki 

dengan rata-rata tingkat pendidikan yang ditamatkan adalah SLTA/sederajat. 

Dilihat dari lapangan usaha, sebagian besar penduduk Kota Parepare bekerja di 

sektor perdagangan, hotel dan restoran  yaitu sebanyak 20.657 orang atau sekitar 

37,69 persen. Sektor kedua yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang  cukup 

besar adalah sektor jasa perorangan dan kemasyarakatan sebanyak 16.904 orang 

atau sekitar 30,84 persen dari total angkatan kerja yang bekerja. 

3.1.5. Pembangunan Manusia 

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat 

perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM) yang mencerminkan capaian 

kemajuan di bidang pendiidikan, kesehatan dan ekonomi. Dengan melihat 

perkembangan angka IPM tiap tahun, tampaknya kemajuan di Kota Parepare dalam 

pembangunan manusia cukup signifikan. Pada tahun 2011 Indeks Pembangunan 

Manusia Kota Parepare sebesar 78,19 sedangkan tahun 2013 menjadi sebesar 

79,02. Indeks Pembangunan Manusia Kota Parepare lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan IPM Sulawesi Selatan, selama tahun 2011 – 2013 pertumbuhan IPM Kota 

Parepare lebih tinggi dari pada pertumbuhan IPM Provinsi Sulawesi Selatan. 

Pembangunan di bidang spiritual dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan. 

Pada tahun 2013 Kementerian Agama Kota Parepare mencatat adanya 141 

bangunan masjid, 22 bangunan gereja dan 4 bangunan wihara, dan 1 bangunan 

pura/kuil/sanggal. 

3.2. Hasil Tinjauan 

3.2.1. Kebijakan TIK 

A. Kebijakan yang ada atau pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Parepare 

sampai saat ini hanya mencakup aspek perencanaan secara makro. Perencanaan 

dimaksud tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
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(RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Pada 

Peraturan Daerah Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 tahun 2014 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-

2018disebutkan tentang program peningkatan keterbukaan informasi 

pembangunan dengan melakukan pengembangan komunikasi dan informasi 

melalui media massa. 

B. Pada RPJMD Kota Parepare tahun 2013-2018 ditetapkan untuk menjadikan Kota 

Parepare sebagai kota cyber sebagai bentuk kota yangpunya daya saing. 

C. Kebijakan pemanfaatan TIK masih bersifat sektoral dan tidak dilaksanakan secara 

menyeluruh. Contoh kebijakan yang ada adalah instruksi penggunaan surat 

elektronik (email) di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika. 

D. Dinas Komunikasi dan Informatika dijadikan percontohan penerapan sistem 

persuratan secara elektronik sejak tahun 2014. Namun dalam pelaksanaannya 

tidak dapat diikuti/diimplementasikan oleh instansi lainnya. 

E. Penggunaan TIK dalam komunikasi di lingkup Pemerintah Kota Parepare belum 

terorganisir dengan baik dan masih bersifat pribadi. 

F. Anggaran pengembangan TIK di Kota Parapare masih relatif kecil dibanding 

besarnya kebutuhan pembangunan, khususnya infrastruktur TIK. 

3.2.2. Kelembagaan 
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A. Dinas Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) Kota Parepare merupakan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah baru, yang dibentuk untuk memenuhi ketentuan 

Peraturan Pemerintah nomor: 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah serta memperhatikan kebutuhan pelayanan masyarakat sebagaimana 

hasil analisis Tim Analisis Jabatan dan Pengukuran Beban Kerja dalam rangka 

pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.  

B. Saat ini, SKPD pengelola urusan Komunikasi dan Informatika di Pemerintah Kota 

Parepare adalah Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikepalai oleh Kepala 

Dinas setingkat eselon IIb. Adapun struktur organisasi dan tupoksinya seperti 

berikut ini. 
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Gambar 6. Struktur Organisasi Dinas Kominfo 



RITIK Kota Parepare 2017-2021 

BBPPKIMakassar – Kementerian Kominfo30 

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kominfo Kota Parepare berdasarkan Peraturan 

Walikota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 sebagai berikut: 

1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 

 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok 

merumuskan kebijakan pemerintah di bidang Komunikasi dan Informatika. 

 Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas 

Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi : 

 perumusan kebijakan teknis dalam bidang komunikasi dan informatika; 

 penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bidang komunikasi dan 

informatika; 

 pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam bidang komunikasi dan 

informatika; 

 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas pokok 

dan fungsi. 

 Rincian tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut : 

 membuat rencana kegiatan/program kerja dinas; 

 mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan serta mengendalikan 

tugas bawahan; 

 memberi petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan kepada bawahan; 

 merumuskan rencana strategi dan program kerja dinas yang sesuai 

dengan visi dan misi kota Parepare; 

 menyiapkan perumusan kebijakan pembangunan daerah di bidang 

komunikasi dan informatika; 

 melaksanakan pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat di bidang 

komunikasi dan informatika; 

 melaksanakan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan 

informatika, aplikasi, telematika, pendayagunaan komunikasi dan 

informatika dan serta pemberdayaan kelembagaan informasi; 
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 menyusun rencana dan program di bidang pengembangan informatika, 

alpacas, telematika, pendayagunaan komunikasi dan informatika dan 

serta pemberdayaan kelembagaan; 

 melaksanakan pengelolaan Website Pemerintah Kota Parepare; 

 merumuskan rencana pengembangan E-Government Kota Parepare; 

 mengkoordinasikan perumusan dan pengembangan sistim manajemen 

komunikasi dan informatika pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan; 

 mengkoordinasikan pemberian izin terhadap Instalatur Kabel 

Rumah/Gedung (IKR/G); 

 mengkoordinasikan pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan 

operator; 

 mengkaji dan mempersiapkan bahan persetujuan izin prinsip pendirian 

bangunan menara telekomunikasi, galian untuk keperluan penggelaran 

kabel komunikasi, usaha Perdagangan alat perangkat komunikasi dan 

instalasi penangkal petir serta instalasi genset melalui Tim rekomendasi 

Pemerintah Daerah; 

 melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di 

bidang komunikasi dan informatika; 

 membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan 

pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. 

2) Sekretaris 

 Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan 

kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, surat 

menyurat, penyusunan program kegiatan dan pelaporan dan keuangan. 

 Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris 

mempunyai fungsi : 

 perumusan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, perencanaan dan 

pelaporan serta keuangan; 
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 pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, 

kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset serta 

evaluasi dan pelaporan; 

 pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan 

kegiatan sub bagian; 

 penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian 

pelaksanaan urusan kepegawaian dinas; 

 pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan 

fungsi. 

 Rincian tugas Sekretaris sebagai berikut : 

 merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan 

serta menetapkan kebijakan umum kepegawaian, keuangan dan 

perlengkapan; 

 menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

 mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan 

administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas; 

 mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada para kepala bidang 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

 mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum; 

 mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian; 

 mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pengelolaan 

keuangan dan aset; 

 mengelola dan mengkoordinasikan urusan perlengkapan; 

 melakukan pemantauan, evaluasi terhadap penyelenggaraan 

administrasi umum, pengelolaan keuangan dan aset; 

 menilai prestasi kerja para kepala Sub Bagian dalam rangka pembinaan 

dan pengembangan karir; 

 menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan 

data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; 
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 menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP); 

 membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan 

pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. 

3) Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi 

 Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas pokok 

melaksanakan penyusunan program pengkomunikasian dan penyebarluasan 

informasi pembangunan daerah. 

 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang 

Komunikasi dan Informasi mempunyai fungsi : 

 pelaksanaan kebijakan teknis bidang; 

 pelaksanaan program dan kegiatan bidang; 

 pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program 

dan kegiatan dalam lingkup bidang; 

 pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang; 

 pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan 

fungsi. 

 Rincian tugas Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi sebagai berikut : 

 membuat program kerja bidang berdasarkan rencana kerja masing-

masing seksi; 

 mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas bawahan; 

 memberikan petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan bawahan; 

 memeriksa hasil kerja bawahan; 

 menyiapkan perumusan kebijakan pembangunan daerah bidang 

komunikasi dan informatika; 

 melaksanakan pengkajian pembangunan daerah bidang komunikasi dan 

informasi; 
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 menyiapkan bahan bimbingan dan memfasilitasi penyelenggaraan 

pertemuan dengan masyarakat, organisasi kemasyarakatan secara 

berkala melalui Tudang Sipulung; 

 merumuskan kebijakan teknis mengenai pendayagunaan media 

komunikasi dan pelayanan informasi pemerintah kepada masyarakat; 

 melaksanakan perancangan E-Government Pemerintah Kota Parepare; 

 merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan komunikasi 

dan informatika pemerintah kepada masyarakat melalui pemanfaatan 

teknologi media komunikasi dan informasi; 

 melakukan pengkajian terhadap pemanfaatan media komunikasi dalam 

melakukan penyebarluasan informasi dan sosialisasi kebijakan dan 

program pembangunan daerah; 

 melaksanakan fasilitasi pengkomunikasian kegiatan di program kerja 

pemerintah daerah melalui berbagai media komunikasi yang ada yang 

dilaksanakan lembaga/badan dan ormas; 

 melaksanakan pengawasan dan pembinaan serta evaluasi kegiatan 

pembangunan daerah di bidang komunikasi dan informasi; 

 membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan 

pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. 

4) Kepala Bidang Pengelolaan Data 

 Kepala Bidang Pengelolaan Data mempunyai tugas pokok melaksanakan 

pengelolaan dan pengolahan data elektronik serta pengembangan dan 

pembinaan system komunikasi dan informasi secara elektronik. 

 Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala 

Bidang Pengelolaan Data mempunyai fungsi : 

 penyusunan kebijakan teknis bidang; 

 penyelenggaraan program dan kegiatan bidang; 

 pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan 

kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang; 
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 penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dalam 

lingkup bidang; 

 pelaksanaan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan 

fungsi. 

 Rincian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Data sebagai berikut : 

 membuat program kerja bidang berdasarkan rencana kerja masing-

masing seksi; 

 mengatur , mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas bawahan; 

 memberikan petunjuk , bimbingan teknis dan pengawasan bawahan; 

 memeriksa hasil kerja bawahan; 

 merumuskan kebijakan teknis dibidang pengelolaan data elektronik; 

 merumuskan kebijakan dibidang teknologi komunikasi dan sistim 

informasi berbasis elektronik (informatika); 

 melaksanakan fungsi sebagai bank data pemerintah daerah; 

 menyusun rencana dan program kerja di bidang pembangunan dan 

pengembangan sistim komunikasi dan informatika; 

 menyiapkan standard prosedur pembangunan dan pengembangan 

sistim komunikasi dan informatika pemerintah daerah yang mencakup 

perangkat keras, perangkat lunak dan sumber daya manusia; 

 menyiapkan data base pembangunan dan pengembangan sistim 

komunikasi dan informatika pemerintah daerah; 

 melaksanakan Pengembangan jaringan dan manajemen sistem 

komunikasi dan informatika pemerintah daerah yang terintegrasi; 

 memberikan bimbingan teknis di bidang teknologi informasi serta 

pembangunan, pengembangan dan pengendalian sistim komunikasi dan 

informatika di lingkungan Pemerintah Kota Parepare; 

 melaksanakan kerja sama dibidang teknologi komunikasi dan 

informatika dalam rangka pembangunan dan pengembangan serta 

pemanfaatan sistim komunikasi dan informatika pemerintah daerah; dan 
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 membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan 

pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. 

5) Kepala Bidang Pendayagunaan Media Komunikasi 

 Kepala Bidang Pendayagunaan Media Komunikasi mempunyai tugas pokok 

melaksanakan kegiatan pemanfaatan media komunikasi secara efektif dalam 

rangka peningkatan kapasitas komunikasi dan penyampaian informasi dari 

pemerintah kepada masyarakat secara timbal balik. 

 Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala 

Bidang Pendayagunaan Media Komunikasi mempunyai fungsi : 

 penyusunan kebijakan teknis bidang; 

 penyelenggaraan program dan kegiatan bidang; 

 pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan 

kegiatan dalam lingkup bidang; 

 penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang; 

 pelaksanaan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan 

fungsi. 

 Rincian tugas Kepala Bidang Pendayagunaan Media Komunikasi sebagai 

berikut : 

 membuat program kerja bidang berdasarkan rencana kerja masing-

masing seksi; 

 mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas bawahan; 

 memberikan petunjuk , bimbingan teknis dan pengawasan bawahan; 

 memeriksa hasil kerja bawahan; 

 menyusun rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang 

pendayagunaan media komunikasi yang meliputi media komunikasi 

massa, komunikasi kelompok, komunikasi publik, serta media 

komunikasi tradisional dan alternatif; 

 menyiapkan petunjuk teknis di bidang pendayagunaan media 

komunikasi serta pengawasannya; 
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 melaksanakan pembinaan dan pengendalian berbagai media komunikasi 

di masyarakat; 

 melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di 

bidang pemberdayaan media komunikasi dan informasi; 

 menetapkan kebijakan teknis mengenai pendayagunaan media dalam 

pemberian pelayanan informasi komunikasi kepada masyarakat; 

 melakukan pengkajian terhadap pemanfaatan media informasi dalam 

penyebarluasan informasi; 

 melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas 

pokok dan fungsi. 

C. Tugas pokok dan Fungsi Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan TIK telah 

dibebankan sepenuhnya ke SKPD Kominfo, akan tetapi tidak semua 

permasalahan TIK mampu ditangani oleh SKPD ini dikarenakan keterbatasan 

sumberdaya yang ada.  

D. SDM internal mengetahui proses bisnis sesuai tugas pokok dan fungsinya. 

E. Kendala utama pengembangan dan pemanfaatan TIK lebih pada kurang 

kuantitas dan kualitas SDM bidang TIK baik di Dinas Kominfo maupun di SKPD 

lain. 

F. Saat ini hampir setiap aktifitas pengembangan dan pemanfaatan TIK lebih 

banyak dilaksanakan oleh masing-masing SKPD, Kominfo lebih pada fungsi 

teknis jika dibutuhkan dan diseminasi informasi melalui media TV, radio dan 

media sosial. 

G. Personil pelaksana pengelolaan TIK disetiap SKPD banyak yang mempunyai latar 

belakang pendidikian non-TIK tapi mempunyai keterampilan bidang TIK. Ada 

beberapa orang pegawai berpendidikan TIK akan tetapi tidak dioptimalkan 

untuk melaksanakan kegiatan di bidang TIK, hanya beberapa pegawai saja yang 

mendapat penugasan bidang TIK. 

H. Dukungan implementasi TIK di lingkup Pemerintah Kota Parepare dilihat dari 

pendidikan PNS yang ada. Berdasarkan hasil pengumpulan data (Gambar 6), 3% 
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dari jumlah PNS memiliki pendidikan keterampilan TIK (Jumlah PNS 4.649)1. 17% 

dari jumlah tersebut merupakan PNS yang memiliki pendidikan formal di bidang 

TIK, sedangkan sisanya (83%) memiliki pendidikan informal TIK. 

 

Gambar 7. Pendidikan Berbasis TIK oleh PNS 

Kemampuan di bidang TIK tidak hanya diperoleh dari pendidikan formal 

maupun informal, tetapi kemampuan itu bisa didapatkan dari proses belajar 

mandiri (otodidak). Keterampilan tersebut dapat dibagi pula menjadi beberapa 

tingkatan, mulai dari tingkat dasar, yaitu pengoperasian komputer, hingga 

keterampilan yang bersifat teknis seperti teknik jaringan dan pemrograman. 

Berdasarkan hasil pengumpulan data (Gambar 7), 60% dari jumlah pegawai di 

lingkup Pemerintah Kota Parepare telah memiliki keterampilan di bidang TIK 

dimana mayoritas PNS memiliki ketempilan dasar dan keterampilan 

menggunakan internet. 

                                              
1Kota Parepare dalam angka 2015 
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Gambar 8. Keterampilan Berbasis TIK oleh PNS 

3.2.3. Aplikasi 

Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang 

bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga 

operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti 

program-program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah 

kegiatan manusia. Sistem Operasi dalam bahasa Inggrisnya disebut Operating 

System, atau biasa di singkat dengan OS. 

Sistem Operasi komputer merupakan software pada lapisan pertama yang 

diletakkan pada memori komputer, (memori komputer dalam hal ini ada Hardisk, 

bukan memory ram) pada saat komputer dinyalakan. Sedangkan software-software 

lainnya dijalankan setelah Sistem Operasi Komputer berjalan, dan Sistem Operasi 

akan melakukan layanan inti umum untuk software-software itu. 

Pada lingkup pemerintah Kota Parepare, sistem operasi yang umum digunakan 

adalah jenis Windows 7. Windows 7 adalah sistem operasi dari Microsoft yang 

cukup populer di kalangan penggunanya. Menurut beberapa ahli, sistem operasi ini 

menutup beberapa kekurangan yang ada pada Windows Vista, sistem operasi 

pendahulu sebelum Windows 7. Sistem Operasi ini sendiri dirilis untuk pabrikan 
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komputer pada tanggal 22 juli tahun 2009. Saat ini Windows versi terakhir adalah 

Windows 10. 

 

Gambar 9. Sistem Operasi 

Aplikasi Office adalah kumpulan aplikasi yang digunakan untuk memudahkan 

pekerjaan perkantoran tanpa melakukan sebuah pengkodean/Coding dengan 

bahasa pemrograman terlebih dahulu.Secara umum aplikasi office terbagi menjadi 

beberapa jenis menurut kegunaan dan fungsinya yakni:Perangkat lunak pengolah 

kata (Word Processor), Perangkat lunak pembuat presentasi, Perangkat Lunak 

pengolah Spreadsheet. Pada umumnya paketan perangkat lunak perkantoran 

memiliki tiga jenis perangkat lunak diatas untuk memenuhi kebutuhan proses 

pengolahan data yang biasanya banyak digunakan untuk kepentingan perkantoran. 

Pada lingkup Pemerintah Kota Parepare, jenis Aplikasi Office yang digunakan lebih 

banyak menggunakan Microsoft Office versi 2007, 2010, dan 2013. Perbedaan versi 

ini dengan versi sebelumnya adalah format dokumen yang tertata lebih baik 

dengan ekstensi file *.docx, *.pptx, dan *.xlsx. Versi 2003 atau sebelumnya tidak 

memilliki kemampuan membaca versi terbaru MS. Office. Standarisasi versi Aplikasi 

ini dibutuhkan untuk menghindari kesalahan format data jika terjadi pertukaran file 

(data) secara digital. 

22%

72%

6%

0%

Sistem Operasi

Win 8 Win 7 Win XP Linux
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Gambar 10. Aplikasi Office 

Dilihat dari aplikasi Antivirus yang digunakan pada komputer (Gambar. 10), 

didominasi oleh jenis antivirus yang tidak berbayar (gratis) yaitu Avira dan Smadav.  

