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I. PENDAHULUAN 

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai 

good governance. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan 

dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 

Birokrasi 2010-2025 telah memasuki tahapan periode lima tahun ketiga (2020-2024). 

Reformasi birokrasi mencakup diantaranya tiga elemen utama yaitu kelembagaan, 

ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia (aparatur).  Dari aspek kelembagaan, 

masih terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi antarlembaga pemerintah pusat 

(Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Lembaga Non 

Struktural (LNS)). Tumpang tindih tersebut disebabkan oleh belum adanya penataan 

tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga tersebut.1 

Seiring dengan pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden Republik 

Indonesia, dilakukan penataan Kementerian/Lembaga. Tujuan penataan 

kelembagaan selain untuk mendapatkan kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran 

(righ sizing), juga agar ada wadah yang mengimplementasikan visi, misi, program 

dan kegiatan yang telah beliau sampaikan dalam kampanye pemilihan presiden. 

Wujudnya berupa pembentukan kelembagaan baru, penggabungan atau 

penyempurnaan nomenklatur. Penataan kelembagaan juga diikuti kebijakan 

pengurangan besaran organisasi/jabatan kementerian/lembaga dan pemerintah 

                                                           
1 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, 
Lampiran 1 BAB VII. 
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daerah.2 Penataan organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan 

pelaksanaan tugas masing-masing menciptakan organisasi yang tepat fungsi dan 

tepat ukuran akan mewujudkan efisiensi dan efektivitas.  

Dalam mendukung penataan kelembagaan sehingga mencapai tujuannya, 

perlu disusun proses bisnis yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan 

efisien antar unit organisasi. Kelembagaan yang tepat proses diharapkan akan 

mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan.  

Mengikuti perkembangan era digital saat ini, penataan kelembagaan dan 

proses bisnis mengacu pada teknologi dan aplikasi berbasis digital yang mendukung 

upaya percepatan reformasi birokrasi. Perkembangan teknologi informasi ini telah 

dimuat dalam RPJMN yang mencantumkan pencapaian sasaran pokok dilaksanakan 

melalui arah kebijakan dan strategi reformasi birokrasi antara lain berupa penataan 

kelembagaan dan proses bisnis melalui penataan kelembagaan instansi pemerintah 

dan penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi.3  

BPK turut berperan aktif mendorong penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan 

Pemerintah Daerah (pemda). Peran aktif tersebut diwujudkan BPK dengan 

melaksanakan pemeriksaan kinerja tematik atas efektivitas pengelolaan SPBE pada 

Kemendagri dan 42 Pemda pada tahun 2020.4 Pada penerapan SPBE lingkup 

pemerintah daerah, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan 

pemeriksaan atas Efektivitas Pengelolaan SPBE dalam Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan TA 2019 s.d. Smt I TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten 

Lubuklinggau dan Kota Prabumulih yang memuat beberapa permasalahan terkait 

pengelolaan SPBE diantaranya belum menyediakan jaringan intra pemerintah yang 

mendukung penerapan dan pengembangan SPBE, dan Pemerintah Daerah belum 

Menyusun Rencana dan Anggaran dalam Pengembangan dan Percepatan Penerapan 

SPBE Secara Memadai.  

                                                           
2 Rudi Hartono, Urgensi Penataan Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah, 
https://www.kompasiana.com/rudharjs/54f928caa3331178178b4694/urgensi-penataan kelembagaan-di-
lingkungan-pemerintah, diakses pada 27 September 2022. 
3 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, 
Lampiran 1 Bab 8. 
4 https://www.bpk.go.id/news/implementasi-sipd-diharapkan-tingkatkan-kualitas-pengelolaan-keuangan-
daerah , diakses pada 29 September 2022. 
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Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan  Semester II Tahun 2021, BPK telah 

menemukan beberapa hal terkait SPBE. Termasuk permasalahan pada aspek 

peraturan dan regulasi hingga tata kelola keamanan siber. BPK melihat, regulasi 

terkait perlindungan data pribadi dan aturan turunan terkait Penyelenggaraan 

Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) dan SPBE belum disusun secara 

integratif dan memadai. Akibatnya perlindungan data pribadi belum menjadi 

prioritas penyelenggara sistem elektronik atau PSE. Selanjutnya, standar/prosedur 

terkait penyelenggaraan sistem elektronik lingkup publik dan privat belum 

memadai untuk mencegah terjadinya kebocoran atau pencurian data. Akibatnya, 

tingkat kepatuhan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi 

penyelenggara negara lainnya yang mendaftarkan sistem elektronik yang 

dikelolanya kepada Kemenkominfo sangat rendah, dan PSE lingkup publik 

maupun lingkup privat rentan terhadap serangan, kebocoran, dan pencurian data. 

