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KATA PENGANTAR 

 
 

Puji Syukur, atas perkenanNYA Dokumen Masterplan Enterprise Architecture (EA) Pemerintah 

Kota Bontang telah selesai. Dokumen ini berisi acuan bagi Pemerintah Kota Bontang dalam 

membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan merupakan salah satu keluaran 

dari pekerjaan Penyusunan Masterplan di lingkungan Pemerintah Kota Bontang pada Kegiatan 

Pengembangan infrastruktur dan pengelolaan sistem keamanan informasi Dinas Komunikasi 

dan Informatika Tahun Anggaran 2019.  

 

EA merupakan gambaran dari kondisi perencanaan dan implementasi TIK yang selalu 

bergerak dinamis. Perkembangannya sangat dipengaruhi oleh perubahan kebijakan, 

organisasi serta status dari pengembangan dan implementasi TIK yang perubahannya sangat 

cepat. Untuk itu, perlu dilakukan pengembangan dan penyesuaian setiap saat. Untuk itu 

rancangan EA yang di serahkan termasuk dalam bentuk softcopy rancangan EA yang dibangun 

dengan menggunakan Tools untuk perancangan EA yang diberi nama Enterprise Architect 

yang di kembangkan oleh Sparx Systems.  

 

Diharapkan dengan keluaran berupa rancangan yang berupa Softcopy serta di instalasi di 

lingkungan server Diskominfo Kota Bontang, rancangan akan selalu dapat di monitor dan 

diakses oleh pihak-pihak yang berwenang. 

 

Selanjutnya untuk mengembangkan dan memelihara rancangan EA ini perlu dilakukan 

kegiatan lanjutan berupa pelatihan, pendampingan dan pemeliharaan secara berkelanjutan. 

Untuk itu disarankan agar kegiatan pengembangan dan pemeliharaan EA dapat dilakukan 

secara terus menerus dan secara bertahap dilakukan alih teknologi dari konsultan ke 

Diskominfo agar kedepan pengembangan EA dapat dilakukan secara mandiri. 

 

 

Bontang, Desember 2019  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dokumen Masterplan Enterprise Architecture (EA) merupakan Dokumen yang berisi 

pendefinisian proses bisnis tiap perangkat daerah, arsitektur jaringan, arsitektur data, aliran 

informasi, interkoneksi antar divisi dalam organisasi, pendefinisian relasi data antar perangkat 

daerah,rincian aplikasi yang diprioritaskan untuk lingkup kota maupun lingkup perangkat 

daerah, arsitektur database yang ideal untuk tiap aplikasi dalam rangka interoperabilitas dan 

integrasi, serta mencakup rencana untuk mengimplementasikan arsitektur, memberikan 

gambaran dalam menjabarkan hubungan antar tujuan organisasi dengan sistem informasi dan 

komunikasi, membantu pengambil kebijakan dalam menentukan keputusan serta 

meningkatkan kemampuan integrasi data antar bagian dalam organisasi. 

Dalam penyusunan EA pada pekerjaan Penyusunan Masterplan di Dinas Kominfo Kota 

Bontang, penentuan rincian perangkat daerah / sistem informasi yang akan dirancangkan EA  

nya mempertimbangkan beberapa hal berikut: 

a. Adanya kebutuhan pemenuhan tuntutan dari agenda Koordinasi dan Supervisi Bidang 

Pencegahan (Korsupgah) KPK untuk mengintegrasikan beberapa aplikasi. 

b. Arahan SPBE terkait integrasi sistem dalam perpres 95 tahun 2018 pasal 64 ayat 4 yakni 

adanya: 

 Bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa 

pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi;  

 Penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data; dan  

 Penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, 

akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.  

c. OPD lain yang dirasakan dapat memberikan dukungan data yang masive serta di 

butuhkan oleh pimpinan. 

d. OPD yang terkait dengan pengembangan Sumber Daya Manusia 

e. Waktu pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Masterplan EA adalah 75 hari kalender. 

 

Untuk itu disepakati di undang OPD berikut: 

a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 

b. Kepala Badan Pengolaan Keuangan dan Aset Daerah 
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c. Bidang Pendapatan Daerah 

d. Kepala Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

e. Kepala Kantor Perpustakaan dan Dokumentasi 

f. Kepala Unit Pelayanan Pengadaan 

g. Kepala Bagian Organisasi  

h. Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  

i. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

j. Dinas Komunikasi dan Informatika  

 Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 

 Kabid Penyelenggaraan E-Government 

 Kabid Statistik dan Persandian 

 Kasi Infrastruktur dan Teknologi 

 Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi E-Government 

 Kasi Tata Kelola Keamanan dan Persandian 

 

1.2 Sasaran Kegiatan 

Tersedianya Arsitektur yang dapat di jadikan acuan bagi Pemerintah Kota Bontang dalam 

penyelasan Tata Kelola, Pengembangan dan Integrasi sistem, serta penggelaran sistem itu 

pada proses/kegiatan berikut: 

a. Pemanfaatan/integrasi data rencana kerja pemerintah daerah; 

b. Pemanfaatan/integrasi data anggaran dan realisasi anggaran; 

c. Pemanfaatan/integrasi data pengadaan; 

d. Pemanfaatan/integrasi data penerimaan kas daerah; 

e. Pemanfaatan/integrasi data kepegawaian; dan 

f. Pemanfaatan/integrasi data Kependudukan. 