Pilihan tersebut merupakan hal yang wajar karena umumnya pemerintah daerah 

tidak menyediakan anggaran khusus untuk pembelian aplikasi antivirus. 

Kekurangan yang umumnya dirasakan saat menggunakan aplikasi gratis adalah 

seringnya muncul iklan pada aplikasi, namun hal tersebut tidak akan mengurangi 

kinerja aplikasi secara signifikan. 

 

Gambar 11. Aplikasi Antivirus 

67%

33%

Aplikasi Office

MS. Office 2007, 2010, 2013 MS Office 2000, 2003

12%

2%

54%

30%

2%

Anti Virus

Avast Kaspersky Smadav Avira AVG
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Secara umum aplikasi yang digunakan di lingkup Pemerintah Kota Parepare sudah 

memadai dan menggunakan versi terbaru. Hal tersebut sangat mendukung kinerja 

aparat pemerintah dalam membuat dukumen termasuk jika terjadi pertukaran data 

antar instansi. Masalah penggunaan aplikasi atau perangkat lunak yang legal 

(resmi) perlu diperhatikan untuk menghindari jeratan hukum dikemudian hari. 

Solusinya adalah dengan menggunakan aplikasi OpenSource atau menganggarkan 

pembelian aplikasi saat membeli perangkat komputer. 

Berdasarkan hasil survei, berikut aplikasi yang digunakan di setiap SKPD 

Pemerintah Kota Parepare: 

No SKPD 

Aplikasi 

Nama Tahun keterangan 

1 Dinas Pendidikan  SIPKD 2014   

2 Inspektorat  SIPKD/E-Absen 2011/2014   

3 RSUD Andi Makkasau SIPKD/Sistem 
Rujukan/CTKI/SIMRS 

2011/2014/2015 Aplikasi Sistem 
Keuangan/Rujukan/Sistem 
Informasi Manajemen RS 

4 Badan KB dan PP SIPKD/E-Absen 2011/2014   

5 Dinas Pekerjaan Umum SIPKD/Aplikasi SIRUP/E-
Absen 

2014   

6 Kantor Walikota  E-Absen/SIPKD/SOS 
center/Simbada 

2013/2010/2014/
2007 

sistem informasi barang 
milik daerah 

7 Dinas Pendapatan 
Daerah 

SISMIOP/E-
Absen/MAPPODA 

2015/2014 Sistem Informasi Objek 
Pajak/Fingerprint/Pajak 
Dan Retribusi 

8 Badan Kepegawaian 
dan Diklat  

SAPK/CAPEG/SOS 
center 

2011/2010/2010 sistem administrasi 
pengelolaan kepegawaian 

9 Kantor Perpustakaan 
Arsip dan Dokumentasi  

SIMPUS/E-absen 2008/2014 fingerprint  

10 Dinas Perdagangan 
Perindustrian Dan UKM 

SIKPD 2012   

11 Dinas Perizinan Aplikasi 
Perizinan/SIKPD/E-
absen/SOS Gateway 

2014/2011/2013/
2012 

  

12 Dinas Tenaga Kerja SIPKD/Aplikasi 
informasi loker/E-absen 

2013/2014 fingerprint  

13 Dinas Sosial SIPKD/E-
absen/ZIMBRA/GIMPKH 

2015/2014 Aplikasi Keuangan/Absensi 
Fingerprint/Email Server 

14 Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

E-MUSREMBAG/E-
Absen 

2016/2014 fingerprint  

15 Badan Lingkungan SIPKD 2015   
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Saat ini Pemerintah Kota Parepare memiliki website www.pareparekota.go.id yang 

menyediakan berbagai informasi dan terintegrasi dengan berbagai media lainnya. 

Website ini menjadi refensi banyak kalangan untuk mendapatkan informasi tentang 

Kota Parepare termasuk di dalamnya informasi aktivitas Pemerintah KotaParepare. 

Website ini terintegrasi dengan aplikasi Arsip Cloud Online, yaitu aplikasi berbasis 

awan (cloud) untuk menyimpan berbagai data digital secara online. Aplikasi ini 

dapat dimanfaatkan oleh seluruh SKPD di lingkup Kota Parepare dengan cara 

mengaktifkan aplikasi dengan nama pengguna (username) dan kata sandi 

(password) yang telah diberikan. 

Hidup 

16 Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Dan 
Kelurahan 

SIPKD/SIMPENAS/profil 
Kelurahan 

2015/2012   

17 KOMINFO EMAIL/E-tower/E-
arsip/E-absen 

2014/2015   

18 Dinas Kebersihan Dan 
Pertamanan 

SIPKD 2014   

19 Dinas Kesehatan SIPKD/SIK Online 2009/2013   

20 Dinas Tata Ruang MAFIMFO 2006 Grafik Jalan 

21 Dinas DOPP Surat Track Rekor/Auto 
Gait/SIPKD 

2015/2016 sementara 
perbaikan/armada 

22 SATPOL PP SIPKD 2014   

23 Dinas Ketahanan 
Pangan 

SIPKD 2014   

24 Dinas Perhubungan SIPKD 2014   

25 BPBD SIPKD 2014   

26 Dinas PKPK Aplikasi Peranian.go.id 2014   

27 Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil 

SIAK/SIDAK/SOS 
GATEWAY/SOS CENTER 

2011/2016   

28 Kec. Ujung SIPKD/SIRUP 2014   

29 Kec. Soreang SIPKD/SIRUP 2014   

30 Kec. Bacukiki SIPKD/SIRUP 2012/2015 Pengadaan 

31 Kec. Bacukiki Barat SIPKD 2013   

http://www.pareparekota.go.id/
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Gambar 12. Website Kota Parepare (www.pareparekota.go.id) 

 

 

Gambar 13. Aplikasi e-Arsip 

http://www.pareparekota.go.id/
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Selain itu, website pareparekota.go.id juga terintegrasi dengan Radio Peduli 

Parepare yang dapat diakses secara online. Layanan radio ini menyiarkan siaran 

radio yang tersedia secara analog melalui gelombang FM. Dengan tersedianya 

layanan radio secara streaming, seluruh pengguna internet dapat menikmati siaran 

Radio Peduli Parepare secara online sehingga informasi tentang Parepare dapat 

didengarkan dimana saja. 

 

Gambar 14. Radio Streaming Parepare Peduli FM 

Selain radio, Pemerintah Kota Parepare juga menyiarkan berbagai berita seputar 

aktivitas pemerintah dan masyarakat melalui media online Youtube. Media ini 

dapat diakses melalui media online Youtube dengan kata kunci Seputar Kota 

Parepare. 

 

Gambar 15. Channel TV Online di Youtube.com 
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3.2.4. Infrastruktur 

Infrastruktur TIK mengacu pada perangkat keras , perangkat lunak , sumber daya 

dan layanan jaringan komputer yang diperlukan untuk keberadaan, operasi dan 

manajemen TIK. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk memberikan solusi TIK 

dan layanan kepada masyarakat dan juga internal instasi pemerintahan yang 

menggunakan TIK dalam fasilitas yang dimilikinya. Infrastruktur TIK terdiri dari 

semua komponen yang memainkan peran dalam keseluruhan TIK dan operasional 

TIK dimana dapat digunakan untuk operasi internal atau pengembangan bagi 

masyarakat umum. Infrastruktur standar terdiri dari komponen-komponen berikut : 

Hardware : Server , komputer , pusat data , switch , hub dan router , dll. 

Seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kota Parepare sudah menggunakan komputer 

dalam operasional kegiatanadministratifnya, baik berbentuk komputer desktop 

maupun notebook/laptop.Walaupun pada kenyataanya beberapa perangkat 

merupakan hibah dari pemerintah pusat yang diberikan bersama aplikasinya (mis, 

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), namun perangkat tersebut telah 

menjadi bagian perangkat operasional pemerintah daerah. Berdasarkan hasil 

pengumpulan data, Pemerintah Kota Parepare saat ini memiliki ± 750 unit 

komputer yang terdiri dari berbagai jenis. Dari segi usia dapat dilihat (Gambar 15) 

bahwa 11% dari jumlah komputer sudah berusia diatas 5 tahun pemakaian, 

kemudian 53% berada pada usia 2 – 5 tahun pemakaian, dan 11% lainnya masih 

tergolong komputer baru (<2tahun). 
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Gambar 16. Usia Peralatan Komputer 

Berdasarkan jenis komputer, 51% merupakan jenis Desktop Personal Computer atau 

biasa dikenal dengan istilah PC. Kemudian 43% merupakan komputer yang berjenis 

portabel atau lebih dikenal dengan nama laptop, dan sisanya (11%) adalah jenis 

komputer server dimana jenis ini tidak umum digunakan untuk kegiatan 

operasional dan hanya digunakan untuk menyimpan data dalam ukuran besar saja. 

 

Gambar 17. Jenis Komputer 

Ketersediaan akses jaringan komputer melalui acces point terpantau 73% berfungsi 

dengan baik selebihnya (27%) dalam kondisi tidak berfungsi. Hal ini bisa 

36%

53%

11%

Usia Peralatan Komputer

Baru Sedang Tua

43%

51%

6%

Jenis Komputer

Laptop PC Server
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disebabkan karena kondisi peralatan yang rusak atau instalasi peralatan yang 

bermasalah. 

 

Gambar 18. Kondisi Access Point (WiFi) 

Berdasarkan data dari aplikasi e-Tower di www.pareparekota.go.id bahwa di Kota 

Parepare terpasang 35 unit BTS. BTS adalah singkatan dari Base Transceiver Station. 

BTS merupakan suatu elemen dalam jaringan seluler (Cell Network) yang berperan 

penting sebagai pemancar dan penerima sinyal dari handphone pengguna 

(MS/Mobile Station).Suatu area cakupan pemancar dari BTS biasa disebut Cell, 

secara umum satu BTS mampu mencakup hingga 8 - 10 Km jarak udara jangkauan 

sinyal dalam radius 360 derajat. 

73%

27%

Kondisi Akses WiFi

Baik Buruk
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Gambar 19. Peta Infrastruktur Telekomunikasi (Sumber: www.pareparekota.go.id) 

Pemerintah Kota Parepare juga telah memiliki Data Centre yang berfungsi sebagai 

media penyimpanan data yang dapat digunakan oleh setiap SKPD (yang telah 

diberi otorisasi). Media tersebut digunakan secara online dengan teknologi Cloud 

Computing. Untuk menambah kapasitas Data Centre tersebut, kapasitas 

penyimpanan server rencananya akan ditambah. Kota Parepare saat ini juga 

memiiki beberapa sarana hasil bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian 

Komunikasi dan Informatika, diantaranya Pusat Komputer dan Kreativitas, dan 

beberapa kendaraan operasional. 

 

 

 

3.2.5. Perencanaan 

a) Kota Parepare belum memiliki perencanaan TIK yang disusun dalam satu 

dokumen yang komprehensif berdasarkan kaidah yang telah ditetapkan 

olehKemenkominfo. 

http://www.pareparekota.go.id/
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b) Belum ada unit kerja yang mempunyai fungsi perencanaan e-Government yang 

memiliki otoritas untuk merancang kegiatan perencanaan e-Government secara 

rutin. 

c) Belum ada mekanisme kerja perencanaan e-Government yang melibatkan 

seluruh SKPD dan stake-holder. 

d) Perencanaan TIK sudah tertuang dalam RPJPD, RPJMD. 

e) Indikator-indikator yang digunakan dalam perencanaan tidak realistis dengan 

indikator pembangunan bidang TIK, misalnya jumlah warnet, wartel, dan 

sebagainya. 

f) Pada aspek penganggaran, lebih didominasi pada pembelian peralatan (seperti 

PC, Printer, dsb). Belum pada aspek pembangunan sistem informasi. 

3.3. Penghargaan Nasional 

Beberapa penghargaan telah diraih oleh Kota Parepare terkait implementasi TIK 

termasuk didalamnya pelayanan publik yang didukung oleh pemanfaatan TIK. 

1) Penghargaan kepada Radio Peduli FM Kota Parepare sebagai stasiun radio 

program siaran berita terbaik di Sulawesi Selatan  Tahun 2015 pada Malam 

Anugerah KPID Award 2015 yang diserahkan kepada Kepala Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kota Parepare, H Iwan Asaad, AP, M.Si oleh Ketua KPID 

Sulawesi Selatan Alem Febri Sonni,12 Desember 2015 di Maraja Ball Room 

Sahid Hotel Makassar. 

2) Penghargaan sebagai Tokoh Penyiaran Sulawesi Selatan yang diserahkan 

kepada Walikota Parepare, DR HM Taufan Pawe SH,MH oleh Ketua KPID 

Sulawesi Selatan Alem Febry Sonny pada Malam Anugerah KPID Award 2015 di 

Maraja Ballroom Sahid Hotel Makassar, 12 Desember 2015. 

3) KPID Award 2014 Bagi Radio Peduli Parepare 96,9 FM Kategori Berita Radio 

Terbaik 2014 oleh Kadis Kominfo Parepare disaksikan oleh Walikota Parepare, 

H. M. Taufan Pawe, SH, MH dan Ketua KPID Sulsel pada Hari Jumat, 28 

Nopember 2014 Pkl 20.00 Wita di Hotel Swiss Belinn, Makassar.  
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4) Penghargaan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tahun 2013 yang 

diterima oleh Walikota Parepare, H. M. Taufan Pawe, SH, MH dan diserahkan 

oleh Wakil Presiden RI, Bapak Prof. DR. Boediono di Istana Wakil Presiden RI 

pada Hari Selasa, 19 Nopember 2013. 

5) Penghargaan Indonesia Digital Society Award (IDSA) Kategori Overall Society 

kepada Walikota Parepare, H. Sjamsu Alam yang diwakili Plt. Kadis Komunikasi 

dan Informatika Kota Parepare, H. Iwan Asaad, AP, M.Si pada Hari Senin, 29 

April 2013 di Mall Kasablanka Jakarta oleh Menteri Komunikasi dan Informatika 

RI, Bapak Tifatul Sembiring. 

6) Penghargaan Website Pemda Percontohan tahun 2011 kepada Website 

Pemerintah Kota Parepare (www.pareparekota.go.id) versi Urban Sektor 

Development Project (USDRP) Bank Dunia – Kementerian Pekerjaan Umum 

Republik Indonesia Tahun 2011. Sehubungan dengan hal ini, Kota Parepare 

diberikan kesempatan sharing pengalaman pengelolaan Website Pemda 

kepada perwakilan pemerintah kabupaten/kota peserta USDRP di Indonesia, di 

Hotel Jayakarta, Yoyakarta, tanggal 21 November 2011. 

7) Penghargaan Piagam Citra Pelopor Inovasi Pelayanan Prima berdasarkan 

Keputusan Menpan-RB Nomor 366 Tahun 2009 yang diserahkan oleh Menneg 

PAN, EE Mangindaan disaksikan Presiden RI, DR. H. Susilo Bambang 

Yudhoyono di Istana Negara pada tanggal 11 Pebruari 2010. (Surat Undangan 

dari Kemeneg PAN RI No. B/269/D.V.PAN-RB/2/2010 tanggal 3 Pebruari 2010). 

8) Piagam Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri kepada Walikota Parepare 

karena komitmen, kontinuitas, dan konsistensi pelaksanaan pelayanan terpadu 

satu pintu yang diserahkan Mendagri, Bapak Gamawan Fauzi di Balai Kartini 

Jakarta pada tanggal 10 Nopember 2009. 

9) Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 oleh Sucofindo International 

Certification Services kepada Kantor Pelayanan Perizinan Parepare Nomor QSC 

00612 yang dianggap telah menerapkan sistem manajemen mutu yang 

memenuhi has implemented a quality management system complying with ISO 
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9001:2000/SNI 19-9001:2001 yang diserahkan pada HUT Kota Parepare Ke-48 

tanggal 17 Pebruari 2008 di Islamic Center Parepare. 

10) Peringkat II Nasional Anugerah Humas Award 2008 kategori website versi 

Bakohumas Depkominfo yang merupakan penghargaan terhadap kreatifitas 

Humas Pemerintah dan diserahkan pada Hari Sabtu, 28 Agustus 2008 di Hotel 

Goodway Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau. 

11) Penghargaan Innovative Government Award: Good Governance Through ICT 

Studi Pembangunan ITB sebagai nominator dalam rangka 10 tahun Program 

Pascasarjana Studi Pembangunan ITB. Tahun 2004.
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Bab IV  

Hasil Analisis 

 

Pada bagian ini akan dijelaskan secara terstruktur hasil analisis terkait resiko yang 

berpotensi muncul dalam pengembangan TIK khususnya e-Government di Kota 

Parepare. Hal tersebut mencakup faktor kebijakan, kelembagaan, aplikasi, 

infrastruktur, serta perencanaan. Pada bagian ini juga akan dijelaskan hasil analisis 

SWOT dan analisis strategik yang menghasilkan formulasi penyusunan strategi 

pengembangan TIK di Kota Parepare ke depan. 

4.1. Analisis Resiko 

4.1.1. Kebijakan 

 Kurangnya kebijakan di level strategis, dan taktis, tercatat baru ada beberapa 

kebijakan yang telah diterbitkan di level operasional yaitu penggunaan sistem 

persuratan berbasis elektronik. Kebijakan level strategis dan taktis sangat 

dibutuhkan sebagai pedoman pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan 

TIK di semua SKPD. 

 Visi dan Misi yang ada masih sangat general dan tidak mengacu ketema 

pembangunan daerah melalui pemanfaatan TIK, sehingga sulit menentukan 

skala prioritas pengembangan e-Government-nya. 

 Aktualisasi salah satu program prioritas Walikota Parepare untuk menjadikan 

Parepare sebagai Kota Cyber tidak dijabarkan secara komprehensif sehingga 

sulit menyusun detail kegiatan hingga alokasi anggaran. 

 Belum terkoordinasinya kegiatan dan anggaran untuk pengembangan dan 

pemanfaatan TIK di seluruh SKPD, sehingga sulit melakukan perencanaan dan 

evaluasi atas efektifitas dan efisiensi anggaran TIK sebagaimana tujuan 

diselenggarakannya e-Government. 

 Belum ada SOP pengadaan, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian 

terkait dengan pengembangan e-Government Pemda Kota Parepare, hal ini 
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beresiko pada penyelenggaraan pengadaan dan pemanfaatan TIK untuk masing-

masing SKPD tidak sinkron dan tidak standar yang memicu kerentanan in-

efisiensi anggaran. 

 Efektivitas implementasi e-Government perlu didorong dengan cara menjadikan 

pembangunan atau pengembangan e-Government sebagai bagian dari program 

Reformasi Birokrasi, sesuai Peraturan Menpan-RB No. 11 Tahun 2011. 

4.1.2. Kelembagaan 

 Penataan kelembagaan perlu disinkronisasi dengan kebutuhan Reformasi 

Birokrasi yang dapat memposisikan SKPD Kominfo sebagai unit strategis dalam 

pembangunan dan pengembangan e-Government di Kota Parepare. 