BPK merekomendasikan Kemenkominfo untuk segera menyelesaikan 

pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi dengan DPR RI dan 

mengesahkannya menjadi undang-undang. BPK juga meminta Menkominfo 

menyusun seluruh aturan turunan terkait keamanan dan ketahanan siber yang 

menjadi kewenangan Kemenkominfo khususnya terkait PP Nomor 71 Tahun 

2019 tentang PSTE dan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE secara 

lengkap.5  

Dalam tulisan hukum ini akan dibahas mengenai regulasi terkait penataan 

kelembagaan dan proses bisnis berdasarkan regulasi yang berlaku, serta 

pengelolaan SPBE berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 

2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Metode penulisan tulisan hukum ini adalah yuridis-normatif dengan 

menggunakan data sekunder, berupa ketentuan normatif yang ditetapkan 

Pemerintah, artikel maupun berita dari website terkait penataan kelembagaan, 

proses bisnis dan SPBE. 

 

 

                                                           
5 https://kumparan.com/kumparanbisnis/bpk-beri-catatan-kominfo-soal-kebocoran-data-pribadi-and-
serangan-siber-1y8Vucie5XD, diakses pada 29 September 2022. 
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II. PERMASALAHAN 

Berdasar uraian di atas, akan dibahas permasalahan mengenai: 

1. Bagaimana regulasi terkait penataan kelembagaan dan proses bisnis dalam upaya 

mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien? 

2. Apa saja aspek yang harus diperhatikan dalam pengelolaan SPBE guna 

mendukung kesuksesan penataan kelembagaan dan proses bisnis?  

 

III. PEMBAHASAN 

1. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis dalam Mewujudkan Pemerintah yang 

Efektif dan Efisien 

Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses diharapkan 

akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah 

pembangunan. Dengan menekankan nilai 'Struktur Mengikuti Strategi' (Structure 

Follow Strategy), maka pembentukan organisasi pemerintah didasarkan pada 

strategi untuk pencapaian tujuan pembangunan. Adapun organisasi pemerintah 

sesuai dengan peraturan perundangan mencakup Lembaga Negara, Kementerian, 

Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural (LNS), 

Pemerintah Daerah beserta Organisasi Perangkat Daerah dan Lembaga koordinasi 

lain.6 Dalam upaya meningkatkan kinerja birokrasi dan menghindari tumpang 

tindih pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengakibatkan pemborosan 

kewenangan dan inefisiensi anggaran, pemerintah melakukan pembubaran LNS. 

Pembubaran ini mengintegrasikan tugas dan fungsi dari LNS yang dibubarkan 

kepada kementerian dan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi serupa. Pada 

kurun waktu 2014-2020, Presiden telah membubarkan 37 LNS dan 

mengintegrasikan tugas dan fungsinya ke kementerian dan lembaga yang 

bersesuaian.7 

 

 

                                                           
6 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, 
Lampiran 1 Bab 5 Angka 5.1. 
7 https://menpan.go.id/site/berita-terkini/efisiensi-kewenangan-dan-anggaran-pemerintah-bubarkan-10-
lembaga-non-struktural, diakses pada 30 September 2022. 
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Berdasarkan Pasal 17 UUD 1945, Presiden sebagai pemegang kekuasaan 

pemerintahan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri. 

Sebagaimana ketentuan, kementerian yang membidangi urusan pemerintahan 

yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 

yaitu urusan luar negeri, dalam negeri, dan kementerian pertahanan wajib 

dibentuk dan tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden.8 Sedangkan 

kementerian-kementerian terkait urusan pemerintahan lainnya dapat dibentuk 

oleh presiden dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas; cakupan tugas 

dan proporsionalitas beban tugas; kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan 

pelaksanaan tugas; dan/atau perkembangan lingkungan global.9   

Dalam mendukung penataan kelembagaan kementerian diterbitkan 

Perpres Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara 

sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan 

atas Perpres Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi kementerian Negara yang 

menyebutkan kementerian negara terdiri atas 34 kementerian dan mengatur 

pokok-pokok organisasi kementerian. Selanjutnya, penataan organisasi 

kementerian dan kementerian koordinator ditetapkan dengan Peraturan Presiden 

atas usul menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur 

negara untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I. 