 Perlu membentuk unit Pelayanan Digital Pemerintah Daerah (Local Government 

Digital Service) yang berfungsi melaksanakan transformasi layanan yang ada ke 

layanan berbasis elektronik untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, 

serta kinerja yang terukur. 

 Belum dibentuk organisasi fungsional seperti CIO atau Dewan TIK daerah 

sebagaimana pengarahan dari Kemenkominfo pada Permen Kominfo Nomor 41 

th 2007, organisasi ini dipimpin langsung oleh kepala daerah untuk fungsi yang 

menentukan kebijakan dan monev pengembangan dan pemanfaatan TIK, hal ini 

berisiko banyak usulan kebijakan dari pejabat eselon 3 tidak bisa menjangkau 

ke seluruh SKPD yang sebagian besar berada di eselon 2. 

 Unit Kominfo saat ini belum mengontrol sepenuhnya atas pengembangan dan 

pemanfaatan TIK serta kontrol anggaran secara terintegrasi, sehingga belum 

mampu menyediakan e-Government yang efektif dan efisien dilingkungan 

Pemerintah Kota Parepare. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan TIK 

di Parepare sangat penting sebagaimana diamanahkan dalam pengembangan 

e-Government yang bertujuan untuk efisien dan efektifnya kinerja 

pemerintahan dengan pemanfaatan TIK. 

 Semangat membangun sistem informasi di SKPD sudah sedemikian maju 

pesatnya akan tetapi masih belum di akomodasi oleh Dinas Kominfo, bahkan di 
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beberapa SKPD sudah akan mulai membangun sistem terintegrasi, perlu segera 

dibuat kebijakan dimana Kominfo mampu mengontrol semua aktifitas 

pengembangan dan pemanfaatan TIK di Pemda Kota Parepare. 

 Pegawai pemerintah Kota Parepareumumnya sudah mampu bekerja dengan 

menggunakan komputer. SDM di Dinas Kominfo, khususnya yang memiliki 

kemampuan TIK masih jauh dari mencukupi untuk mengelola TIK, sehingga 

banyak pekerjaan yang semestinya dikerjakan sendiri karena alasan keamanan 

informasi dengan terpaksa dilaksanakan oleh pihak ketiga.Selain itu SKPD perlu 

mengelola sendiri SDM TIKnya, padahal SKPD tidak mempunyai tupoksi 

pengelolaan TIK, sehingga kegiatan pengembangan dan pengelolaan TIK di 

SKPD non Kominfo tidak bisa didanai langsung oleh SKPD bersangkutan, hal ini 

beresiko pada penyalahgunaan administratif untuk mendukung kegiatan terkait 

TIK yang tetap saja merupakan kesalahan didepan hukum. 

 Pelatihan teknis masih belum memadai hal ini beresiko pada kurang optimalnya 

layanan infrastruktur TIK 

4.1.3. Aplikasi 

 Pengembangan aplikasi harus memperhatikan kebutuhan perubahan proses 

bisnis/tata laksana berbagai layanan pemerintah. 

 Banyak aplikasi yang sudah dikembangkan oleh SKPD akan tetapi karena SKPD 

tidak memiliki sumberdaya yang memadai sehingga aplikasi tersebut menjadi 

kurang optimal pemanfaatannya karena tidak didukung oleh infrastruktur TIK 

yang memadai terutama pada koneksi internet dan koneksi jaringan lokal. 

 Sistem informasi untuk pemerintahan di kecamatan dan kelurahan masih belum 

dibangun sehingga infrastruktur yang ada masih belum dimanfaatkan optimal 

untuk kebutuhan e-Government, masih sebatas untuk berselancar di internet 

yang sering tidak terkait langsung dengan kegiatan kantor. 

 Resiko yang muncul dari sisi kondisi aplikasi TIK yang ada sekarang adalah 

sebagaiberikut: 

o Inefisiensi anggaran akibat kurang optimalnya operasional aplikasi 
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o Penurunan kinerja akibat kurang optimalnya operasional aplikasi 

 Data masih terserak di setiap SKPD dan belum di inventarisir oleh satu SKPD. 

Resiko yang muncul atas kondisi data yang ada sekarang adalah sebagai 

berikut: 

o Kesulitan dalam pencarian data 

o Kesulitan dalam pelaporan data 

o Resiko dalam keamanan data 

o Resiko dalam integritas data 

4.1.4. Infrastruktur 

 Pengembangan Infrastruktur TIK sudah sangat mendesak untuk dituntaskan. 

Sebagai daerah yang sangat potensial dan sering menjadi tempat 

terselenggaranya even lokal, nasional bahkan internasional, sudah seharusnya 

Kota Parepare memiliki sistem informasi dan infrastruktur TIK yang memadai. 

 Belum dilakukan pengelolaan bandwidth sehingga berapapun bandwidth 

tersedia akan selalu terasa kurang sehingga beberapa SKPD tetap ingin 

mengadakan sendiri kebutuhan bandwidthnya melalui jasa operator lain sesuai 

keinginan SKPD tersebut, hal ini beresiko pada optimalisasi sumber daya TI dan 

kegiaatan pemanfaatan Tik tidak bisa terkontrol dengan baik 

 Sistem pengamanan informasi/jaringan baik kabel maupun nirkabel sudah 

dilaksanakan namun belum diaudit. SKPD yang sudah terhubung jaringan 

internet terkendala dalam penyediaan LAN, hal ini terkait pula dengan kendala 

peran Dinas Kominfo dalam penyediaan LAN SKPD termasuk kontrol setiap LAN 

SKPD 

4.1.5. Perencanaan 

 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) belum secara eksplisit 

menjadikan TIK sebagai pendukung semua aspek dan diperlukan percepatan 

untuk pemanfaatannya 

 Belum disusun Business Continuity Plan (BCP) pengelolaan infrastruktur TIK, 

sehingga jika suatu saat terjadi kegagalan layanan, maka Unit Kominfo kesulitan 
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untuk melakukan suatu tindakan yang cepat, akurat dan efektif untuk menjamin 

keberlangsungan sistem 

 Belum terkoordinasinya pengusulan kegiatan TIK SKPD, hal ini menyulitkan 

pengambil kebijakan untuk melakukan optimalisasi anggaran di sektor TIK 

 Saat ini belum berjalan fungsi perencanaan dan kontrol atas penerapan e-

Government di Pemerintah Kota Parepare. Resiko yang dapat muncul adalah 

sebagai berikut: 

o Implementasi TIK tidak dapat terukur langsung dalam menunjang misi 

pembangunan Kota Parepare 

o Ketimpangan dalam implementasi TIK di unit-unit di lingkungan Pemda Kota 

Parepare 

o Ketidak-seragaman standar teknologi, kebijakan dan kewajaran harga dalam 

pelaksanaan kegiatan TIK di SKPD 

o Redundansi kegiatan terkait TIK, yang sebenarnya dapat diintegrasikan 

o Tidak terintegrasinya kegiatan-kegiatan TI. 

 Resiko yang muncul dari atas kondisi monitoring dan evaluasi TIK yang ada 

sekarang adalah sebagai berikut: 

o Kesulitan untuk keberlangsungan aplikasi dalam jangka panjang 

o Tidak diketahuinya secara jelas kondisi dari implementasi TIK 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi eksisting implementasi e-Government 

yang ada di Pemerintah Kota Parepare, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa 

resiko yang harus di kelola dengan baik. Sehingga resiko-resiko ini menjadi 

keuntungan (benefit) dalam mendukung program pembangunan e-Government di 

Pemerintah Kota Parepare. Berikut ini adalah resiko-resiko tersebut : 

a) Risiko-risiko prioritas dalam pengelolaan TIK oleh institusi pemerintahan 

mencakup risiko proyek, risiko atas informasi, risiko atas keberlangsungan 

layanan sebagai berikut: 



RITIK Kota Parepare 2017-2021 

BBPPKIMakassar – Kementerian Kominfo58󠆳 

• Risiko atas proyek mencakup kemungkinan tertundanya penyelesaian proyek 

TIK, biaya yang melebihi dari perkiraan atau hasil akhir proyek tidak sesuai 

dengan spesifikasi yang telah ditentukan di awal. 

• Risiko atas informasi mencakup akses yang tidak berhak atas aset informasi, 

pengubahan informasi oleh pihak yang tidak berhak dan penggunaan 

informasi oleh pihak yang tidak punya hak untuk keperluan yang tidak 

sebagaimana mestinya. 

• Risiko atas keberlangsungan layanan mencakup kemungkinan terganggunya 

ketersediaan layanan TIK atau layanan TIK sama sekali tidak dapat berjalan. 

b) Kontrol atas risiko proyek, risiko atas informasi, dan risiko atas keberlangsungan 

layanan secara umum mencakup : 

• Implementasi pengembangan dan pemanfaatan TIK untuk mengikuti kaidah 

penyelenggaran e-Government sesuai pengarahan Kemenkominfo. 

• Implementasi Security Governance di manajemen TIK dan seluruh sistem TIK 

yang berjalan, khususnya untuk meminimumkan risiko atas informasi dan 

keberlangsungan layanan. 

4.2. Analisis SWOT 

Analisis SWOT digunakan oleh tim penyusun dokumen rencana induk ini untuk 

mendapatkan gambaran yang terukur dari 4 sudut pandang penialian tentang 

kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terhadap pengembangan dan 

pembangunan e-Government di Pemerintah Kota Parepare. Analisis SWOT ini juga 

dapat menjadi dasar rekomendasi kepada para pemangku kepentingan agar 

kedepan e-GovernmentKota Parepare menjadi lebih selaras dan sesuai dengan visi 

misi pembangunan Kota Parepare. Tentunya hal tersebut dapat tercapai dengan 

kerja keras dan fokus terhadap target dan capaian yang telah di tentukan dalam 

dokumen ini. Berikut dibawah ini tabel analisis SWOT: 
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Kekuatan Kelemahan 

1. Pimpinan daerah memiliki e-leadership 

2. Program prioritas Walikota untuk 

menjadikan Parepapre sebagai Kota 

Cyber. 

3. Adanya regulasi terkait kebijakan TIK 

4. Sudah ada SKPD Kominfo 

5. Secara umum aparatur Pemkot Parepare 

sudah mampu bekerja menggunakan 

komputer. 

6. Sudah memiliki banyak aplikasi e-

Government, baik yang dibangun 

Kominfo, hibah pemerintah pusat, 

maupun SKPD lain. 

7. Sebagian besar SKPD sudah menyediakan 

akses jaringan internet sampai ke tingkat 

kelurahan 

8. Adanya peluang untuk membangun 

datacenter sendiri 

9. Pernah memperoleh beberapa 

penghargaan untuk pemanfaatan TIK dan 

pengembangan e-Government 

 

1. Belum optimalnya sinergi antar SKPD 

untuk membangun e-Government 

2. Belum banyak regulasi kebijakan untuk 

pengembangan, pengelolaan dan 

pemanfaatan e-Government yang 

menjangkau ke seluruh sistem pemerintah 

daerah 

3. Beberapa aplikasi yang ada belum 

digunakan secara optimal karena mindset 

penggunaan TIK belum dipahami. 

4. SDM praktisi TIK masih belum merata dan 

dioptimalkan untuk pengembangan, 

pengelolaan dan pemanfaatan TIK 

5. Pengembangan aplikasi dan pengelolaan 

data masih belum terintegrasi 

6. Belum memiliki perangkat untuk 

memastikan ketersediaan akan kebutuhan 

akses jaringan yang sudah terpasang 

7. Belum memiliki datacenter/data recovery 

center serta sistem pengamanan informasi 

yang memadai 

8. Website yang ada belum terintegrasi 

dengan aplikasi e-Government lainnya 

terutama terkait G2G. 

 

Peluang Tantangan 

1. Pembangunan e-Government merupa-kan 

bagian penting dari program Reformasi 

Birokrasi 

2. Peningkatan tuntutan kinerja aparat untuk 

layanan masyarakat yang baik 

3. Peningkatan efisiensi kerja sebagai dampak 

positif implementasi e-Government 

sehingga dana yang terpangkas dapat 

dialihkan untuk pendanaan program 

lainnya. 

4. Persaingan yang baik antar pemerintah 

daerah dalam meraih penghargaan 

nasional 

5. Peningkatan kesejahteraan aparat apabila 

kinerjanya baik yang ditandai dengan 

indikator kepuasan masyarakat terhadap 

layanan pemerintah dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat 

6. Peningkatan peran e-Government dalam 

1. Memahamkan kepada seluruh 

stakeholder, pimpinan daerah serta 

pegawai tentang peran strategis e-

Government yang sejalan dengan 

pembangunan daerah 

2. Banyaknya kasus kegiatan pengembangan 

TIK yang tidak sejalan dengan tujuan e-

Government 

3. Kondisi alam (topografi dan cuaca) yang 

sulit dipasang perangkat transmisi data 

4. Perkembangan TI yang sangat cepat serta 

dinamika politik dan kemasyarakatan 

yang harus terakomodasi dalam 

perencanaan sistem 



RITIK Kota Parepare 2017-2021 

BBPPKIMakassar – Kementerian Kominfo60 

pembangunan daerah 

4.3. Analisis Strategik 

Visi pembangunan Kota Parepare berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2014 

Tentang RPJMDKota Parepare 2013-2018: 

Terwujudnya Kota Parepare yang Maju, Peduli, Mandiri dan Bermartabat 

Selanjutnya berdasarkan Visi  Pembangunan Kota Parepare tersebut ditetapkan  

Misi Pembangunan Daerahsebagai berikut: 

1) Meningkatkan optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan secara 

berkeadilan, berkualitas dan berkesinambungan. 

2) Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pada 

sumber daya lokal, mengembangkan investasi dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan   prinsip pembangunan 

berkelanjutan. 

3) Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah melalui 

keseimbangan penataan ruang dan adaptibilitas perubahan lingkungan 

hidup. 

4) Memantapkan penegakan supremasi hukum, menyelenggarakan 

pemerintahan yang bersih dan meningkatkan partisipatif aktif masyarakat. 

5) Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya lokal dalam 

mengembangkan kehidupan bersama yang lebih baik. 

 

Visi Dinas Kominfo Kota Parepare 

Terwujudnya Masyarakat Informasi Melalui Pelayanan Komunikasi dan 

Informasi Yang Efektif dan Efisien 

Misi Dinas Kominfo Kota Parepare : 
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1) Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur bidang komunikasi 

dan informatika melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai 

2) Mengoptimalkan pemanfaatan saran komunikasi dan informasi pamerintah, 

masyarakat dan mitra lainnya 

3) Mewujudkan layanan on line dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis 

teknologi informasi menuju satu data pembangunan Kota Parepare 

4) Meningkatkan layanan pablik bidang komunikasi dan informatika melalui 

program sosialisasi.
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Bab V  

Perencanaan Strategis 
 

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil analisis dalam bentuk formulasi perencanaan 

strategis. Bagian ini akan menjelaskan faktor-faktor penentu kesuksesan 

implementasi e-Government, visi dan misi pengembangan TIK, tujuan dan sasaran 

pengembangan, hasil analisis untuk perencanaan strategis serta kebijakan e-

gGovernment. 

5.1. Faktor-Faktor Penentu Kesuksesan 

5.1.1. Visi, objektif dan strategi 

Rencana jangka panjang dengan visi dan strategi yang jelas sangat penting dalam 

implementasi e-Government, singkatnya keberhasilan e-Government 

membutuhkan: 

1. Visi yang jelas dari pemimipin : Beberapa pimpinan yang belum memiliki 

pemahaman yang baik tentang teknologi informasi dan komunikasi, akibatnya 

para pemimpin tersebut belum dapat menghasilkan visi yang baik dari 

pengembangan dan pemanfaatan tekonologi informasi dan komunikasi dalam 

pembanganunan Kota Parepare. 

2. Program Reformasi Birokrasi di Kota Parepare seharusnya menjadikan 

pengembangan e-Government sebagai indikator utama, guna mewujudkan 

layanan masyarakat yang transparan, akuntabel dan terukur. 

3. Dukungan yang kuat dari masyarakat : Dukungan yang kuat dari masayarakat, 

dukungan akan dapat diperoleh jika masyarakat memahami dengan baik 

dampak penerapan TIK tersebut, masayarakat juga akan mendukung jika 

masayarakat membutuhkan dan dapat memanfaatkan layanan yang terdapat 

dalam TIK tersebut. Sayangnya sampai saat ini indonesia masih terkendala 
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dengan masalah kesenjangan digital, artinya masih banyak masyarakat yang 

belum terjangkau dengan layanan TIK. 

4. Penetapan agenda dimana pengembangan e-Government di Kota Parepare 

harus menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik 

(good governance). 

5.1.2. Hukum dan Peraturan 

Adalah penting untuk merancang waktu dan usaha yang cukup untuk perubahan 

legislatif yang mungkin diperlukan untuk mendukung implementasi proses yang 

baru. Aturan hukum berikut ini perlu dirancang demi keberhasilan e-Government : 

1. Hukum privasi dan isu terkait 

2. Hukum terkait perubahan proses bisnis dan sistem informasi 

3. Hukum terkait arsitektur teknologi informasi pemerintahan dan pendirian 

pusat pengambangan TIK terintegrasi 

5.1.3. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi cukup berpengaruh untuk kesuksesan pengembangan TIK. 

Penguatan dalam struktur organisasi perlu dilakukan dan diimplementasikan 

dengan sistematis. 

Hal-hal penting yang mempengaruhi perubahan organisasi adalah sebagai berikut : 

1. Kepemimpinan yang kuat dengan komitmen 

2. Perencanaan manajemen TIK dan manajemen perubahan 

3. Persiapan anggaran dan pelaksanaan anggaran 

4. Koordinasi dan kolaborasi 

5. Pemantuan dan pengukuran kinerja 

6. Kemitraan pemerintah-sektor swasta-masyarakat 

5.1.4. Proses Bisnis 

Cara mengerjakan bisnis yang sedang berlangsung saat ini bukanlah langkah yang 

paling tepat atau efektif. Salah satu alat melakukan inovasi proses bisnis adalah 
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Business Prosess Reenginering (BPR). Kendala yang perlu disikapi dengan bijak 

adalah perilaku kerja yang sudah dijiwai oleh aparatur pemerintahan, perubahan 

proses bisnis akan menuntut aparatur pemerintahan untuk beradaptasi dengan 

sistem yang baru, jika aparatur pemerintahan tidak siap untuk beradaptasi dengan 

sistem yang baru akan mengkibatkan sistem tidak dapat bekerja secara optimal. 

Penataan tatalaksana (business process) dilakukan melalui serangkaian proses 

analisis dan perbaikan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur 

pada Pemerintah Daerah. Target yang ingin dicapai melalui program ini antara lain 

adalah meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan 

serta kinerja Pemerintah Daerah. 

Perbaikan/penataan ulang tatalaksana (business process) perlu dilakukan bilamana, 

antara lain: 

 Terjadi perubahan arah strategis Pemerintah Daerah (visi, misi dan sasaran 

strategis) yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan 

fungsi serta keluaran (output) organisasi/unit kerja; dan 

 Adanya keinginan/dorongan dari dalam Pemerintah Daerah atau pun 

dorongan dari publik/masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan 

untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik secara signifikan 

Muara dari penataan tatalaksana (business process) adalah sebagai berikut, antara 

lain: 

a. Pembuatan atau perbaikan Standar Operating Procedure (SOP), termasuk di 

dalamnya perbaikan standar kinerja pelayanan; 

b. Perbaikan struktur organisasi; dan 

c. Pembuatan atau perbaikan uraian pekerjaan (job descriptions). 
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5.1.5. Teknologi Informasi 

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih teknologi dan vendor adalah : 

1. Tingkatan dari teknologi aplikasi yang dibutuhkan 

2. Infrastruktur jaringan 

3. Interoperabilitas 

4. Standarisasi 

5. Kemampuan teknis dan SDM 

6. Live Time Perangkat 

Pemilihan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan saat ini dan prediksi kebutuhan 

5 (lima) tahun kedepan akan datang sangat menentukan keberhasilan secara 

keseluruhan karena peran infrastruktur sebagai fondasi utama yang harus kuat 

dalam pengembangan dan pemanfaatan TIK. 

5.2. Visi dan Misi Pengembangan TIK 

5.2.1. Visi 

Mewujudkan e-Government yang berkesinambungan menuju Kota Parepare 

sebagai Cyber City yang berdaya saing. 

5.2.2. Misi 

1. Memperkuat tatakelola e-Government 

2. Mengembangkan kemampuan SDM aparatur sesuai kompetensi dan bidang 

tugasnya dengan menjadikan TIK sebagai pendukung utama. 

3. Mengembangkan infrastruktur TIK terpadu untuk meningkatkan kinerja 

pemerintah dan layanan masyarakat 

4. Mengembangkan sistem informasi terintegrasi yang sejalan dengan visi 

pembangunan Kota Parepare 

5. Meningkatkan keterbukaan informasi publik 

 



RITIK Kota Parepare 2017-2021 

BBPPKIMakassar – Kementerian Kominfo66󠆳 

5.3. Tujuan dan Sasaran 

Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 

1. Memperkuat 

tatakelola e-

Government 

1.1 Terimplementasikannya 

e-Government menuju 

good governance 

1.1.1 Melengkapi 

regulasi sinergi 

implementasi e-

Government 

terintegrasi 

Jumlah regulasi dan 

SOP 

Persentase SKPD yang 

memanfaatkan TIK 

 1.2 Optimasi 

pengorganisasian TIK 

Pemerintah Kota Parepare 

1.2.1. Meningkatnya 

pengelolaan TIK 

Persentasi Perubahan 

Pengembangan 

kelembagaan TIK 

 1.3 Terbangunnya jejaring 

pengembangan TIK 

1.3.1. Jejaring internal 

1.3.2. Jejaring eksternal 

Jumlah Jejaring 

pengembangan TIK 

 1.4. Meningkatkan kualitas 

dan kuantitas SDM 

pengembangan, 

pengelolaan dan 

pemanfaatan TIK 

1.4.1. Meningkatnya 

SDM pengembangan, 

pengelolaan dan 

pemanfaatan TIK 

Jumlah dan sebaran 

optimal SDM  

Pengembangan dan 

pengelolaan TIK di 

semua SKPD 

 1.5. Meningkatkan budaya 

birokrasi berbasis elektronis 

yang dilaksanakan oleh 

seluruh pimpinan dan 

pegawai pemda untuk 

membangun e-Government 

1.5.1. Berubahnya 

proses birokrasi 

manual ke elektronis 

Jumlah aplikasi 

termanfaatkan sebagai 

hasil perubahan 

proses dari manual ke 

elektronik 

 1.6. Peningkatan efisiensi 

disemua anggaran rutin 

pemeliharaan dan 

pengadaan TIK 

1.6.1. Meningkatnya 

efisiensi anggaran 

pembangunan 

Persentasi penurunan 

anggaran rutin terkait 

otomatisasi 

perkantoran 

 1.7. Meningkatkan 

pelayanan masyarakat 

1.6.1. Meningkatnya 

kecepatan pelayanan 

pada masyarakat 

Waktu pelayanan 

2. Mengembangka

n kemampuan 

SDM aparatur 

sesuai 

kompetensi dan 

bidang tugasnya 

dengan 

menjadikan TIK 

sebagai 

pendukung 

utama. 

2.1. Meningkatkan 

kemampuan SDM dalam 

memanfaatkan TIK di 

lingkungan kerjanya 

2.1.1. setiap aparatur 

menjadikan TIK 

sebagai bagian 

penting dalam 

melaksanakan tupoksi 

Literasi TIK aparatur 

  2.1.2. setiap aparatur 

mendapatkan 

pelatihan yang terukur 

terkait pemanfaatan 

Jumlah 

pelatihan/simulasi 
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TIK 

 2.2. Mendorong setiap 

aparat untuk 

mengembangkan budaya 

kerja berbasis TIK 

2.2.1 optimalisasi 

pemanfaatan TIK 

dengan mendorong 

aparatur bekerja 

berbasis TIK 

Tumbunya budaya 

pertukaran informasi 

berbasis elektronik 

3. Mengembangkan 

infrastruktur TIK 

untuk 

meningkatkan 

kinerja pemerintah 

dan layanan 

masyarakat 

3.1. Meningkatkan kualitas 

dan kuantitas jaringan 

internet/intranet 

3.1.1. Meningkatnya 

kecepatan 

internet/intranet di 

pemerintahan dan 

akses publik 

Kecepatan 

download/upload 

internet dan intranet 

Jumlah downtime per 

tahun 

 3.2. Meningkatnya 

pemanfaatan 

internet/intranet untuk 

pemerintahan 

3.2.1. Meningkatnya 

jenis pemanfaatan 

internet/intranet 

Jumlah Jenis 

pemanfaatan 

internet/intranet 

 3.3. Meningkatkan 

keamanan informasi 

3.3.1. Pengamanan 

aset informasi 

pemerintah daerah 

3.3.2. Kepedulian 

pegawai pemda pada 

isu keamanan 

informasi 

Penurunan kejadian 

malware 

Jumlah kehilangan 

data 

 3.4. Meningkatkan fasilitasi 

pemanfaatan internet di 

masyarakat 

3.4.1. Meningkatnya 

pengetahuan 

masyarakat untuk 

pemanfaatan internet 

Jumlah Hotspot 

Pemda di Lokasi 

Umum, 

Jumlah komunitas TIK, 

Jumlah aktifitas 

kelompok masyarakat 

pemanfaatan TIK 

berbasis wilayah 

4. Mengembangkan 

sistem informasi 

terintegrasi yang 

sejalan dengan visi 

pembangunan 

4.1. Meningkatkan 

pemanfaatan sistem 

informasi/aplikasi dalam 

pemerintahan dan 

pelayanan publik 

4.1.1. Meningkatnya 

pemanfaatan aplikasi 

3.1.2. Meningkatnya 

jumlah layanan 

pemerintah berbasis 

elektronis 

Jenis birokrasi/layanan 

pemerintah yang 

menggunakan 

aplikasi/sistem 

informasi 

 4.2. Meningkatkan 

pemanfaatan dan 

pengelolaan data elektronik 

pemerintah yang 

terintegrasi 

4.2.1. Meningkatnya 

pemanfaatan pusat 

data 

Jenis data yang 

dimanfaatkan bersama 

 4.3. Meningkatkan 

pemanfaatan sistem 

informasi bagi usaha kecil 

4.3.1 Meningkatnya 

transasksi elektronik 

untuk usaha kecil dan 

Jumlah aplikasi 

layanan usaha 

Jumlah transaksi 
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dan menengah yang 

terintegrasi dengan layanan 

pemerintahan 

menengah elektronis 

5. Meningkatkan 

keterbukaan 

informasi publik 

yang menggunakan 

media internet 

5.1. Meningkatkan 

penyediaan dan 

penyebaran informasi 

pembangunan 

5.1.1. Meningkatnya 

frekuensi masyarakat 

yang mengakses 

informasi 

pembangunan 

Jumlah permohonan 

data/informasi kepada 

pemerintah daerah 

 5.2. Meningkatkan 

pemantauan pemanfaatan 

TIK di masyarakat/dunia 

usaha 

5.2.1. Meningkatnya 

internet sehat 

5.2.2. Meningkatnya 

peran TIK untuk 

pemanfaatannya di 

dunia usaha dan 

layanan masyarakat 

Jumlah hits 

pemanfaatan situs 

pemerintah Kota 

Parepare 

 5.3. Meningkatkan peran 

serta masyarakat dalam 

pembangunan 

5.3.1. Meningkatnya 

komunikasi 

masyarakat dengan 

pemerintah dan wakil 

rakyat 

Jumlah pengaduan 

dan usulan warga 

melalui web, media 

sosial dan SMS 

gateway 

Untuk mencapai sasaran yang yang dimaksud dalam tabel diatas, maka perlu dikaji 

dan ditentukan kebijakan apa saja yang diperlukan melalui analisis SWOT, serta 

informasi lain yang memungkinkan untuk masuk dalam analisis kebutuhan ini. Dari 

hasil kajian kebijakan, nantinya akan di uraikan kegiatan beserta uraian output, 

input serta indikator capaian kinerja kegiatan. 
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Analisis SWOT untuk Perencanaan Strategis 

Kekuatan Peluang Strategi S-O 

1. Pimpinan daerah 

memiliki komitmen 

yang kuat dalam 

pengembangan 

pemerintahan berbasis 

TIKserta Program 

prioritas untuk 

menjadikan Parepapre 

sebagai Kota Cyber. 

2. Adanya regulasi terkait 

kebijakan TIK 

3. Sudah ada SKPD 

Kominfo 

4. Secara umum aparatur 

Pemkot Parepare sudah 

mampu bekerja 

menggunakan 

komputer. 

5. Sudah memiliki banyak 

aplikasi e-Government, 

baik yang dibangun 

Kominfo maupun SKPD 

lain 

6. Sudah tersedia akses 

jaringan internet ke 

seluruh SKPD sampai 

dengan kelurahan 

7. Adanya peluang untuk 

membangun datacenter 

sendiri 

8. Memiliki pengetahuan 

yang memadai untuk 

menyusun perencanaan 

e-govt yang 

komprehensif 

9. Pernah memperoleh 

beberapa award terkait 

pemanfaatan TIK  

1. Tuntutan kinerja aparat 

untuk layanan 

masyarakat yang baik 

sebagai bagian dari 

Reformasi Birokrasi 

2. Persaingan yang baik 

antar pemerintah 

daerah dalam meraih 

penghargaan nasional 

3. Peningkatan 

kesejahteraan aparat 

apabila kinerjanya baik 

yang ditandai dengan 

indikator kepuasan 

masyarakat terhadap 

layanan pemerintah dan 

peningkatan 

kesejahteraan 

masyarakat 

4. Peningkatan peran 

egovernment dalam 

pembangunan daerah 

1. Manfaatkan pimpinan 

yang peduli dengan e-

Gov untuk 

meningkatkan peran TIK 

pada proses birokrasi 

dan mendorong 

tercapainya good 

governancedan Kota 

Cyber. 

2. Optimalisasi 

kewenangan SKPD 

Kominfo untuk 

melengkapi berbagai 

regulasi dan SOP untuk 

meningkatkan efisiensi 

dan efektifitas 

pengembangan, 

pengelolaan dan 

pemanfaatan TIK yang 

berlaku untuk semua 

unit kerja 

3. Adanya kebijakan 

pengarahan dari 

pimpinan daerah, serta 

alat kontrol dan 

monitoring untuk 

implementasi e-govt 

4. Penguatan Organisasi 

untuk optimasi fungsi 

pengembangan dan 

pengelolaan TIK 

5. Peningkatan kerjasama 

dengan instansi pusat, 

sesama pemerintah 

daerah, konsultan 

profesional dan pihak 

ketiga untuk 

pengembangan e-Govt 

 

 

 

 



RITIK Kota Parepare 2017-2021 

BBPPKIMakassar – Kementerian Kominfo70 

Tantangan Strategi S-T 

 1. Memberikan 

pemahaman kepada 

seluruh stakeholder, 

pimpinan daerah serta 

karyawan tentang peran 

strategis e-Government 

yang sejalan dengan 

pembangunan daerah 

2. Banyaknya contoh kasus 

kegiatan 

pengembangan TIK 

yang tidak sejalan 

dengan tujuan e- 

Government 

3. Kondisi alam (topografi 

dan cuaca) yang sulit 

dipasang perangkat 

transmisi data 

4. Perkembangan TI yang 

sangat cepat serta 

dinamika politik dan 

kemasyarakatan yang 

harus terakomodasi 

dalam perencanaan 

sistem 

1. Optimalisasi pengadaan 

dan pemanfaatan SDM 

TIK untuk 

pengembangan, 

pengelolaan dan 

pemanfaatan TIK 

diseluruh SKPD 

2. Peningkatan jumlah dan 

kapabilitas SDM TIK 

untuk selalu mengikuti 

perkembangan Trend 

Teknologi Informasi 

terbaru 

3. Koordinasi antar SKPD 

untuk pengembangan 

aplikasi e-Government 

dan infrastruktur TIK 

4. Koordinasi dengan 

SKPD pengelola 

infrastruktur, untuk 

pelaksanaan instalasi 

dan pemeliharaan 

jaringan TIK 

5. Perlunya dibuat 

perencanaan 

pengembangan e-gov 

yang komprehensif dan 

berkesinambungan 

yang 

6. disepakati oleh seluruh 

SKPD dan disetujui oleh 

pimpinan daerah 

Kelemahan Peluang Strategi W-O 

1. Belum optimalnya 

sinergi antar SKPD 

untuk membangun e-

Government 

2. Belum banyak regulasi 

kebijakan untuk 

pengembangan, 

pengelolaan dan 

pemanfaatan e- 

Government yang 

1. Peningkatan tuntutan 

kinerja aparat untuk 

layanan masyarakat 

yang baik 

2. Persaingan yang baik 

antar pemerintah daerah 

dalam meraih 

penghargaan nasional 

3. Peningkatan 

kesejahteraan aparat 

1. Pengembangan aplikasi 

e-Government 

terintegrasi dalam 

bentuk sistem informasi 

manajemen, 

2. sistem informasi 

eksekutif dan sistem 

informasi bantuan 

pengambilan keputusan 

untuk peningkatan 
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menjangkau ke seluruh 

sistem pemerintah 

daerah 

3. SDM praktisi TIK masih 

belum merata dan 

dioptimalkan untuk 

pengembangan, 

pengelolaan dan 

pemanfaatan TIK  

4. Pengembangan aplikasi 

dan pengelolaan data 

masih belum 

terintegrasi 

5. Belum memiliki 

perangkat untuk 

memastikan 

ketersediaan akan 

kebutuhan akses 

jaringan yang sudah 

terpasang  

6. Belum memiliki 

datacenter/data 

recovery center serta 

sistem pengamanan 

informasi yang 

memadai 

7. Belum adanya 

perencanaan induk dan 

detailnya untuk 

pengelolaan e- 

Government yang 

komprehensif yang bisa 

dijadikan acuan untuk 

penyusunan RPJPD, 

RPJMD dan 

perencanaan lainnya 

8. Website yang ada 

belumterintegrasi 

dengan aplikasie-govt 

apabila kinerjanya baik 

yang ditandai dengan 

indikator kepuasan 

masyarakat terhadap 

layanan pemerintah dan 

peningkatan 

kesejahteraan 

4. Peningkatan peran 

egovernment dalam 

pembangunan daerah 

kinerja aparat pemda, 

pengembangan dunia 

usaha dan layanan 

masyarakat 

3. Pengembangan website 

Pemda yang terintegrasi 

dengan beberapa 

aplikasi sistem 

pelaporan dan layanan 

masyarakat 

4. Bersama seluruh SDM 

penyelenggaraan TIK 

untuk meraih 

pengharagaan nasional 

bidang e- Government 

5. Pengembangan standar 

data, aplikasi dan 

perangkat TIK 

Tantangan Strategi W-T 

1. Memahamkan kepada 

seluruh stakeholder, 

pimpinan daerah serta 

karyawan tentang 

peran strategis e- 

Government yang 

sejalan dengan 

pembangunan 

2. Banyaknya kasus 

kegiatan 

pengembangan TIK 

yang tidak sejalan 

dengan tujuan e- 

Government 

3. Kondisi alam (topografi 

dan cuaca) yang sulit 

dipasang perangkat 

transmisi data 

4. Perkembangan TI yang 

sangat cepat serta 

dinamika politik dan 

kemasyarakatan yang 

harus terakomodasi 

dalam perencanaan 

sistem 

1. Pengembangan 

infrastruktur TIK yang 

optimal untuk 

memberikan jaminan 

akses jaringan layanan 

TIK pada aparatur 

Pemda di seluruh SKPD 

dan layanan 

masyarakat 

2. Koordinasi antar SKPD 

untuk sistem 

pengamanan informasi  

3. Sosialisasi pemahaman 

kepada seluruh 

stakeholder, aparat 

pemerintah daerah 

serta masyarakat untuk 

semakin meningkatkan 

pemanfaatan TIK. 

4. Melengkapi investasi 

infrastruktur TIK untuk 

menjamin 

keberlangsungan 

sistem dan 

meningkatkan 
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5. sistem keamanan 

informasi 

 

5.4. Analisis Strategi dan Kebijakan 

Berikut strategi penyusunan tahapan implementasi : 

1. Pemantapan postur kebijakan dan kelembagaan akan fokus dilaksanakan 

pada tahun pertama dan kedua perencanaan induk ini (2017). Hal ini perlu 

disinkronisasikan dengan progran Reformasi Birokrasi yang salah satu 

kegiatannya adalah penataan kelembagaan. Tahun ke tiga hingga akhir 

tahun ke lima hanya tinggal review, dan penambahan SOP seperlunya, 

sedangkan untuk SDM lebih mengikuti prosedur umum. 

2. Pemantapan infrastruktur hingga tercapai kondisi ideal akan dilaksanakan 

selama 3 tahun pertama dan 2 tahun berikutnya dan seterusnya tinggal 

pemeliharaan dan penggantian perangkat yang sudah waktunya diganti 

berdasarkan umur efektif dan tingkat kerusakannya 

3. Pengembangan Infrastruktur (aplikasi e-Government) pada 2 tahun pertama 

akan dilakukan pematangan arsitektur sistem terintegrasi, bisnis proses 

reengineering pada seluruh birokrasi, sosialisasi dan penyelenggaraan 

proyek-proyek contoh, pada 3 tahun berikutnya dilakukan kegiatan 

pengembangan sistem secara masif yang melibatkan seluruh SKPD 

Perencanaan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran untuk menyusun program 

dan kegiatan pengembangan e-Government pemerintah Kota Parepare selama 5 

tahun yang akan dimulai dari tahun 2017 sampai dengan 2021. 