Selain itu, Penataan organisasi Kementerian dan Kementerian Koordinator dapat 

ditetapkan dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Menteri Koordinator yang 

bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, untuk Jabatan 

Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II ke bawah.10 

Sebagaimana diamanatkan besaran organisasi Kementerian dan Kementerian 

Koordinator didasarkan karakteristik tugas dan fungsi serta beban kerja. Begitu 

pula besaran organisasi yang mempertimbangkan mandat konstitusi, visi dan misi 

presiden, tantangan utama bangsa, pemerintahan desentralistik, dan peran 

                                                           
8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 12. 
9 Ibid., Pasal 13 ayat (2). 
10 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 
Tahun 2019  tentang Organisasi Kementerian Negara, Pasal 91. 
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pemerintah.11 Terkait penataan kelembagaan dalam kaitannya dengan struktur 

organisasi, ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk 

Penyederhanaan Birokrasi, yang dilakukan melalui tahapan penyederhanaan 

organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja. 

Penataan organisasi pemerintahan dilakukan berdasarkan evaluasi 

kelembagaan dan analisis kebutuhan organisasi. Evaluasi kelembagaan 

dilaksanakan paling kurang 3 (tiga) tahun sekali.12 Evaluasi yang dilaksanakan ini 

dilakukan untuk mengukur ketepatan struktur dan proses kelembagaan. Dalam 

upaya mendukung evaluasi tersebut dapat dilaksanakan secara optimal, 

pemerintah menerbitkan PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Pedoman ini sebagai acuan 

dalam melakukan evaluasi terhadap kelembagaan instansi pemerintah untuk 

dijadikan landasan bagi instansi pemerintah dalam memperbaiki, menyesuaikan, 

dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan 

lingkungan strategisnya.  

Penataan kelembagaan pada tingkat pemerintah daerah sejalan dengan 

amanat Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Pemerintahan Daerah), yaitu 

dalam rangka pembentukan Perangkat Daerah dengan prinsip tepat fungsi dan 

tepat ukuran (rightsizing). Berdasarkan amanat tersebut, pemerintah menetapkan 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

sebagaimana diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Penataan Perangkat Daerah 

adalah penataan terhadap pembentukan, kedudukan, susunan, pembagian tugas 

dan fungsi, beban kerja, dan tata laksana perangkat daerah agar tepat fungsi, tepat 

ukuran dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai 

dengan asas pembentukan perangkat daerah yang berorientasi pada perlindungan, 

                                                           
11 Ibid., Pasal 93 ayat (1) dan (2). 
12 Ibid., Pasal 87 ayat (1) dan (2). 
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pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan yang efektif, efisien dan 

berkualitas.13 Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:14  

a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;  

b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;  

c. efisiensi;  

d. efektivitas;  

e. pembagian habis tugas;  

f. rentang kendali;  

g. tata kerja yang jelas; dan  

h. fleksibilitas. 

Menurut UU Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan yang dibagi 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota terdiri 

atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang wajib 

dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan norma, 

prosedur, dan standar pelayanan minimal (SPM) yang disusun dan ditetapkan oleh 

Kementerian Sektoral masing-masing sesuai urusan pemerintahannya. Sedangkan 

urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan 

potensi unggulan daerah yang bersangkutan.15  

Penataan kelembagaan daerah menurut PP Nomor 18 Tahun 2016 

sebagaimana diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019 menetapkan Perangkat 

Daerah dalam 3 (tiga) tipe. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada 

perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari 

variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, 

luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan bobot 

sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama 

                                                           
13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan 
Perangkat Daerah, Pasal 1 angka 5. 
14 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 2. 
15 Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara, Kajian Kapasitas 
Perangkat Daerah Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 
2017,Bab II huruf b, https://ppid.lan.go.id/wp-content/uploads/2019/09/PKDOD-Kajian-Penyelenggaraan-
Urusan-Pemerintahan-Pasca-Penataan-Perangkat-Daerah-Menurut-PP-No.-18-Tahun-2016.pdf  
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dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Variabel teknis ini diukur 

dengan indikator antara lain terkait dengan urusan bidang pendidikan, kesehatan, 

Perumahan Pemukiman, Sosial, Tenaga Kerja, pangan dan indikator bidang 

lainnya terkait beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan. Pemerintah 