Tujuan Sasaran Strategi 

Terimplementasikannya e-

Government menuju good 

governance sebagai bagian dari 

program Reformasi Birokrasi  

Melengkapi regulasi sinergi 

implementasi e-Government 

terintegrasi 

S/O – 1, 

S/O – 2 

Optimasi pengorganisasian TIK  Meningkatnya pengelolaan TIK S/O – 3, 

S/O – 4 
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Terbangunnya jejaring 

pengembangan TIK 

Jejaring pengembangan dan 

pengelolaan internal  

Jejaring pendampingan 

pengembangan dan pengelolaan 

eksternal 

S/O – 3, 

S/O – 5 

Meningkatkan kualitas dan kuantitas 

SDM pengembangan, pengelolaan 

dan pemanfaatan TIK 

Meningkatnya SDM pengembangan, 

pengelolaan dan pemanfaatan TIK 

S/T – 1, 

S/T – 2 

Meningkatkan budaya birokrasi 

berbasis elektronik dengan peran 

serta seluruh jajaran pemda untuk 

membangun e-Government 

Berubahnya proses birokrasi manual 

ke elektronis 

Meningkatnya efisiensi anggaran 

pembangunan 

S/O – 2, 

S/T – 2, 

W/O – 1, 

W/O – 2, 

W/O – 3, 

W/O – 4 

Meningkatkan pelayanan masyarakat 

melalui penataan tata laksana 

(business process) 

Meningkatnya kecepatan pelayanan 

pada masyarakat 

W/O – 1, 

W/O – 4 

Meningkatkan kualitas dan kuantitas 

jaringan internet/ intranet 

Meningkatnya kecepatan 

internet/intranet di pemerintahan 

W/O – 1, 

W/O – 4 

Meningkatnya pemanfaatan internet 

/ intranet untuk pemerintahan 

Meningkatnya jenis pemanfaatan 

internet/intranet 

W/O – 3, 

W/O – 4 

Meningkatkan keamanan informasi 

(Confidentiality Integrity Availibilty) 

Pengamanan aset informasi 

pemerintah daerah 

Kepedulian pegawai pada isu 

keamanan informasi 

W/T – 2, 

W/T – 4 

Meningkatkan fasilitasi pemanfaatan 

internet di masyarakat 

Meningkatnya pengetahuan 

masyarakat untuk pemanfaatan 

internet 

W/O – 1, 

W/O – 2, 

W/O – 4 

Meningkatkan pemanfaatan sistem 

informasi/aplikasi dalam 

pemerintahan dan pelayanan publik 

Meningkatnya pemanfaatan aplikasi 

Meningkatnya jumlah layanan 

pemerintah berbasis elektronik 

W/O – 1, 

W/O – 2, 

W/O – 3, 

W/O – 4 

Meningkatkan pemanfaatan dan 

pengelolaan data elektronik 

pemerintah yang terintegrasi 

Meningkatnya pemanfaatan pusat 

data 

W/O – 6 

Meningkatkan pemanfaatan sistem 

informasi bagi usaha kecil dan 

menengah yang terintegrasi dengan 

layanan pemerintahan 

Meningkatnya transasksi elektronik 

untuk usaha kecil dan menengah 

W/O – 3 

Meningkatkan penyediaan dan 

penyebaran informasi pembangunan 

Meningkatnya frekuensi masyarakat 

yang mengakses informasi 

pembangunan 

W/O – 4 

Meningkatkan pemantauan 

pemanfaatan TIK di masyarakat/ 

dunia usaha 

Meningkatnya internet sehat 

Meningkatnya peran TIK untuk 

pemanfaatannya di dunia usaha dan 

layanan masyarakat 

W/O – 3, 

W/O – 4 
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Meningkatkan peran serta 

masyarakat dalam pembangunan 

daerah 

Meningkatnya komunikasi 

masyarakat dengan pemerintah dan 

wakil rakyat 

W/O – 1, 

W/O – 4 

 

5.5. Kebijakan e-Government 

5.5.1. Dimensi Kebijakan 

1) Menjadikan pengembangan e-Government sebagai bagian penting dari 

program Reformasi Birokrasi serta mempercepat penyusunan kelengkapan 

regulasi terkait pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan e-

Government/TIK Pemerintah Kota Parepare 

2) Mempercepat penerapan pengembangan e-Government dalam birokrasi 

dengan mendorong perubahan proses birokrasi dan budaya kerja berbasis 

elektronik 

3) Membangun dan memperkuat standardisasi pendelegasian tugas dan 

kewenangan pengembangan TIK kepada seluruh SKPD sebagai salah satu upaya 

menuju efektifitas dan efisiensi pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan 

TIK di Pemerintah Kota Parepare 

4) Melakukan sosialisasi, kontrol dan monitoring atas kebijakan strategis yang sah 

untuk diimplementasikan, untuk memastikan bahwa kebijakan telah 

dilaksanakan dengan baik di seluruh SKPD. 

5.5.2. Dimensi Kelembagaan 

1) Pembentukan organisasi fungsional CIO/Dewan TIK Daerah dipimpin oleh 

walikota atau minimal kepala SKPD eselon 2 yang kompeten untuk membuat 

kebijakan TIK 

2) Memperkuat peran lembaga pengelola Kominfo yang secara khusus dan 

mandiri dalam pengelolaan e-Government untuk memudahkan koordinasi 

dengan SKPD lainnya dalam pengelolaan TIK 

3) Peningkatan kapabilitas SDM di bidang TIK baik SKPD yang menangani kominfo 

maupun SKPD lainnya 
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4) Pengadaan dan pendistribusian SDM terkait TIK dikoordinasikan dengan SKPD 

terkait Kominfo : jumlah, kualifikasi, pendidikan 

5) Kebijakan legalitas pengelola TIK di SKPD 

6) Perlunya pendampingan untuk pengembangan pengelolaan TIK 

7) Pembentukan fungsi Helpdesk dan monitoring jaringan SKPD baik jaringan 

eksternal maupun internal dilakukan secara cepat. 

5.5.3. Dimensi Infrastruktur 

1) Percepatan dan perluasan penyediaan jaringan internet untuk menjangkau 

seluruh SKPD dan jaringan distribusi layanan masyarakat sampai dengan tingkat 

kelurahan/puskesmas/sekolah serta sarana akses internet gratis untuk 

masyarakat umum. 

2) Percepatan pengembangan dan pengelolaan Datacenter dan Datarecovery yang 

baik untuk menjamin availibility dan peningkatan keamanan informasi 

3) Pemanfaatan intranet untuk komunikasi antar SKPD 

4) Adanya kebijakan standar pengelolaan infrastruktur TIK di SKPD 

5) Adanya kebijakan manajemen bandwidth, Public Internet Protocol (IP) dan 

pemanfaatan akses internet untuk seluruh SKPD 

5.5.4. Dimensi Aplikasi 

1) Pengembangan kepemilikan, pemanfaatan data/informasi dan aplikasi e-

Government yang terintegrasi dalam kerangka interoperabilitas 

2) Untuk pengelolaan aset data dan informasi di Pemkot Parepare, maka perlu 

kebijakansentralisasi data dan informasi yang dihasilkan dari pemrosesan data 

di SKPD padadatacenter Kominfo 

3) Setiap SKPD memiliki sistem informasi baik untuk layanan masyarakat (G2C), 

dunia usaha (G2B) maupun layanan internal (G2E), sesuai dengan prioritas 

kebutuhan secara bertahap 

4) Perlunya standardisasi metadata untuk pengembangan aplikasi dan 

pengelolaan data tunggal dalam rangka interoperabilitas 
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5) Kebijakan Open Source Software digunakan untuk pengembangan aplikasi dan 

Operating system server, sedangkan untuk client/desktop menggunakan 

software Legal 

5.5.5. Dimensi Perencanaan 

1) Penetapan dokumen Rencana Pengembangan e-Government ini digunakan 

sebagai bahan penyusunan RPJMD dan renstra SKPD terkait pengembangan 

TIK 

2) Penyusunan dokumen action plan untuk setiap kegiatan TIK yang berdampak 

luasterhadap kinerja SKPD 

3) Segera disusun Business Continuity Plan untuk layanan infrastruktur TIK 

4) Diseminasi pengembangan dan pemanfaatan e-Government kepada level 

eksekutif 

5) Adanya rekomendasi optimalisasi anggaran penyelenggaraan TIK untuk seluruh 

SKPD dari SKPD Kominfo. 
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Bab VI  

Program, Kegiatan dan Rekomendasi 

Pada bagian ini akan dilakukan penetapan skala prioritas pada sektor kebijakan, 

program, dan kegiatan. Selanjutnya disusun tahapan implementasi sesuai skala 

prioritas yang telah ditentukan. Kemudian disusun berbagai rekomendasi yaitu 

rekomendasi kebijakan, rekomendasi kelembagaan, rekomendasi perencanaan, 

rekomendasi aplikasi, hingga rekomendasi sarana TIK. 

6.1. Penetapan Skala Prioritas 

Skala prioritas implementasi berurutan dari nomor satu (1) dan seterusnya, terpisah 

dalam dimensi pengembangan e-Government. 

No Kebijakan Program Kegiatan Output Outcome 

A. Dimensi Kebijakan 

1. Penetapan 

regulasi terkait 

pengembangan, 

pengelolaan dan 

pemanfaatan 

egovernment/TIK 

terintegrasi 

Program 

Pengembangan 

Kelembagaan 

TIK 

Penyusunan 

regulasi 

pelaksanaan e-

Government 

Peraturan 

Walikota 

Panduan 

hukum 

impelemntasi 

e-Government 

   Penyusunan 

regulasi 

rencana Induk 

e-Government 

Peraturan 

Walikota 

Panduan teknis 

impelementasi 

e-Government 

   Penyusunan 

regulasi 

metadata dan 

interoperabilitas 

data 

Peraturan 

Walikota 

Panduan teknis 

hukum dan 

teknis 

standardisasi 

data elektronik 

pemerintah 

daerah 

   Penyusunan 

regulasi 

pengembangan 

dan 

pemanfaatan 

sarana TIK 

terpadu 

Peraturan 

Walikota 

Panduan teknis 

hukum dan 

teknis 

pengembangan 

dan 

pemanfaatan 

sarana 
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TIK pemerintah 

daerah 

   Penyusunan 

regulasi 

pengembangan 

dan 

pemanfaatan 

prasarana TIK 

terpadu 

Peraturan 

Walikota 

Panduan teknis 

hukum dan 

teknis 

pengembangan 

dan 

pemanfaatan 

prasarana TIK 

   Penyusunan 

regulasi 

pengelolaan 

aset informasi 

daerah 

Peraturan 

Walikota 

Panduan teknis 

hukum dan 

teknis 

pengelolaan 

aset informasi 

daerah 

pemerintah 

   Penyusunan 

SOP 

Pengelolaan 

Aplikasi dan 

Web 

Peraturan 

Walikota 

Panduan Teknis 

pengelolaan 

Website dan 

subdomain 

pemerintah 

daerah 

   Penyusunan 

SOP 

Pengelolaan 

Sarana TIK 

Peraturan 

Walikota 

Panduan Teknis 

pengelolaan 

Sarana TIK 

pemerintah 

daerah 

   Penyusunan 

SOP 

Pengelolaan 

Prasarana TIK 

Peraturan 

Walikota 

Panduan Teknis 

pengelolaan 

Prasarana TIK 

pemda 

   Penyusunan 

kebijakan 

keamanan 

informasi 

Peraturan 

Walikota 

Panduan 

Hukum 

pengelolaan 

Keamanan 

Data/informasi 

pemerintah 

daerah 

   Penyusunan 

SOP 

Keamanan Data 

Peraturan 

Walikota 

Panduan Teknis 

pengelolaan 

Keamanan Data 

Pemerintah 

daerah 

   Penyusunan 

SOP 

Keamanan 

Peraturan 

Walikota 

Panduan Teknis 

Keamanan 

Jaringan 
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Jaringan 

   Penyusunan 

SOP 

Incident 

Handling 

Peraturan 

Walikota 

Panduan Teknis 

Incident 

Handling 

   Penyusunan 

SOP 

Pengelolaan 

Data Center 

Peraturan 

Walikota 

Panduan Teknis 

Pengelolaan 

Data Center 

2 Pemanfaatan TIK 

pada proses 

birokrasi 

Program 

Pengembangan 

Kelembagaan 

TIK 

Penyusunan 

regulasi 

otomatisasi 

proses birokrasi 

(Business 

Process 

Reengineering) 

Peraturan 

Walikota 

Peningkatan 

kinerja PNS 

pemda dan 

peningkatan 

layanan Pemda 

pada 

masyarakat dan 

dunia usaha 

3 Penetapan alat 

kontrol dan 

monitoring 

tingkat 

pemanfaatan TIK 

disemua unit 

kerja 

Program 

Pengembangan 

Kelembagaan 

dan Kerjasama 

TIK 

Audit TIK 

Penyusunan 

panduan 

monitoring dan 

evaluasi kinerja 

implementasi e-

Government 

Dokumen Audit 

Dokumen self 

assessment 

Percepatan dan 

ketepatan 

implementasi 

e-Government 

B. Dimensi Kelembagaan 

1 Perlunya 

pendampingan 

oleh pihak ketiga 

untuk 

pengembangan 

TIK dan beberapa 

operasional 

infrastruktur TIK 

Program 

Pengembangan 

Kelembagaan 

dan Kerjasama 

TIK 

Pendampingan 

tatakelola e-

Government 

Dokumen 

 

 

   Pendampingan 

Infrastruktur TIK 

dan keamanan 

informasi 

Dokumen 

 

 

   Pendampingan 

pengembangan 

aplikasi e-

Government 

terintegrasi 

Dokumen 

 

 

2 Pembentukan 

Organisasi 

Fungsional pada 

tataran strategis 

Program 

Pengembangan 

Kelembagaan 

dan Kerjasama 

Pembentukan 

CIO/Dewan TIK 

Organisasi 

fungsional 

Pengarah 

kebijakan 

TIK 
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(CIO/Dewan TIK) Komunikasi 

dan 

Informatika 

3 Diseminasi 

pengembangan 

dan pemanfaatan 

e-Government 

kepada level 

eksekutif 

Program 

Pengembangan 

Kelembagaan 

dan Kerjasama 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

Diseminasi 

pengembangan 

dan 

pemanfaatan e-

Government 

kepada level 

eksekutif dan 

legislatif 

Sosialisasi dan 

pendampingan 

Pemahaman e-

Government 

bagi Top level 

management 

secara 

berkelanjutan 

4 Reorientasi 

Tupoksi SKPD 

Kominfo 

Program 

Pengembangan 

Kelembagaan 

dan Kerjasama 

TIK 

Reorientasi 

- Tugas pokok 

- Fungsi 

pengembangan 

TIK 

Reorientasi Efesiensi dan 

efektifitas 

implementasi 

e-Government 

5 Peningkatan 

kuantitas dan 

kualitas pengelola 

TIK di semua 

SKPD serta 

pendis-

tribusiannya 

Program 

Pengembangan 

Kelembagaan 

dan Kerjasama 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

Pengadaan 

SDM TIK 

Pelatihan TIK 

Distribusi SDM 

TIK 

Karir 

Kesejahteraan 

Revitalisasi 

SDM 

Efesiensi dan 

efektifitas 

implementasi 

e-Government 

6 Pembentukan 

Jabatan 

Fungsional SDM 

pengelola TIK dan 

Kebijakan 

legalitas 

pengelola TIK di 

SKPD 

Program 

Pengembangan 

Kelembagaan 

dan Kerjasama 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

Kebijakan 

Pembentukan 

Jabatan 

Fungsional 

SDM pengelola 

TIK dan 

Kebijakan 

legalitas 

pengelola TIK di 

SKPD 

Peraturan 

Walikota 

Efesiensi dan 

efektifitas 

implementasi 

e-Government 

7 Pembentukan 

fungsi kerja TIK 

sebagai Helpdesk 

dan monitoring 

jaringan SKPD 

Program 

Pengembangan 

Kelembagaan 

dan Kerjasama 

TIK 

Restrukturisasi 

SKPD Kominfo 

Revitalisasi 

fungsi 

pengelola TIK 

Efesiensi dan 

efektifitas 

implementasi 

e-Government 

C. Dimensi Infrastruktur 

1 Pengelolaan 

infrastruktur TIK 

di SKPD 

Pengelolaan 

Sarana dan 

Prasarana TIK 

Kegiatan rutin 

pengadaan, 

pemeliharaan 

infrastruktur TIK 

Pemeliharaan 

rutin 

 

2 Percepatan 

penyediaan 

jaringan internet 

Pengembangan 

Sarana dan 

Prasarana TIK 

Peningkatan 

layanan 

infrastruktur TIK 

Jaringan 

Internet 

Optimasi 

Peningkatan 

layanan 

infrastruktur 
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yang menjangkau 

seluruh SKPD 

sampai dengan 

tingkat kelurahan 

puskesmas, 

sekolah 

untuk semua 

SKPD, 

kecamatan dan 

kelurahan 

puskesmas, 

sekolah 

Jaringan 

distribusi ke 

kelurahan dan 

puskesmas, 

sekolah 

TIK 

3 Percepatan 

pengembangan 

dan pengelolaan 

Datacenter dan 

Datarecovery 

Pengembangan 

Sarana dan 

Prasarana TIK 

Pembangunan 

data center dan 

pengadaan 

sewa data 

recovery oleh 

pihak ketiga 

Peningkatan 

layanan 

infrastruktur 

internal 

Peningkatan 

jaminan 

availability 

akses dan 

pengamanan 

informasi 

4 Pengembangan 

intranet untuk 

komunikasi antar 

SKPD 

Pengembangan 

Sarana dan 

Prasarana TIK 

Pengadaan 

perangkat 

komunikasi 

berbasis 

intranet 

Aplikasi 

komunikasi 

Peningkatan 

kinerja PNS 

dan layanan 

masyarakat 

5 Manajemen 

bandwidth, IP dan 

pemanfaatan 

akses internet 

untuk seluruh 

SKPD 

Pengelolaan 

Sarana dan 

Prasarana TIK 

Kegiatannya 

Mengacu pada 

kegiatan 

penyusunan 

SOP 

pengamanan 

informasi 

Pelaksanaan 

manajemen 

keamanan 

informasi 

Implementasi 

SOP 

pengamanan 

informasi 

D. Dimensi Aplikasi 

1 Penyusunan 

Tatakelola data/ 

informasi yang 

terintegrasi dalam 

kerangka 

interoperabilitas 

Pengembangan 

Aplikasi dan 

Data Eletronik 

Pemetaan data 

SKPD dan 

koordinasi 

Pengelolaan 

Data 

Peta dan 

inventarisasi 

Data Pemda 

Pelaksanaan 

kebijakan data 

tunggal pemda 

2 Sentralisasi data 

dan informasi 

yang dihasilkan 

dari pemrosesan 

data di SKPD 

Pengembangan 

Aplikasi dan 

Data Eletronik 

Backup Data 

SKPD dan 

koordinasi 

Pengelolaan 

Data 

Pengamanan 

data pemda 

Pelaksanaan 

kebijakan 

pengamanan 

data 

pemerintah 

3 Standardisasi 

metadata untuk 

pengembangan 

aplikasi dan 

pengelolaan data 

tunggal dalam 

rangka 

interoperabilitas. 

Pengembangan 

Aplikasi dan 

Data Eletronik 

Penyusunan 

standar 

metadata SKPD 

dan koordinasi 

Pengelolaan 

Data 

Inventarisasi 

standar 

metadata 

Acuan 

penyusunan 

aplikasi 

pengolahan 

data 

pemerintah 

daerah 

4 Pemanfaatan 

Open Source 

Pengembangan 

Aplikasi dan 

Pengadaan 

software 

Jumlah 

software 

Legalitas 

kepemilikan 
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Software dan 

Cloud Computing 

digunakan untuk 

pengembangan 

aplikasi dan 

Operating system 

server, sedangkan 

untuk 

klien/desktop 

menggunakan 

software Legal 

Data Eletronik proprietary 

untuk klien 

Migrasi aplikasi 

yang 

menggunakan 

Operating 

system 

proprietary 

menjadi 

opensource dan 

Cloud 

Computing 

proprietary 

legal untuk 

terminal 

 

Jumlah aplikasi 

berbasis 

proprietary 

yang 

dimigrasikan 

 

Jumlah Aplikasi 

berbasis Cloud 

Computing 

aset milik 

negara 

mendukung 

peningkatan 

kemandirian 

bangsa 

5 Pengembangan 

aplikasi e-

Government, 

setiap SKPD 

memiliki sistem 

informasi baik 

untuk layanan 

masyarakat (G2C), 

dunia usaha (G2B) 

maupun layanan 

internal (G2E), 

sesuai dengan 

prioritas 

kebutuhan secara 

bertahap 

Pengembangan 

Aplikasi dan 

Data Eletronik 

Pengembangan 

aplikasi e-

Government 

klaster 

Administrasi 

dan manajemen 

umum, Klaster 

keuangan, 

Klaster 

pembangunan, 

Klaster layanan 

masyarakat, 

Klaster 

kepegawaian,  

Klaster legislasi 

Aplikasi e-

Government 

Klaster 

Administrasi 

dan 

manajemen 

umum 

Klaster 

keuangan, 

Klaster 

pembangunan, 

Klaster layanan 

masyarakat, 

Klaster 

kepegawaian, 

Klaster legislasi 

Smart 

Government 

6 Redevelopment 

web Kota 

Parepare dan sub 

domain web 

SKPD yang 

terintegrasi 

Pengembangan 

Aplikasi dan 

Data Eletronik 

Pengembangan 

website 

Pengembangan 

website 

 

E. Dimensi Perencanaan 

1 Penetapan 

dokumen 

Rencana 

Pengembangan 

e-Government 

melalui peraturan 

Walikota 

Program 

Pengembangan 

Kelembagaan 

dan Kerjasama 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

Koordinasi dan 

Komunikasi, 

Fokus Group 

Discusion, 

Sosialisasi, 

pengarahan 

pimpinan 

daerah (Sekda / 

Walikota) 

Kesepakatan 

dan Draft 

Perwako 

tentang e-

Government 

Peningkatan 

koordinasi dan 

komunikasi 

antar SKPD 

tentang 

pengembangan 

e-Government 

2 Penyusunan Program Penyusunan Dokumen Pedoman 
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dokumen action 

plan untuk setiap 

kegiatan TIK yang 

berdampak luas 

terhadap kinerja 

SKPD 

Pengembangan 

Kelembagaan 

dan Kerjasama 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

dokumen action 

plan 

pengembangan 

datawarehouse 

dan 

standardisasi 

metadata 

Action 

Plan(Program 

Manual 

kegiatan) 

pelaksanaan 

kegiatan 

pengembangan 

e-Government 

3 Penyusunan 

Business 

Continuity Plan 

untuk layanan 

infrastruktur TIK 

Program 

Pengembangan 

Kelembagaan 

dan Kerjasama 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

Penyusunan 

Dokumen 

Business 

Continuity Plan 

untuk layanan 

infrastruktur TIK 

Dokumen 

Business 

Continuity Plan 

untuk layanan 

infrastruktur 

TIK 

Pedoman 

pelaksanaan 

layanan 

infrastruktur 

TIK dan cara 

pelaksanaan 

apabila terjadi 

insiden 

4 Rekomendasi 

optimalisasi 

anggaran 

penyelenggaraan 

TIK untuk seluruh 

SKPD dari SKPD 

Kominfo. 

Program 

Pengembangan 

Kelembagaan 

dan Kerjasama 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

Penyusunan 

dokumen 

petunjuk 

teknis/standar 

biaya kegiatan 

terkait 

pengembangan 

TIK 

Dokumen 

petunjuk 

teknis/standar 

biaya kegiatan 

terkait 

pengembangan 

TIK 

Pedoman 

belanja dan 

kegiatan terkait 

pengembangan 

e-Government 

F. Dimensi Informasi 

1 Pengembangan 

kualitas dan 

kuantitas 

penyediaan 

informasi 

pembangunan 

melalui PPID 

Program 

Pengembangan 

Komunikasi, 

Informasi dan 

Media Massa 

Koordinasi dan 

konsolidasi 

penetapan 

dokumen 

standar 

informasi publik 

Dokumen 

standar layanan 

informasi 

publik 

Pedoman 

layanan 

informasi 

publik 

2 Pembinaan 

pemanfaatan TIK 

oleh masyarakat 

dan dunia usaha 

Program 

Pembinaan dan 

Pengendalian 

Telekomunikasi 

dan 

Informatika 

Bimbingan 

teknis pada 

UMKM untuk 

memanfaatakan 

TIK 

Bimbingan 

teknis 

Peningkatan 

kewirausahaan 

berbasis 

elektronik 

3 Pengembangan 

sistem complaint 

resolution 

pembangunan 

Kota Parepare 

Program 

Pengembangan 

Komunikasi, 

Informasi dan 

Media Massa 

Pembangunan 

aplikasi keluhan 

warga dan 

forum diskusi 

warga 

Modul keluhan 

warga dan 

forum diskusi 

warga 

Peningkatan 

peran serta 

warga dalam 

membangun 

Kota Parepare 
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6.2. Tahapan Implementasi 

No Program 2017 2018 2019 2020 2021 

A. Dimensi Kebijakan 

1. Penetapan regulasi terkait pengembangan e-

Governmentsebagai bagian dari program 

Reformasi Birokrasi 

√     

2. Perubahan proses birokrasi dan budaya kerja 

dengan menyesuaikan seoptimal mungkin 

pemanfaatan TIK 

√     

3. Penetapan kebijakan sentralisasi dan 

desentralisasi kewenangan pengelolaan TIK 

√     

4. Penetapan alat kontrol dan monitoring 

tingkat pemanfaatan TIK disemua unit kerja 

√     

5. Penambahan kewenangan SKPD Kominfo 

untuk membuat rekomendasi 

optimalisasianggaran penyelenggaraan TIK 

untuk seluruh SKPD 

√     

B. Dimensi Kelembagaan 

1. Perlunya kebijakan pendampingan oleh pihak 

ketiga untuk pengembangan TIK dan 

beberapa operasional infrastruktur TIK 

√     

2. Pembentukan Organisasi Fungsional pada 

tataran strategis (CIO/Dewan TIK Daerah) 

√     

3. Diseminasi pengembangan dan pemanfaatan 

e-Government kepada level eksekutif 

 √    

4. ReorientasiTupoksi SKPD Kominfo √     

5. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengelola 

TIK di semua SKPD serta pendistribusiannya 

yang efektif dan efisien. Jumlah, kualifikasi, 

dan pendidikan. 

 √    

6. Pembentukan Jabatan Fungsional SDM 

pengelola TIK dan Kebijakan legalitas 

pengelola TIK di SKPD 

  √   

7. Pembentukan fungsi kerja TIK sebagai 

Helpdesk dan monitoring jaringan SKPD baik 

eksternal maupun internal dilakukan secara 

cepat. 

√     

C. Dimensi Infrastruktur 

1. Adanya kebijakan standar pengelolaan 

infrastruktur TIK di SKPD 

√     

2. Percepatan penyediaan jaringan internet 

yang menjangkau seluruh SKPD dan jaringan 

√ √ √ √ √ 
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distribusi layanan masyarakat sampai dengan 

tingkat kelurahan, puskesmas, dan sekolah 

serta akses internet untuk masyarakat umum.  

3. Percepatan pengembangan dan pengelolaan 

Datacenter dan Datarecovery yang baik untuk 

menjamin availibility dan peningkatan 

keamanan informasi 

√ √ √ √ √ 

4. Pemanfaatan intranet untuk komunikasi antar 

SKPD 

√ √ √ √ √ 

5. Kebijakan manajemen bandwidth, IP dan 

pemanfaatan akses internet untuk seluruh 

SKPD 

√     

D. Dimensi Aplikasi 

1. Pengembangan kepemilikan, pemanfaatan 

data/informasi dan aplikasi e-Government 

yang terintegrasi dalam kerangka 

interoperabilitas 

√ √ √ √ √ 

2. Kebijakan sentralisasi data dan informasi 

yang dihasilkan dari pemrosesan data di 

SKPD pada datacenter SKPD kominfo 

√     

3. Standardisasi metadata untuk 

pengembangan aplikasi dan pengelolaan 

data tunggal dalam rangka interoperabilitas 

√ √ √ √ √ 

4. Kebijakan OpenSource Software dan Cloud 

Computing digunakan untuk pengembangan 

aplikasi berbasis layanan (service base) 

√     

5. Percepatan pengembangan aplikasi e-

Government dimana setiap SKPD memiliki 

sistem informasi baik untuk 

layananmasyarakat (G2C), dunia usaha (G2B) 

maupun layanan internal (G2E), sesuai 

dengan prioritas kebutuhan secara bertahap. 

√ √ √ √ √ 

E. Dimensi Perencanaan 

1. Penetapan dokumen Rencana Induk TIK 

digunakan sebagai bahan penyusunan 

RPJMD dan renstra SKPD terkait 

pengembangan TIK 

√     

2. Penyusunan dokumen action plan untuk 

setiap kegiatan TIK yang berdampak luas 

terhadap kinerja SKPD 

√ √ √ √ √ 

3. Penyusunan Business Continuity Plan (BCP) 

untuk layanan infrastruktur TIK 

  √ √ √ 

4. Rekomendasi optimalisasi anggaran 

penyelenggaraan TIK untuk seluruh SKPD 

dari SKPD Kominfo. 

√ √ √ √ √ 

 



RITIK Kota Parepare 2017-2021 

BBPPKIMakassar – Kementerian Kominfo86󠆳 

6.3. Rekomendasi Kebijakan 

Regulasi Cakupan 

Perwako - Kebijakan Organisasi Pengelola e-Government yang berisi tentang Ketetapan 

Visi dan Misi, Bentuk Organisasi, Tupoksi, Indikator keberhasilan dan 

Honor 

Perwako - Kebijakan Pengembangan dan Implementasi e-Governmentsebagai bagian 

dari Reformasi Birokrasi 

Perwako - Kebijakan Pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur terpadu 

Perwako - Kebijakan Standardisasi metadata 

Perwako - Kebijakan Pengelolaan aset informasi daerah 

Perwako - Kebijakan Pemanfaatan software legal (opensource, proprietary, Cloud 

Computing) 

Perwako - Kebijakan Pemanfaatan akses informasi 

Perwako - SOP Keamanan Informasi dan Incident handling 

Perwako - SOP Pengelolaan Datacenter 

Perwako - SOP Pengelolaan Jaringan LAN 

6.4. Rekomendasi Kelembagaan 

6.4.1. Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Pemerintah Kota Parepare, memiliki berbagai organisasi perangkat daerah SKPD 

yang mempunyai tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI). Dalam pemanfaatan TIK, antar 

SKPD akan terjadi kebutuhan yang sama antara satu SKPD dengan yang lain. Agar 

tidak terjadi tumpang tindih kepentingan teknis dan administrasinya, maka perlu 

diatur koordinasinya untuk bisa bersinergi dalam rangka memenuhi semua 

kebutuhan oleh masing-masing pihak. Para pihak dimaksud adalah sebagai berikut 

: 

a. SKPD Pengelola TIK Pemerintah Kota Parepare, yaitu SKPD yang menangani 

urusan sebagai berikut: 

1) Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi, bidang ini menjalankan tugas 

sebagai berikut : 

 Tatalaksana sistem yaitu menjalankan fungsi perencanaan e-Government 

secara komprehensif, perencanaan sistem aplikasi (SIM, EIS, DSS), 
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penyusunan dokumen pengembangan system, sosialisasi system, 

pengukuran kinerja sistem 

 Pengembangan aplikasi dan sistem terintegrasi menjalankan fungsi 

pengembangan aplikasi e-Government, migrasi sistem, pengamanan 

sistem, help desk system, pengendalian software proprietary, kebijakan 

pengembangan sistem, repository aplikasi e-Government dan 

pengembangan aplikasi berbasis Cloud Computing 

 Pengelolaan data menjalankan fungsi merencanakan aliran data seluruh 

proses birokrasi pemerintah daerah, inventarisasi pengamanan data, 

backup/restore data, berkoordinasi dengan SKPD untuk pemanfaatan 

data, perencanaan kebutuhan infrastruktur untuk penyimpanan dan 

transaksi data, kebijakan dan pengelolaan aset informasi, dan 

pengembangan dan pengelolaan website pemerintah daerah 

2) Pengelolaan sarana prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi, bidang 

ini menjalankan tugas sebagai berikut : 

 Pengelolaan Datacenter dan Data recovery center menjalankan fungsi 

pengelolaan semua perangkat dan pengendalian persyaratan berjalannya 

data center dan data recovery center, pemeliharaan dan perawatan 

sistem, pengendalian pengadaan dan pemanfaatan datacenter, dan 

Monitoring system 

 Pengelolaan Jaringan dan perangkat TIK menjalankan fungsi pengelolaan 

media transmisi data (wireline dan wireless), inventarisasi dan 

pengendalian perangkat TIK, helpdesk perawatan dan pemeliharaan 

perangkat TIK di SKPD, instalasi dan perawatan serta pengendalian 

jaringan dan media transmisinya, serta monitoring traffic jaringan 

 Pengelolaan Keamanan Informasi menjalankan fungsi monitoring 

perilaku traffic, update anti mallware,  kebijakan keamanan informasi, 

penanganan kejadian keamanan informasi, dan koordinasi dengan 

institansi terkait pengamanan data milik negara 
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3) SKPD pemilik proses birokrasi yaitu SKPD selain SKPD pengelolaan TIK 

sebagai pemilik data/informasi dan proses birokrasinya sebagai pengguna 

sarana dan prasarana TIK dan sistem informasi bertugas : 

 Business processes re-engineering yaitu melakukan inventarisasi proses 

birokrasi terkini yang bisa diotimatisasikan menjadi sistem informasi 

 Wali data yang berfungsi untuk melakukan akuisisi dan validasi data 

dasar, kebijakan data / informasi yang dihasilkan dari pemrosesan data 

melalui sistem informasi, kebijakan pemanfaatan dan distribusi data, dan 

pengamanan dan pemeliharaan data 

 Pengembangan sistem yang berfungsi menetapkan proses yang akan 

dijadikan modul sistem informasi, berkoordinasi dengan team teknis 

pengembangan sistem di SKPD Kominfo dalam hal pengelolaan data, 

memberikan penjelasan terkait proses bisnis (proses kerja sistem), 

Metodologi, Platform (bahasa pemrograman, database engine, sistem 

aplikasi, dll) yang ada di SKPD,  aktor pelaksana, kelayakan dan 

ketersediaan anggaran, pengelolaan sistem, sarana dan prasarana yang 

tersedia (Server, jaringan, PC terminal, dll), serta ketersediaan sistem di 

pasaran. Pengembang sistem juga bertugas berkoordinasi dengan SKPD 

Kominfo untuk mendapatkan ijin kelayakannya tentang kebutuhan 

software proprietary dan aplikasi dari pemerintah pusat atau propinsi 

untuk dianalisis integrasi dengan system yang sudah ada serta 

berkoordinasi dengan SKPD lain dalam hal akuisisi data, pengelolaan dan 

tanggung jawab kepemilikannya. 

4) Pemanfaatan infrastruktur TIK yang meliputi: 

 Koordinasi setiap SKPD dengan SKPD Kominfo dalam hal kapasitas yang 

dibutuhkan, jumlah dan kualitas media komunikasi data, tingkat 

keamanan, sistem jaringan yang dibutuhkan, kompatibilitas hardware, 

spesifikasi teknis kebutuhan untuk pekerjaan, serta mekanisme 

pemeliharaan, pengoperasian dan pengendaliannya 
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 Setiap SKPD tidak seharusnya melaksanakan pengadaan, Perawatan dan 

pengendalian infrastruktur TIK sendiri apalagi tanpa berkoordinasi 

dengan SKPD Kominfo, hal ini dimaksudkan untuk pengendalian 

keamanan aset informasi pemerintah daerah. Namun apabila sudah ada 

sistem yang dibangun dari pusat untuk kepentingan nasional, maka 

sistem bisa diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi masalah teknis 

operasional akses informasi yang mengganggu kinerja seluruh jaringan 

pemerintah daerah. SKPD Kominfo yang memiliki kewenangan kebijakan 

untuk pengamanan seluruh sistem 

 Walikota memiliki kewenangan penuh untuk mengendalikan dan 

memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada di wilayahnya untuk 

sebesar-besarnya kepentingan masyarakatnya, untuk itu setiap SKPD 

wajib tunduk pada kebijakan walikota. Termasuk diantaranya adalah 

kepemilikan data/informasi sebagai aset informasi. 

6.4.2. SKPD Pengelola TIK 

SKPD pengelola TIK di Kota Parepare saat ini adalah Dinas Komunikasi dan 

Informatika yang dipimpin oleh Kepala Dinas setingkat eselon IIb. Struktur tersebut 

dianggap sudah strategis untuk menjalankan fungsi Kominfo di Kota Parepare. 

Namun untuk lebih meningkatkan efektivitas dalam implementasi e-Government, 

perlu dilakukan reorientasi untuk mempertajam fungsi dan tugas pokok Kominfo. 

6.4.3. Tugas Pokok dan Fungsi 

Reorientasi Tugas Pokok dan Fungsi 

Tupoksi baru yang direkomendasikan adalah : Melaksanakan pengembangan dan 

pengelolaan pemerintahan elektronik meliputi Perumusan kebijakan teknis 

dibidang Komunikasi dan Informatika; pelaksanaan tugas bidang pengembangan 

dan pengelolaan sarana dan prasarana e-Government; pelaksanaan tugas bidang 

pengembangan dan pengelolaan Data dan aplikasi terintegrasi e-Government; 

pelaksanaan tugas bidang penglolaan Pos dan telekomunikasi serta diseminasi 
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informasi publik; pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

6.4.4. Kebutuhan SDM 

a. Infrastruktur TIK : 6 orang, dengan penugasan khusus sbb: 

 Datacenter/Data recovery center : 2 orang dengan tugas instalasi, 

perawatan, monitoring fisik DC, perbaikan perangkat, help desk, 

kerjasama pihak ketiga untuk pengelolaan DRC, Bandwidth dan IP serta 

kebijakan akses situs nasional/internasional. 