Daerah dalam menyusun rencana pemetaan Urusan Pemerintahan berkonsultasi 

kepada Menteri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.16 

Perangkat daerah menjadi tipe A, B dan C dan Nomenklatur Perangkat Daerah 

berpedoman pada Peraturan Menteri K/L yang membidangi Urusan Pemerintahan 

tersebut.17 Dengan adanya sinergi antara organisasi perangkat daerah dengan 

kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian di pusat, diharapkan dapat 

menghasilkan pemetaan yang bermanfaat dalam mempercepat proses 

pembangunan.  

Dalam rangka mendukung efektivitas penataan kelembagaan perangkat 

daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99 Tahun 2018 

tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah telah 

mengamanatkan evaluasi perangkat daerah dilakukan 2 (dua) tahun setelah 

pemerintah daerah melakukan penataan struktur Perangkat Daerah berdasarkan 

PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Selain itu, pemerintah 

daerah dapat melaksanakan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah 

berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi 

Kelembagaan Instansi Pemerintah.18  

Penataan kelembagaan menghasilkan unit-unit organisasi yang di 

dalamnya memuat tugas dan fungsi. Supaya unit organisasi dapat bekerja secara 

lebih efisien dan efektif perlu diikuti dengan pemetaan proses bisnis. Penyusunan 

Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk 

menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi 

untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar 

                                                           
16 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 105 ayat (1). 
17 Ibid., Pasal 211. 
18 PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, 
Pasal 3 ayat (2). 
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menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.19 Peta 

proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam 

pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, 

serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam 

mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.20 Peta 

Proses Bisnis harus memenuhi beberapa prinsip, antara lain21: 

a. Definitif, yaitu dalam sebuah peta Proses bisnis harus memiliki sebuah batasan, 

masukan serta keluaran yang jelas. 

b. Urutan, yaitu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan 

sesuai waktu dan ruang. 

c. Pelanggan, yaitu pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit 

organisasi. 

d. Nilai Tambah, yaitu transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan 

nilai tambah pada penerima. 

e. Konsesus Subyektif, yaitu disepakati oleh seluruh organisasi yang ada dalam 

ruang lingkup instansi. 

f. Sederhana Representatif, yaitu mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa 

terkecuali dan digambarkan secara sederhana. 

g. Fungsi Silang yaitu suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi 

dalam satu organisasi. 

h. Keterkaitan, yaitu suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus 

terkait dalam suatu struktur organisasi. 

Dalam sebuah penyusunan peta proses bisnis, terdapat tiga asas penting 

yang harus diperhatikan, yaitu pengelompokan dilakukan berdasarkan fungsi 

bukan berdasarkan unit kerja/struktur, pengelompokan fungsi organisasi 

merupakan kesepakatan cara pandang terhadap seluruh program dan kegiatan, dan 

semakin sederhana pengelompokan fungsi organisasi semakin baik. Empat 

tahapan dalam penyusunan peta Proses Bisnis22: 

 

                                                           
19 PermenPAN-RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Intansi Pemerintah, 
Pasal 2.  
20 Ibid., Lampiran pada Bab 1 angka 1.2. 
21 Ibid., Lampiran  pada Bab 2. 
22 Ibid., Lampiran pada Bab 3. 
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a. Tahap Persiapan dan Perencanaan 

Langkah awal penyusunan peta proses bisnis yaitu melakukan inventarisasi 

rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan 

sasaran instansi pemerintah sehingga dapat diketahui aktivitas- ktivitas (proses 

kerja) yang ada dalam instansi pemerintah tersebut.  

b. Tahap Pengembangan 

Dalam tahap ini akan dilakukan penyusunan peta proses bisnis organisasi atau 

business process mapping. 

c. Tahap Penerapan/ Implementasi 

Tahap penerapan meliputi pengesahan, pendistribusian, penyimpanan dan 

pemanfaatan serta perubahan peta proses bisnis. 

d. Tahap Pemantauan dan Evaluasi 

Pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis dilaksanakan oleh unit organisasi 

yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan paling sedikit satu 

tahun sekali. Hasil evaluasi atas peta proses bisnis di lingkungan instansinya 

masing-masing wajib dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.  

Setiap lembaga intansi pemerintah wajib melaksanakan evaluasi 

kelembagaan termasuk evaluasi atas proses bisnis, yaitu setiap proses kerja yang 

telah dituangkan dalam Proses Bisnis standar operasional prosedur memiliki 

keterkaitan yang jelas dengan pencapaian sasaran strategis organisasi dan 

memiliki keterkaitan yang jelas dengan jabatan-jabatan yang ada di dalam struktur 

organisasi.23  

Tanpa mengecilkan peranan beberapa elemen organisasi lainnya, struktur 

dan proses organisasi dapat dipandang sebagai dua aspek pokok organisasi yang 

perlu mendapat perhatian utama dan menjadi prioritas di dalam pelaksanaan 

evaluasi instansi pemerintah. Pedoman evaluasi kelembagaan instansi 

berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2018 berdasarkan dua dimensi 

pokok organisasi yaitu struktur dan proses sebagai berikut:24 

                                                           
23 PermenPAN-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, 
Lampiran II pada 2.B.1 Tabel Nomor 2 dan 3. 
24 PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, 
Lampiran Bab 1 huruf C. 
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a. Struktur (bobot 50%) 

Dimensi struktur mencakup tiga subdimensi sebagai berikut:  

1) kompleksitas;  

2) formalisasi;dan  

3) sentralisasi.  

b. Proses Organisasi (bobot 50%) 

Dimensi proses organisasi mencakup 5 (lima) subdimensi, yakni:  

1) keselarasan(alignment);  

2) tata kelola (governance) dan kepatuhan (compliance);  

3) perbaikan dan peningkatan proses;  

4) manajemen risiko; dan  

5) teknologi informasi.  

Merujuk pada hasil evaluasi Kementerian PAN-RB yang melakukan 

evaluasi kelembagaan s.d Tahun 2019 berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 20 

Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan berdasarkan aspek struktur 

dan proses organisasi tersebut, dapat disimpulkan sebanyak 198 instansi 

pemerintah yang kelembagaannya minimal ‘cukup efektif’ yang terdiri dari 65 

kementerian/lembaga dari 90 kementerian/lembaga (72,22%), 18 provinsi dari 34 

provinsi (52,94%) dan 115 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota (22,37%).25 

Evaluasi terhadap kedua dimensi pokok organisasi dimaksud, diharapkan 

sebagai langkah awal untuk membangun suatu sistem evaluasi lembaga instansi 

pemerintah yang dapat memotret keberadaan organisasi pemerintah secara 

dinamis dalam konteks meningkatkan efektivitas pencapaian kinerja organisasi. 

 

2. Pengelolaan SPBE dalam Mendukung Kesuksesan Penataan Kelembagaan dan 

Proses Bisnis  

Pentingnya SPBE salah satunya didasari atas kebutuhan pemerintahan 

yang transparan dan tuntutan akan perubahan jaman yang semakin maju. Salah 

satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi.  

                                                           
25 Peraturan MenPAN RB Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, angka I.1.2. 
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Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) menyebutkan bahwa Indikator Penataan 

kelembagaan dan proses bisnis adalah Persentase Instansi Pemerintah Pusat 

(Kementerian/Lembaga) dengan Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) Baik Keatas. Indeks Maturitas SPBE menggambarkan 

efisiensi dan efektivitas layanan administrasi dan layanan publik pemerintah.26 

Indikator tersebut merupakan instrumen untuk mendorong perbaikan terus 

menerus SPBE yang dilaksanakan sebagai pendukung pelaksanaan transformasi 

digital pemerintah dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.  

Dalam tatanan kelembagaan, perangkat daerah secara bertahap 

menerapkan sistem informasi yang terintegrasi antar kabupaten/kota, provinsi, 

dan Pemerintah Pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara 

berbagi pakai dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas 

pelayanan kepada masyarakat.27 Begitu juga dengan kementerian dan 

kementerian koordinator yang diamanatkan untuk menyelenggarakan pembinaan 

dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan, 

dokumentasi, dan persandian dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis 

elektronik.28 

Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE mengamanatkan untuk 

menyusun arsitektur SPBE yang memastikan integrasi dari semua kegiatan 

pemerintahan. Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan 

integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur SPBE, dan 

keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi.29 

Arsitektur SPBE terdiri atas30: 

 