 Jaringan MAN, WAN, LAN untuk melayani seluruh SKPD : 2 orang dengan 

tugas yaitu intalasi dan perawatan media transmisi, routing, cabling, data 

traffic monitoring, kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan local 

loop 

 Sistem pengamanan informasi : 2 orang dengan tugas yaitu melakukan 

instalasi sistem pengamanan informasi, monitoring, insiden handling, 

kebijakan pengamanan informasi, sisialisasi awareness serta kerjasama 

dengan komunitas dan institusi jejaring pengamanan informasi nasional 

dan internasional. 

b. Sistem Informasi : 6 orang, dengan penugasan khusus sbb: 

 Data Manajemen : 2 orang dengan tugas untuk membangun dan 

memelihara Arsitektur data, pengumpulan data, pengelolaan data, 

distribusi dan pemanfaatan data 

 Pengembangan aplikasi dan sistem integrasi : 2 orang dengan tugas 

untuk pengembangan aplikasi, pemeliharaan aplikasi, kebijakan 

pengembangan aplikasi dan backup sistem 

 Tatalaksana system informasi : 2 orang dengan tugas untuk membangun 

proses bisnis, IT management, perencanaan TIK, dokumentasi system, 

tester aplikasi, implementasi dan sosialisasi, pengelolaan aplikasi top 

down, dan pengendalian software proprietary 
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6.5. Rekomendasi Perencanaan 

1) Perencanaan e-Government harus melibatkan seluruh komponen dalam 

pemerintah daerah melalui mekanisme yang telah ditetapkan melalui Peraturan 

Walikota. 

2) Pelaksana tatakelola perencanaan e-Government merupakan salah satu fungsi 

tatalaksana sistem informasi yang dilaksanakan oleh sebuah unit kerja dibawah 

SKPD Kominfo. 

3) Secara berkala (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang) harus 

dibuat perencanaan e-Government yang tertuang dalam dokumen resmi yang 

ditetapkan melalui Peraturan Walikota. 

4) Setiap kandungan perencanaan TIK merupakan bagian dari perencanaan 

daerah. 

4.1. Rekomendasi Aplikasi e-Government 

4.1.1. Status Aplikasi e-Government 

Berdasarkan hasil kajian diatas, dapat dipetakan kebutuhan aplikasi untuk 

mendukung implementasi e-Government di Kota Parepare. Membangun e-

Government bukan saja membangun infrastruktur komunikasi data dan informasi, 

tetapi juga berarti membangun infrastruktur sistem aplikasi, standarisasi meta data, 

pengembangan sumber daya manusia, pengembangan prosedur, kebijakan dan 

peraturan. 

No Jenis Aplikasi SKPD SIM SIE DSS Integrasi 

A. Layanan Publik 

1. Kependudukan Dukcapil L L BA Simduk Nasional/Prop/Kota-Kab 

Semua sistem layanan publik 

2. Pajak dan Retribusi Dispenda L L L Bank Sulselbar 

Sistem Dokumen Elektronik 

Pendaftaran dan Perijinan (Simtap) 

3. Pendaftaran dan 

Perijinan 

 L L BA Katalog Hukum, Peraturan dan 

Perundang-undangan 

Bisnis dan Investasi Web 

4. Pengaduan 

Masyarakat 

Humas L L L Publikasi Informasi Umum dan 

Kepemerintahan 
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5. Publikasi Info 

Umum dan 

Kepemerintahan 

(Web Site) 

Kominfo 

 

L L BA Semua aplikasi e-Government 

yangmembutuhkan publikasi 

informasi ke masyarakat 

B. Administrasi dan Manajemen 

1. E-Mail, surat 

elektronik dan 

dokumentasi 

elektroniknya 

Kominfo L L L Seluruh SKPD 

2. Dokumen 

Elektronik 

(e-Filling) 

Seluruh SKPD BA BA BA Seluruh SKPD 

C. Legislasi 

1. Administrasi DPRD Setwan BA BA BA  

2. Sistem pemilu 

daerah 

KPUD BA BA BA  

3. Katalog Hukum Bag. Hukum L L BA  

D. Pembangunan 

1. SIM Data 

Pembangunan 

Bappeda L L BA Perencanaan pembangunan 

Daerah 

Pengadaan barang dan Jasa 

Pengelolaan Proyek 

Sistem Evaluasi dan Informasi Hasil 

Pembangunan 

2. Perencanaan 

pembangunan 

Daerah 

Bappeda BA BA BA Sistem Informasi dan Manajemen 

Data Pembangunan 

Pengelolaan Proyek 

Sistem Evaluasi dan Informasi Hasil 

Pembangunan 

3. Pengadaan barang 

dan Jasa 

LPSE L L L Pengelolaan dan Monitoring 

Proyek 

Perencanaan pembangunan 

Daerah 

4. Pengelolaan dan 

Monitoring Proyek 

LPSE L L L Sistem Pengadaan Barang dan 

Jasa 

Perencanaan pembangunan 

Daerah 

5. Sistem Evaluasi 

dan Informasi Hasil 

Pembangunan 

Bappeda BA BA BA Sistem Perencanaan 

PembangunanDaerah 

Sistem Anggaran 

E. Keuangan 

1. Sistem Anggaran BPKD L L L Sistem Kas dan Perbendaharaan 

Sistem Akuntansi Daerah 

Perencanaan Pengelolaan dan 

Monitoring Proyek 

2. Kas dan BPKD L L L Sistem Anggaran 
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Perbendaharaan Sistem Akuntansi Daerah 

3. Akuntansi daerah BPKD L L L Sistem Anggaran 

Sistem Kas dan Perbendaharaan 

F. Kepegawaian 

1. Mutasi dan Bangrir BKDD  BL BL BL Pelayanan, Modul Publikasi 

Informasi Umum dan 

Kepemerintahan 

2. Absensi dan 

penggajian 

BKDD L L BL Keuangan 

3. Penilaian Kinerja 

PNS 

BKDD BA BA BA Sistem Absensi dan Penggajian 

4. Pendidikan dan 

Pelatihan 

BKDD L BL BL Publikasi Informasi Umum dan 

Kepemerintahan 

G. Dinas Lembaga 

1. Kepemerintahan  BA BA BA Keuangan 

Pembangunan 

 Pengelolaan 

Barang Daerah 

BPKD L BL BL Sistem Pengadaan Barang dan 

Jasa 

Sistem Anggaran 

Katalog Barang daerah 

 Katalog Barang 

Daerah 

Setiap SKPD BA BA BA Sistem Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Pengelolaan Barang daerah 

 Pengelolaan 

Pendapatan 

Daerah 

Dispenda L L BL Perpajakan dan Retribusi 

Sistem Kas dan Perbendaharaan 

 Pengelolaan 

Perusahaan Daerah 

Perusda BA BA BA Modul Industri dan Perdagangan 

Perpajakan dan Retribusi 

2. Kewilayahan  BA BA BA  

 Tata Ruang dan 

Lingkungan Hidup 

Bappeda 

BLHKP 

BA BA BA Modul Publikasi Informasi Umum 

dan Kepemerintahan 

 Potensi Daerah DISPERINDAG 

DISBUDPAR 

BAPPEDA 

KPTSPM 

DISTAN 

SETDA 

BA BA BA Modul Publikasi Informasi Umum 

dan Kepemerintahan 

Modul Katalog Hukum, Peraturan 

dan Perundang-undangan 

Modul Bisnis dan Investasi 

Modul Pendaftaran dan Perijinan 

 Pertanian, 

Perikanan, 

Peternakan 

DISTAN 

 

BA BA BA Modul Potensi Daerah 

 Pariwisata DISBUDPAR BA BA BA Blok Fungsi Dinas & Lembaga, 

Sub-Modul Potensi Daerah. 

 Koperasi, Usaha 

Kecil dan 

Menengah 

KUKM BA BA BA Modul Potensi Daerah 

3. Kemasyarakatan      
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 Kesehatan DINKES L L BA SIAK dan Simduk 

Publikasi Informasi Umum dan 

Kepemerintahan. 

Aplikasi Top DownSosial dan 

Kemiskinan 

 Pendidikan DISDIK BA BA BA SIAK dan Simduk 

Publikasi Informasi Umum dan 

Kepemerintahan 

Aplikasi Top DownSosial dan 

Kemiskinan 

 Ketenagakerjaan Disosnakertrans BA BA BA SIAK dan SIMDUK 

Publikasi Informasi Umum dan 

Kepemerintahan. 

Industri dan Perdagangan 

 Industri dan 

Perdagangan 

DISPERINDAG BA BA BA Publikasi Informasi Umum dan 

Kepemerintahan 

Ketenagakerjaan 

 Sosial dan 

Kemiskinan 

Disosnakertrans BA BA BA Publikasi Informasi Umum dan 

Kepemerintahan 

Ketenagakerjaan 

 Pemerintahan Kelurahan dan 

kecamatan 

BA BA BA SIAK dan Simduk 

Sosial dan Kemiskinan 

4. Sarana dan 

Prasarana 

     

 Transportasi Dishhub BA BA BA Publikasi Informasi Umum dan 

Kepemerintahan. 

Perencanaan pembangunan 

daerah 

 Jalan, Jembatan 

dan drainase 

PU BA BA BA Publikasi Informasi Umum dan 

Kepemerintahan. 

Perencanaan pembangunan 

daerah 

 Komunikasi (Kabel, 

BTS broadband, 

Hot Spot, dll) 

Kominfo BL BL BL Publikasi Informasi Umum dan 

Kepemerintahan. 

Perencanaan pembangunan 

daerah 

 Sampah dan 

limbah 

Tata Ruang BA BA BA Publikasi Informasi Umum dan 

Kepemerintahan. 

Perencanaan pembangunan 

daerah 

 Ruang terbuka 

hijau 

Tata Ruang BA BA BA Publikasi Informasi Umum dan 

Kepemerintahan. 

Perencanaan pembangunan 

daerah 

 Bangunan dan 

gedung 

Tata Ruang BA BA BA Publikasi Informasi Umum dan 

Kepemerintahan. 



RITIK Kota Parepare 2017-2021 

BBPPKIMakassar – Kementerian Kominfo95󠆳 

Perencanaan pembangunan 

daerah 

 Perumahan dan 

Permukiman 

Tata Ruang BA BA BA Publikasi Informasi Umum dan 

Kepemerintahan. 

Perencanaan pembangunan 

daerah 

 Penerangan Jalan 

Umum 

Tata Ruang BA BA BA Publikasi Informasi Umum dan 

Kepemerintahan. 

Perencanaan pembangunan 

daerah 

 Air Bersih PDAM BA BA BA Publikasi Informasi Umum dan 

Kepemerintahan. 

Perencanaan pembangunan 

daerah 

Potensi daerah 

 

Keterangan : 

L  : Sudah lengkap 

BL  : Belum lengkap dan perlu dilengkapi 

BA  : Belum ada dan perlu dibangun 

TP  : Tidak ada, tidak perlu dibangun 

4.1.2. Spesifikasi website Pemerintah Kota Parepare dan sub domainnya 

Website Pemda Kota Parepare akan dibangun ulang, perincian konten website dan 

spesifikasinya: 

1. Konten 

a. Profil Wilayah 

b. Profil Pemerintahan 

c. Info kebijakan publik 

d. Info perencanaan pembangunan daerah 

e. Info capaian dan hasil pembangunan 

f. Layanan pemerintah daerah 

1) Layanan Masyarakat 
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2) Layanan Usaha 

3) Layanan Birokrasi online 

g. Berita seputar aktivitas pemerintah 

h. Media jejaring sosial warga 

i. Iklan dan promosi usaha 

2. Spesifikasi 

a. Tampilan mengacu pada konsep Rich Internet Application (RIA) 

b. Platform System Opensource 

c. Platform Pengembangan : CMS yang dibangun sendiri, tidak menggunakan 

template CMS atau platform manapun yang telah beredar umum 

d. Beban per halaman maks. 100 KB 

e. Laporan publik terintegrasi dengan aplikasi 

f. Pareparekota.go.id berfungsi sebagai gateway dan administatornya 

berfungsi sebagai integrator seluruh system 

g. Setiap fitur merupakan subdomain dari Pareparekota.go.id dan systemnya 

terpisah satu sama lain yang hanya terhubung menggunakan hyperlink. 

h. Setiap fitur bisa dikembangkan sendiri sendiri oleh masing masing 

administratornya 

i. Setiap data dan informasi disimpan dan dikelola oleh SKPD sesuai 

tupoksinya, backup data dan pengemanan system dikelola oleh SKPD 

Kominfo. 

3. Pengembang dan pengelola 

a. teknis aplikasi dan infrastruktur oleh Kominfo 

b. konten oleh setiap SKPD sesuai tupoksinya 

4.1.3. Skala Prioritas Pengembangan Aplikasi 

1) Pengembangan website resmi Pemerintah Kota Parepare didesain menjadi 

bersifat interaktif dengan pengelolaan aplikasinya diserahkan ke masing-masing 

SKPD 
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2) Pengembangan aplikasi e-Government sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan 

berdasarkan Visi Pembangunan Kota Parepare : 

Prioritas Klaster Perincian Modul < 17 18 19 20 21 > 

1 Kinerja PNS e-mail P       

  mutasi dan pengembangan karir  P      

  absensi dan penggajian P       

  penilaian kinerja  P      

  Pendidikan dan latihan   P     

2 Kinerja 

Pemerintahan 

Data Pembangunan        

  Website Pemda P       

  e-Filling  P      

  Perencanaan Daerah P       

  Pengadaan Barang Daerah P       

  Pengelolaan dan Monitoring 

Proyek 

  P     

  Sistem evaluasi dan info hasil 

Pembangunan 

   P    

  Sistem anggaran kas dan 

perbendaharaan akuntansi 

daerah 

  P     

  Pengelolaan barang daerah     P   

  katalog barang daerah      P  

  pengelolaan pendapatan daerah   P     

  pengelolaan perusahaan daerah    P    

  pemerintahan kelurahan dan 

kecamatan 

  P     

3 Layanan 

Masyarakat 

Kependudukan        

  Pengaduan Masyarakat P       

  tataruang dan lingkungan hidup    P    

  kesehatan  P      

  pendidikan  P      

  ketenaga kerjaan   P     

  sosial dan kemiskinan   P     

  transportasi    P    

  jalan jembatan dan drainase     P   

  komunikasi      P  

  sampah dan limbah      P  

  perumahan dan pemukiman      P  

  penerangan jalan umum     P   

  air bersih     P   

4 Layanan Bisnis Pajak dan Retribusi        
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  Pendaftaran dan perijinan P       

  Bisnis dan Investasi  P      

  Administrasi DPRD   P     

  Sistem pemilu Daerah   P     

  Katalog Hukum P       

  potensi daerah P       

  pertanian perikanan peternakan    P    

  pariwisata  P      

  KUKM   P     

  Industri perdagangan     P   

  bangunan dan gedung      P  

Jumlah Modul Terbangun Setiap tahunnya 9 7 7 5 5 5  

 

 

 

 

4.1.4. Standardisasi Metadata 

Tahapan Penyusunan standar Metadata : 

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 

Membentuk kelompok 

kerja penyusunan 

metadata untuk 

merencanakan, desain, 

pengembangan, 

mengevaluasi dan 

menerapkan metadata 

standrad dengan cara: 

Mengidentifikasi 

tujuan metadata yang 

akan digunakan: 

diskriptif, administrasi 

atau preseravtion  

Studi dan 

mengevaluasi standar 

metadata yang ada 

Mengidentifikasi 

kebutuhan 

stakeholder: 

Penyedia informasi 

dan layanan 

pemerintah 

Pengguna (warga 

negara, bisnis, dll) 

Kelompok kerja secara 

online 

Analisis umpan balik 

Identifikasi sumber 

daya informasi 

pemerintah yang akan 

dijelaskan oleh 

metadata: homepage 

Halaman menyediakan 

layanan online 

Pemerintah secara 

offline dan sebagainya 

Mempelajari website 

pemerintah daerah 

yang ada 

Mengidentifikasi 

masalah utama saat ini 

menurut: 

 Perhatian dan 

persyaratan 

 ketersediaan 

sumber daya 

pemerintah 

 kebutuhan 

pengguna 

Menentukan elemen 

metadata yang tepat: 

pilih mereka hanya 

dari standar metadata 

internasional 

pilih mereka dari 

standar metadata 

nasional yang ada 

mendefinisikan elemen 

baru untuk memenuhi 

kebutuhan mereka 

 



RITIK Kota Parepare 2017-2021 

BBPPKIMakassar – Kementerian Kominfo99󠆳 

Model-model metadata : 

a. UK eGMS Metadata Element Set (eGMS) version 3.1 

1) Elemen: Definisi 

2) Aksesibilitas: Menunjukkan ketersediaan dan kegunaan untuk kelompok 

tertentu sumber daya itu. 

3) Penerima: Orang (atau orang) kepada siapa sumber daya ditujukan. 

4) Agregasi: Tingkat atau posisi dalam hirarki sumber daya. 

5) Pemirsa: Kategori pengguna untuk siapa sumber daya dimaksudkan. 

6) Tanda tangan digital: Untuk diputuskan. 

7) Pembuangan: retensi dan instruksi pembuangan untuk sumber daya. 

8) Lokasi: Lokasi fisik dari sumber daya. 

9) Amanat: Legislatif atau lainnya mandat di mana sumber daya diproduksi. 

10) Pelestarian: Informasi untuk mendukung pelestarian jangka panjang 

sumber daya. 

11) Status: Posisi atau keadaan sumber daya. 

b. Model The Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) 

1) Elemen : Definisi 

2) Judul : Nama yang diberikan untuk sumber daya . 

3) Subyek : Topik dari isi dari sumber daya . 

4) Keterangan : Sebuah rekening isi dari sumber daya . 

5) Jenis : Sifat atau genre isi dari sumber daya tersebut . 

6) Sumber : Sebuah referensi ke sumber daya dari mana sumber daya ini 

berasal. 

7) Hubungan : Sebuah referensi ke sumber daya yang terkait . 

8) Cakupan : Tingkat atau lingkup isi dari sumber daya . 

9) Creator: Sebuah entitas terutama bertanggung jawab untuk membuat isi 

dari sumber daya. 
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10) Penerbit : Entitas bertanggung jawab untuk membuat sumber daya yang 

tersedia. 

11) Kontributor : Sebuah badan yang bertanggung jawab untuk membuat 

kontribusi untuk isi 

12) Sumber daya. 