                                                           
26 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, 
Lampiran 1 BAB 1. 
27 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 120 ayat (1). 
28 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 
Tahun 2019  tentang Organisasi Kementerian Negara, Pasal 88. 
29  Peraturan Presiden Nomor  95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Lampiran 
IV pada angka 4.2.A. 
30 Ibid., Pasal 6. 
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a. Arsitektur SPBE Nasional 

Arsitektur SPBE Nasional disusun berdasarkan Rencana Induk SPBE Nasional 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Arsitektur SPBE 

Nasional dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang aparatur negara. 31 

b. Arsitektur SPBE Instansi Pusat 

Arsitektur SPBE Instansi Pusat disusun dengan berpedoman pada Arsitektur 

SPBE Nasional dan rencana strategis Instansi Pusat. Arsitektur SPBE Instansi 

Pusat disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan ditetapkan oleh pimpinan 

Instansi Pusat masing-masing. 32 

c. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah 

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada 

Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 

tahun dan  ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing.33 

Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan 

langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.34 Peta Rencana 

SPBE Nasional memuat35:  

a. Tata Kelola SPBE;  

b. Manajemen SPBE;  

c. Layanan SPBE;  

d. Infrastruktur SPBE;  

e. Aplikasi SPBE; 

f. Keamanan SPBE; dan  

g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.  

Setiap Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran 

SPBE berpedoman pada Arsitektur SPBE Instansi/Pemerintah Daerah masing-

masing dan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Daerah masing-masing.36 

                                                           
31 Ibid., Pasal 9 ayat (1) dan (2). 
32 Ibid., Pasal 11 ayat (1) dan (3). 
33 Ibid.,Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3). 
34 Ibid., Pasal 1 angka 10. 
35 Ibid., Pasal 14 ayat (1). 
36 Ibid., Pasal 21 dan 22. 
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Selanjutnya, setiap Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dalam menyusun Proses 

Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah daerah 

masing/masing.37 Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi 

untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan 

Layanan SPBE yang terintegrasi.38 Penerapan SPBE tentunya harus didukung 

dengan infrastruktur. Infrastruktur SPBE terdiri atas:39 

a. Infrastruktur SPBE Nasional 

Infrastruktur SPBE Nasional terdiri dari Pusat Data Nasional, Jaringan Intra 

pemerintah dan Sistem Penghubung Layanan pemerintah. Pusat Dana Nasional 

merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh 

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung. 

b. Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah 

Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri dari Jaringan 

Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan Sistem Penghubung Layanan 

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Aplikasi SPBE digunakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah 

untuk memberikan Layanan SPBE. Layanan SPBE terdiri atas:40 

a. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik 

Merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi di 

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Layanan administrasi pemerintahan 

berbasis elektronik ini meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang 

perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, 

kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, 

akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal 

birokrasi pemerintahan. 

b. Layanan publik berbasis elektronik 

Merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di 

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Layanan publik berbasis elektronik ini 

meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, 

pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan 

hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber 

daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. 

                                                           
37 Ibid., Pasal 23 ayat (2) dan (3). 
38 Ibid., Pasal 24. 
39 Ibid., Pasal 27 ayat (1). 
40 Ibid., Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44. 
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Terkait Infrastruktur SPBE dan layanan aplikasi SPBE ini, Kementerian 

Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memiliki peran penting sebagai 

penyelenggara Pusat Data Nasional, dan berperan dalam memberikan konsultasi 

kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan proses peralihan 

dari Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ke Infrastruktur 

SPBE Nasional, dan peralihan dari aplikasi sejenis yang diselenggarakan oleh 

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ke Aplikasi Umum.41  

Kemenkominfo menargetkan SPBE bisa beroperasi secara penuh pada 

2023. Pemerintah tengah memikirkan untuk membangun super-app khusus untuk 

melayani masyarakat, sehingga seluruh layanan publik hanya menggunakan satu 

aplikasi.42 Melalui SPBE, pemerintah akan mengintegrasikan ratusan aplikasi 

sejenis yang digunakan berbagai kementerian maupun pemerintah daerah. Saat ini 

terdapat 542 aplikasi pemerintahan dengan tujuan dan fungsi berbeda. Dengan 

SPBE, data dari seluruh aplikasi akan disimpan secara terpusat. Guna 

mewujudkan sistem penyimpanan data tersebut, Kemenkominfo akan 

membangun Pusat Data Nasional sehingga kementerian maupun  pemerintah 

daerah tidak lagi perlu membangun data center sendiri dan efisiensi anggaran bisa 

dimaksimalkan.43 

SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE 

yang berkualitas tentunya harus didukung dengan manajemen SPBE. Manajemen 

SPBE meliputi44:  

a. Manajemen Risiko 

 Untuk menjamin keberlangsungan SPBE dan meminimalkan dampak risiko 

dalam SPBE, manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses 

identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko 

dalam SPBE45. 

 

                                                           
41 Ibid,.Pasal 75. 
42 https://www.kominfo.go.id/content/detail/28252/sistem-pemerintahan-berbasis-digital-siap-beroperasi-
pada-2023/0/sorotan_media, diakses pada 29 September 2022. 
43 https://infokomputer.grid.id/read/123060042/kemenkominfo-bangun-pusat-data-nasional-guna-
percepat-implementasi-spbe-di-kementerian-dan-daerah?page=all, diakses pada 29 September 2022 
44 Peraturan Presiden Nomor  95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pasal 46. 
45 Ibid., Pasal 47 ayat (1) dan (2). 
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b. Manajemen Keamanan Informasi 

Dilaksanakan untuk meminimalkan dampak risiko keamanan informasi, 

manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang 

meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, 

dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan 

terhadap keamanan informasi dalam SPBE.46 

c. Manajemen Data 

Dilaksanakan untuk menjamin data yang akurat dan dapat diakses, manajemen 

data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data 

induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.47 

d. Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi teknologi 

informasi, manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan 

melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan 

penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam 

SPBE.48 

e. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Dilaksanakan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu 

layanan dalam SPBE, Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui 

serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan 

pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.49 

f.  Manajemen Pengetahuan 

Dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung 

proses pengambilan keputusan dalam SPBE Manajemen pengetahuan 

dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, 

penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang 

dihasilkan dalam SPBE.50 

 

 

                                                           
46 Ibid., Pasal 48 ayat (1) dan (2). 
47 Ibid., Pasal 49 ayat (1) dan (2). 
48 Ibid.,Pasal 50 ayat (1) dan (2). 
49 Ibid.,Pasal 51 ayat (1) dan (2). 
50 Ibid.,Pasal 52 ayat (1) dan (2). 
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g. Manajemen Perubahan 

Dilaksanakan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas 

Layanan SPBE, manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses 

perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi 

terhadap perubahan SPBE51. 

h. Manajemen Layanan SPBE 

Dilaksanakan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas 

Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE. Manajemen Layanan SPBE dilakukan 

melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian 

Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE. 

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah 

Daerah. Pendanaan yang diperlukan untuk percepatan SPBE di Instansi Pusat 

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan untuk 

percepatan SPBE di Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD).52 Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 

tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur 

SPBE dan Peta Rencana SPBE menyebutkan instansi pusat dan pemerintah daerah 

segera menyusun arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE yang ditetapkan oleh 

pimpinan instansi pusat dan kepala daerah paling lambat Desember Tahun 2022.  

Keberhasilan penerapan SPBE tentunya merupakan proses yang 

memerlukan perbaikan terus menerus. Untuk mengukur pencapaian program 

reformasi birokrasi, KemenPAN-RB melakukan penilaian implementasi program 

reformasi birokrasi pada instansi pemerintah, termasuk penilaian pada penerapan 

SPBE sebagai bagian dari pelaksanaan penilaian reformasi birokrasi dan amanat 

Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Pemerintah menerbitkan 

PermenPAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk 

memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam 

melaksanakan pemantauan dan evaluasi mandiri. Instansi Pusat dan Pemerintah 

                                                           
51 Ibid.,Pasal 53 ayat (1) dan (2). 
52 Ibid., Pasal 69. 
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Daerah melakukan penyesuaian target indeks SPBE yang dijadikan sebagai 

Indikator Kinerja Utama berdasarkan Peraturan Menteri ini. Hasil pelaksanaan 

evaluasi SPBE tersebut diharapkan menjadi tolok ukur bagi Instansi Pusat dan 

Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan terus-menerus untuk terwujudnya  

pemerintahan yang efektif dan efisien. 