13) Hak : Informasi tentang hak dan diadakan di atas sumber daya tersebut . 

14) Data: Data yang terkait dengan suatu peristiwa dalam siklus sumber daya. 

15) Format : Manifestasi fisik atau digital sumber daya. 

16) Identifier : Sebuah referensi ambigu ke sumber daya dalam konteks 

tertentu. 

17) Bahasa: Bahasa dari isi intelektual sumber daya. 

4.2. Rekomendasi Sarana Prasarana TIK 

Rekomendasi Sarana Prasarana TIK ini berisi tentang indikator yang menjadi 

komponen utama sarana TIK yang akan dibangun. Kemudian Spesifikasi 

menggambarkan detail dari rencana pembangunan sarana. Kebijakan dan Strategi 

merupakan turunan dari kebutuhan sarana yang direncanakan. Sedangkan Hasil 

menggambarkan output kegiatan pembangunan sarana TIK. 

No Indikator Spesifikasi Kebijakan Strategi Hasil 

1. Datacenter Ruang DC : raise 

floor, wall, cyling, 

pendingin, kontrol 

kelembaban, 

kontrol debu, 

smoke detector, 

pemadam, cabling 

Ruang Green 

DC/DRC dengan 

standar TIA 942 

Tier 1 

Membangun Datacenter 

1. Menentukan Luas Ruang 

yang dibutuhkan 

2. Menentukan lokasi ruang 

yang tepat 

3. Mengukur daya yang 

dibutuhkan 

4. Mengatur pendinginan & 

kelembaban ruang 

5. Lantai anti statis ( raised 

Floor System) 

6. Memilih Jenis Rack 

Server& Pengaturan Kabel 

7. Pemadam kebakaran & 

System keamanan lainnya 

Pemanfaatan DRC milik 

pihak ketiga 

Ruang DC 

ukuran P/L 10 

M2, tinggi 3,5 M, 

Raise Floor 50 

Cm, dingin 22oC, 

pemadam, 

keteraturan 

kabel 

  Server, storage, Efisiensi sumber Pengadaan Perangkat TI Kesiapan 
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switch, router, 

Firewall / IPS 

daya perangkat 

dengan 

menggunakan 

teknologi terkini 

Instalasi berbasis cloud instalasi 

  Rack, Main Power, 

secondary Power, 

UPS, Grounding, 

power capacity, 

power network 

Efisiensi sumber 

daya perangkat 

dengan 

menggunakan 

teknologi terkini 

Pengadaan equipment 

Instalasi berbasis Green DC 

Memastikan grounding 0 

Ohm 

Power PLN dan Genset 

Kesiapan 

instalasi 

  Monitoring logical 

security, phisical 

security 

Jaminan SLA  

99,9 % 

Monitoring 24 x 7 

Insident Handling 

Down Time <22 

jam/thn 

Response Time 1 

jam 

  Perawatan, 

penggantian alat 

dan ketersedian 

alat perawatan 

Perawatan Harian 

Kesiapan 

perangkat 

pengganti 

Aktifitas monitoring harian 

Log Book 

Analisis 

Perbaikan 

Down Time <22 

jam/thn 

Response Time 1 

jam 

2. Jaringan Topologi dan 

cabling 

WAN, MAN, 

LAN 

Redundant Star 

Catatan alamat asal dan 

tujuan setiap kabel dan 

wireless 

Setiap kabel mempunyai 

label alamat asal dan tujuan 

Down Time <22 

jam/thn 

 

  Backbone Antar Kecamatan 

dan SKPD yang 

terlewati 

Pengadaan dan instalasi 

media transmisi 

menggunakan Fiber Optic 

Jaringan WiFi 

atau Fiber Optic 

singgle Mode 10 

core untuk 

kapasitas 10 

Gbps 

  Distribusi Dari seluruh 

SKPD s/d ke 

kelurahan 

Pengadaan dan instalasi 

MAN : Wireless 

LAN : UTP/STP 

Jaringan dengan 

kapasitas 1 Gbps 

3. Keamanan Perangkat 

pengamanan 

Fisik 

Berbasis 

biometrik 

Pengadaan perangkat : 

Finger print, CCTV, 

monitoring system 

Penjagaan personil 

keamanan 

Zero Insident 

  Perangkat 

pengamanan logic 

Pengamanan 

sebelum ke 

network dan 

alokasi tertentu 

Pengadaan dan instalasi 

Firewall 

Manajemen akses 

Zero Insident 

  Awareness Peran serta setiap 

karyawan dalam 

pengamanan aset 

informasi 

Penyelenggaraan Sosialisasi 

pemberian Reward/ 

punishment 

Pemberian petunjuk dan 

Regulasi Pengadaan Tools 

anti mallware 

Zero Insident 

  Aplikasi Berbasis Open 

Source dan Cloud 

Computing 

Pengadaan Aplikasi, 

instalasi, monitoring, 

insident handling 

Koordinasi dgn komunitas 

Response Time 

< 1 jam 

Secured 
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dan jaringan keamanan 

nasional 

  DRC management Di berikan ke 

pihak ketiga yang 

memberikan 

jaminan 

kepuasan 

pelanggan 

Analisis kebutuhan 

pengamanan dan backup 

DRC system 

Business Continuity Plan 

Confidentiality 

Integrity 

Availability 

  Risk / 

vulnerability 

management 

Monitoring Aktifitas monitoring 

Analisis kejadian 

Kebijakan keamanan 

Response Time 

< 1 jam 

Secured 

4. Services SLA 99,9 % Perawatan dan Perbaikan 

perangkat dan system 

Zero Insident 

  Coverage Seluruh SKPD, 

kelurahan dan 

puskesmas 

Instalasi infrastruktur 

Instalasi aplikasi e-

Government 

Availability 

  Capacity Kapasitas 

terpakai adalah 

70 % dari 

kapasitas 

terpasang 

Pengadaan perangkat 

cadangan untuk perbaikan 

dan pengembangan 

Pengadaan bandwidth 

Availability 

  Policy Pemanfaatan TI, 

Akses, IP dan 

bandwidth 

Pengelolaan optimal 

sumber daya TIK hanya 

untukkegiatan terkait 

kantor serta layanan 

masyarakat 

Optimasi sumber 

daya TIK 

  Repository Pengelola Aset 

Informasi 

Pengelolaan data 

Pengelolaan aplikasi dan 

software 

Jaminan 

keberlangsungan 

system 

  Data management Pengelola Data 

tunggal 

Standardisasi data  

Pengumpulan data dan 

distribusi data 

Jaminan 

integritas data 

pemerintah 

  Datawarehouse Sistem informasi 

eksekutif  

Sistem informasi 

pendukung 

pengambilan 

keputusan 

Pengembangan aplikasi e-Government 

yang efektif 

  Data Processing Berfungsi 

sebagai Backup 

System 

Back up system Availability 

  Aplikasi dasar Web, e-Mail, 

VoIP dll 

Identitas organisasi Integritas 

pemerintah 

daerah 

5. Manajemen Standar layanan Menggunakan IT 

Infrastructure 

Library (ITIL) 

Pemahaman system 

Pelaksanaan system 

Monev 

 

  SOP Dilaksanakan 

secara terpadu 

Pemahaman system 

Pelaksanaan system 

Monev 

 

  Audit TI Dilaksanakan Audit optimasi infrastruktur  
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tiap tahun Audit pemanfaatan Aplikasi 

Audit tatakelola 

  SDM Optimalisasi 

SDM 

Pengadaan, penugasan, 

distribusi, karir, 

kesejahteraan 

 

6. Akses Bandwidth dan 

local loop 

Optimasi 

kebutuhan dan 

pemanfaatannya 

Pengadaan dan distribusi 

pemanfaatannya 

 

 

4.2.1. Jaringan Backbone 

Rencana pengembangan jaringan Backbone mengacu pada kondisi infrastruktur 

yang sudah dibangun saat ini. Karena sebagian topografi Kota Parepare yang 

terdiri dari pegunungan, maka daerah tersebut akan dibangun jaringan komputer 

dengan menggunakan teknologi radio. Pembangunan dilakukan hingga jaringan 

internet dapat menjangkau kelurahan, sekolah dan puskesmas.  

 

4.2.2. Sistem Pengamanan Data 

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil analisis dengan menggunakan analisis SWOT 

berdasarkan fakta yang didapatkan di lapangan.  Hasil analisis ini digunakan untuk 

menyusun formulasi strategi serta manajemen resiko dalam melakukan 

pencegahan serta penanganan kejadian terkait sistem pengamanan data. 

Analisis SWOT Pengamanan Informasi  

Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness) 
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1. Komitmen dan dukungan Pimpinan 

dalam hal Keamanan Informasi 

2. Telah ada regulasi tentang implementasi 

e-Government : UU ITE dan Instruksi 

Presiden tentang Penyelenggaraan e-

Government 

3. Telah ada regulasi tentang keamanan 

informasi bagi penyelenggara pelayanan 

publik, penyelenggara sistem elektronik 

dan penyelenggara sistem transaksi 

elektronik 

1. Masih rendahnya tingkat pengetahuan dan 

kepedulian pegawai negeri sipil tentang 

keamanan informasi 

2. Belum ada regulasi dan standar tentang 

keamanan informasi untuk manajemen 

resiko keamanan informasi pemerintah 

daerah 

3. Masih banyaknya kerentanan keamanan 

informasi pada aplikasi layanan masyarakat 

baik pada sisi infrastruktur, tatakelola dan 

instalasinya 

 

Peluang (Opportunity) Ancaman (Threat) 

1. Pesatnya perkembangan teknologi 

keamanan informasi. 

2. Adanya SNI 7512:2008 tentang 

Pengelolaan insiden keamanan informasi 

yang diadopsi dari ISO/IEC TR 

18044:2004, Information Security 

Incident Management dan Adanya 

Standar ISO/IEC 27001: Information 

Security Management System 

3. Adanya Kerja sama berupa koordinasi 

dengan multipihak untuk permasalahan 

keamanan informasi 

1. Meningkatnya insiden serangan keamanan 

informasi terhadap infrastruktur milik 

Pemerintah 

2. Belum standarnya kesiapan pemerintah 

pusat dan daerah tentang status sistem 

pengamanan informasi 

3. Kehilangan aset informasi pemerintah yang 

bernilai oleh karena bocornya informasi 

penting yang bersifat rahasia 

4. Dampak pada terganggunya pelayanan 

publik yang berbasis elektronik 

5. Turunnya kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah 

Ancaman serangan terhadap Infrastruktur nasional dapat berupa secara fisik dan 

non fisik. Infrastruktur nasional yang rentan terhadap serangan dapat disebut 

dengan critical infrastructure (infrastruktur kritis). Serangan keamaman sistem 

informasi yang bersifat tidak langsung, seperti; virus, worms, malware dan lain 

sebagainya dalam wujud kode-kode perangkat lunak yang disampaikan melalui 

jaringan internet nasional terhadap infrastruktur nasional akan berdampak seperti 

serangan keamanan secara fisik. Hal ini disebabkan oleh karena informasi 

merupakan asset yang sangat berharga bagi pemerintahan sebuah Negara. 



RITIK Kota Parepare 2017-2021 

BBPPKIMakassar – Kementerian Kominfo105󠆳 

Untuk mengantisipasi adanya serangan keamanan system informasi, perlu 

ditingkatkan kesadaran akan keamanan informasi dan juga dibutuhkan adanya tata 

kelola keamanan system informasi yang baik di tingkat nasional. Tanpa adanya 

kesadaran dan tata kelola keamanan sistem informasi yang tepat sangat sulit bagi 

sebuah negara untuk mengantisipasi serangan-serangan keamanan informasi 

nasional. Organisasi dan tata kelola ini adalah sebagai wujud kepemimpinan yang 

akan memiliki peran penting untuk melakukan koordinasi antar lembaga terkait. 

Dalam oragnisasi tersebut, harus diisi oleh sumberdaya manusia yang memiliki 

kompetensi dari berbagai bidang khususnya kemampuan teknis dibidang 

keamanan informasi dan juga kemampuan manajerial serta kepemimpinan 

(leadership) yang baik. 

Perlu adanya suatu proses dan manajemen yang mengatur Keamanan Informasi. 

Prosedur dan pengelolaan yang efektif untuk menjaga keamanan informasi. 

Keamanan informasi membutuhkan pengelolaan terhadap nilai aset informasi, serta 

kerentanannya terhadap adanya berbagai ancaman. Pengelolaan aset informasi 

terhadap ancaman dan kerentanannya lazim disebut manajemen resiko. Metode 

manajemen resiko sebagai berikut : 

 Metode Pengurangan Risiko – metode ini dilakukan ketika kemungkinan 

ancaman/kerentanan tinggi tetapi dampaknya rendah. 

 Metode Penerimaan Risiko – metode ini dilakukan ketika kemungkinan 

ancaman/kerentanan rendah dan dampaknya kecil atau dapat diterima. 

 Metode Pemindahan Risiko - Jika risiko sangat tinggi atau organisasi tidak 

mampu mempersiapkan kendali yang diperlukan, risiko dapat dipindahkan 

keluar dari organisasi. 

 Metode Penghindaran Risiko - Jika ancaman dan kerentanan sangat mungkin 

terjadi dan dampaknya juga sangat tinggi, lebih baik menghindari risiko 

dengan misalnya melakukan alih daya perangkat pemrosesan data dan juga 

staf 
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Risiko keamanan informasi berbanding lurus dengan nilai aset informasi, ancaman 

dan kerentanan. Jadi, risiko dapat meningkat atau berkurang dengan cara 

memanipulasi besar atau kecilnya ancaman dan kerentanan yang mempengaruhi 

nilai aset informasi. Hal ini dapat dilakukan dengan manajemen risiko. 

Resiko 

Permasalahan 

Implementasi  

Keamanan Fisik Keamanan Logika 

Internal : berupa 

ketidak sengajaan, 

ketidak tahuan, 

kenakalan, dan 

kejahatan terhadap 

pengembangan, 

pengelolaan dan 

pemanfaatan 

data/informasi 

Regulasi 

SOP pengelolaan Infrastruktur TIK 

+ Keamanan Datacenter : 

- Kunci biometrik 

- Kebersihan 

- Suhu dan kelembaban 

- Pemadam Kebakaran 

- Main Power dan cadangannya 

+ Keamanan jaringan 

- Labelling 

- Kerapihan / keindahan 

- Kekuatan fisik perangkat 

Regulasi 

SOP Pemanfaatan sumber 

daya TIK 

- Pemanfaatan Akses 

internet/  

   intranet 

- Pengelolaan IP 

- Password 

Eksternal: berupa 

ketidak sengajaan, 

ketidak tahuan, 

kenakalan, kejahatan 

untuk melakukan 

akses logic dan 

fisik oleh pihak luar 

yang tidak berhak 

+ Keamanan Datacenter 

- Aman dari binatang 

   pengganggu 

- Gangguan alam 

+ Keamanan Jaringan 

- Gangguan alam 

- Gangguan pencurian dan  

   perusakan (sengaja / tidak sengaja)  

Pengadaan : 

Ruang datacenter standard 

Perangkat Routing : Firewall dan IDS 

Keamanan sistem 

- Manajemen dan personil  

   pelaksana Security 

   operasional control (SOC) 

 

4.2.3. Data Center/Data Recovery Center 
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Gambar  1. Contoh Data Center 

Rekomendasi spesifikasi Data Center/Data Recovery Center Pemerintah Kota 

Parepare: 

1. Data Recovery center dititipkan ke pihak ketiga yang mempunyai standar 

pengamanan informasi yang baik, lebih diutamakan yang sudah memiliki ISO 

27001:2005 atau SS504 atau juga yang menggunakan standar itu meskipun 

belum bersertifikat 

2. Ruangan : 2.5 x 4 meter, tanpa jendela / dinding kaca yang mepet ke pinggir 

luar gedung 

3. Jumlah rack minimal 3 : Rack keamanan dan storage, rack server dan rack 

distribusi 

4. Pendingin ruangan, suhu ruangan dibawah 20 derajad celcius 

5. Raise floor dan atap: apabila menggunakan bahan standar dan aman dari akses 

binatang (pengerat, serangga ataupun melata), maka sangat baik digunakan 

sebagai jalur kabel, tinggi raise floor sekitar 30 cm. 

6. Pintu berpengaman kunci biometrik 

7. Setiap kabel mempunyai label alamat asal dan tujuan 

8. Pemeliharaan berkala untuk setiap perangkat 
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Bab VII  

Penutup 

Dokumen Rencana Induk TIK Pemerintah Kota Parepare 2017 – 2021 ini merupakan 

buku induk akan tetapi bukan kitab suci yang tidak bisa disesuaikan dengan 

kondisinya sejalan dengan perkembangan politik, kondisi sosial kemasyarakatan 

serta perkembanganteknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat. 

Sebaiknya dokumen ini ditinjau ulang setiap tahunnya oleh seluruh SKPD beserta 

Dinas Kominfo sebagai leading sektornya.Apalagi didalam dokumen ini terdapat 

isu-isu sensitif yang beresiko munculnya resistensi darikomponen pemerintah 

daerah yang terkurangi kenyamanannya dan terpaksa harus berubah 

sejalandengan kebijakan otomatisasi perkantoran. 

Pengadaan perangkat komputer tidak serta merta menjadi solusi atas 

permasalahanpeningkatan kinerja pemerintah, output dari pengadaan perangkat 

adalah berupa alat untukpelaksanaan implementasi e-Government sedangkan e-

Government itu sendiri merupakansistem pemerintahan berbasis elektronis, 

pemahaman ini harus dimiliki oleh seluruhpengelola pemerintah sehingga beban 

kerja implementasi e-Government bukanhanya oleh Dinas Kominfo akan tetapi 

merupakan gerakan bersama seluruh SKPD yangdipimpin langsung oleh Walikota 

untuk melaksanakannya. Kunci utama gerakan ini adalahperubahan paradigma dari 

kinerja berbasis manual menjadi kinerja berbasis elektronik. 

Didalam rekomendasi implementasi e-Government telah disebutkanhasil dan cara 

mencapai hasil kegiatan pengembangan e-Government ini, namun 

apabilapimpinan dan staf kurang memahaminya maka akan lebih baik jika 

kerjasama dengan BBPPKI Makassar ini diteruskan dalam bentuk pendampingan 

implementasinya, lebih ideal lagi jika pihak pemerintah kota juga bekerjasama 

dengan pihak lain untuk mengawal suksesnya implementasi percepatan 

pengembangan e-Government. 
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Seberapapun investasi dikucurkan untuk pengadaan teknologi informasi, tapi jika 

tidakdidukung dengan SDM yang memadai serta kebijakan TIK yang masih lemah 

maka semuaakan sia-sia saja karena perangkat TIK pastinya memiliki umur yang 

terbatas. Pemeliharaanperangkat TIK tanpa ilmu yang memadai akan menambah 

permasalahannya dan melencengdari tujuan e-Government sendiri yaitu efisiensi 

dan efektifitas kinerja pemerintah kota. 