 

IV. PENUTUP 

1. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis dalam Mewujudkan Pemerintah yang 

Efektif dan Efisien 

Penataan kelembagaan dilakukan dalam rangka mewujudkan organisasi 

yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses untuk mendukung efektivitas 

penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pelaksanaan penataan organisasi 

diperlukan pemetaan proses bisnis sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas dan 

fungsi organisasi. Pemerintah menetapkan regulasi sebagai instrumen pendukung 

penataan kelembagan dan proses bisnis sebagai berikut: 

a. Penataan Kelembagaan 

- Pemerintah Pusat: Perpres Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi 

kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 

32 Tahun 2021. 

- Pemerintah Daerah: UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Pemerintahan Daerah), PP Nomor 

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan PP 

Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 

Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat 

Daerah 

b. Proses Bisnis: PermenPAN-RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan 

Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. 
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Pemerintah menetapkan PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah sebagai acuan bagi instansi 

pemerintah dalam melaksanakan evaluasi kelembagaan, termasuk evaluasi atas 

proses bisnis.  

2. Pengelolaan SPBE dalam Mendukung Kesuksesan Penataan Kelembagaan dan 

Proses Bisnis  

Sebagaimana dimuat dalam RPJMN, Indikator Penataan kelembagaan dan 

proses bisnis adalah Persentase Instansi Pemerintah Pusat dengan Indeks 

Maturitas SPBE Baik Keatas. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE 

mengamanatkan percepatan SPBE pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

dengan memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut: 

a. Setiap Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran 

SPBE berpedoman pada Arsitektur SPBE Instansi/Pemerintah Daerah masing-

masing dan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Daerah masing-masing. 

b. Arsitektur SPBE ditujukan untuk menghasilkan layanan pemerintah yang 

terintegrasi. Setiap Instansi menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada 

Arsitektur SPBE. Arsitektur SPBE terdiri atas Arsitektur SPBE Nasional, 

Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.  

c. Aplikasi SPBE digunakan untuk memberikan layanan SPBE berupa layanan 

administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis 

elektronik. 

d. SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang 

berkualitas harus didukung dengan infrastruktur dan manajemen SPBE. 

Manajemen SPBE meliputi manajemen resiko, manajemen keamanan 

informasi, manajemen data, manajemen teknologi informasi, manajemen 

SDM, manajemen pengetahuan, manajemen dan manajemen layanan SPBE.  

Mendukung penerapan SPBE, pemerintah menerbitkan PermenPAN-RB 

Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik sebagai panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah 

dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam mewujudkan  pemerintahan 

yang efektif dan efisien. 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

Peraturan Perundang-undangan 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (UU Pemerintahan Daerah); 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 

Peraturan Presiden Nomor  95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik; 

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019  tentang Organisasi 

Kementerian Negara; 

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional; 

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja 

Pemerintah Tahun 2021; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan 

Pengendalian Penataan Perangkat Daerah; 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 

Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah; 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 

Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah; 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 

Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan 

Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE 
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Website 

https://www.kompasiana.com/rudharjs/54f928caa3331178178b4694/urgensi-penataan 

kelembagaan-di-lingkungan-pemerintah 

https://menpan.go.id/site/berita-terkini/efisiensi-kewenangan-dan-anggaran-pemerintah-

bubarkan-10-lembaga-non-struktural. 

https://www.kominfo.go.id/content/detail/28252/sistem-pemerintahan-berbasis-digital-

siap-beroperasi-pada-2023/0/sorotan_media. 

https://infokomputer.grid.id/read/123060042/kemenkominfo-bangun-pusat-data-

nasional-guna-percepat-implementasi-spbe-di-kementerian-dan-daerah?page=all. 

https://ppid.lan.go.id/wp-content/uploads/2019/09/PKDOD-Kajian-Penyelenggaraan-

Urusan-Pemerintahan-Pasca-Penataan-Perangkat-Daerah-Menurut-PP-No.-18-

Tahun-2016.pdf 

https://www.bpk.go.id/news/implementasi-sipd-diharapkan-tingkatkan-kualitas-

pengelolaan-keuangan-daerah 

https://kumparan.com/kumparanbisnis/bpk-beri-catatan-kominfo-soal-kebocoran-data-

pribadi-and-serangan-siber-1y8Vucie5XD  

 

Disclaimer: 

Seluruh  informasi  yang  disediakan  dalam  Tulisan  Hukum  adalah  bersifat  umum 

dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan pendapat 

instansi 

 

 