 

Arsitektur yang akan di kembangkan dari proses atau kegiatan di atas meliputi: 

a. Arsitektur Bisnis 

b. Arsitektur Data 

c. Arsitektur Layanan dan  

d. Arsitektur Aplikasi 
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1.3 Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang berhasil di identifikasi, mengacu kepada hasil assessment yang dilakukan 

pada bulan Okober 2019 adalah sebagai berikut: 

a. Sistem informasi belum terintegrasi, masih terdapat pulau-pulau informasi yang belum 

terhubung satu sama lain.  

b. Sudah ada inisiatif integrasi pada sebagian OPD. Namun belum memanfaatkan aplikasi 

penghubung yang terpusat. 

c. Belum tersedia aplikasi penghubung yang dapat mengakomodasi keragaman sistem dan 

platform aplikasi yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bontang. 

d. Belum tersedianya kebijakan yang mengatur integrasi sistem aplikasi antar OPD yang 

didasarkan pada integrasi proses bisnis atar OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bontang. 

 

1.4 Tujuan dan Kegunaan 

Rancangan Enterprise Arsitektur yang di bangun di tujukan agar Pemerintah Kota Bontang 

memiliki acuan dalam penyusunan integrasi proses bisnis, dan integrasi data sehingga  

disajikan sebuah informasi yang lebih konfrehensif yang dibutuhkan oleh pimpinan. 

Rancangan EA yang dibangun, kedepannya dapat ditindak lanjuti dengan melakukan 

pemutakhiran aplikasi-aplikasi terkait sehingga terjadi interoparabilitas sistem informasi yang 

juga akan berpengaruh kepada proses tata laksana pemerintahan yang efektif dan efisien.  

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Pengembangan EA Pemerintah Kota Bontang dilakukan dalam beberapa tahapan 

sebagaimana yang terlihat dalam Gambar berikut: 

1. Studi Literatur: 

a. UU 23 /2014  tentang Pemerintah daerah 

b. Perpres No 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

c. PermenpanRB No 19/18 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah 

d. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika 

e. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaa, Penelitian dan 

Pengembangan 

f. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah 
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g. Peraturan Wali Kota Bontang No.38 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

h. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil 

i. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah 

j. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

2. Pembatasan Masalah: 

a. Arsitektur Bisnis 

b. Arsitektur Data 

c. Arsitektur Layanan dan  

d. Arsitektur Aplikasi 

3. Pengumpulan Data: 

a. Analisis Dokumen 

b. Wawancara Stakeholder 

4. Analisis Data: 

a. Klasifikasi Data; 

b. Penentuan Core Content Metamodel 

c. Penentuan Extension Content Metamodel 

5. Pemodelan EA: 

a. Arsitektur EA Kota Bontang 

6. Strategi Implementasi 

a. Integrasi Sistem 

b. Interoperabilitas sistem 

7. Penyusunan Roadmap 
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BAB II 

METODOLOGI 

 

 

Dalam kegiatan perancangan enterpirse arsitektur pada pekerjaan Penyusunan Masterplan di 

Dinas Komunikasi dan Informarika Kota Bontang tahun anggara 2019, konsultan 

menggunakan salah satu standar yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja, yakni 

menggunakan standar penyusunan Enterprise Arsitektur TOGAF. 

Agar keselarasan antara bisnis dengan teknologi informasi dapat terjaga, perencanaan 

arsitektur enterprise menjadi hal yang krusial untuk dilakukan. Dengan adanya 

arsitektur enterprise yang menyatukan berbagai komponen bisnis, data, aplikasi dan 

teknologi, pengembangan dan integrasi sistem diharapkan dapat dilakukan dengan lebih 

terintegrasi dan terarah. 

 

2.1 Referensi Kebijakan 

Berdasarkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan perspektif dimensi utama 

pembangunan yang merupakan hasil penelaahan terhadap kerangka kebijakan pembangunan 

jangka panjang, serta isu strategis pembangunan Kota Bontang, maka dengan tujuan untuk 

memajukan pembangunan Kota Bontang ke depan selanjutnya ditetapkan visi RPJMD periode 

tahun 2016-2021 sebagai berikut:  

Visi Kota Bontang: 

” MENGUATKAN BONTANG SEBAGAI KOTA MARITIM BERKEBUDAYAAN 

INDUSTRI YANG BERTUMPU PADA KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA DAN 

LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT” 

Rumusan Visi tersebut mengadung elemen pokok pembangunan yaitu Menguatkan Bontang 

sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang Bertumpu pada Kualitas Sumber Daya 

Manusia dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat.  
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Misi  

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kota Bontang 2016- 2021 tersebut, maka Misi 

Pembangunan Kota Bontang lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:  

a. Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas sumber daya 

manusia  

Smart City adalah sebuah konsep kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang 

berada di dalamnya mengelola sumber daya yang ada secara efisien dan memberikan 

informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya atau 

pun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Tujuan dari penerapan 

konsep smart city adalah untuk membentuk suatu kota yang aman, nyaman bagi 

warganya serta memperkuat daya saing kota dalam hal perekonomian.  

 

Dalam konsepsi misi “Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui 

peningkatan kualitas sumber daya manusia”, pengadopsian konsep kota cerdas 

utamanya akan difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia “smart 

people” sebagai salah satu faktor penting dalam menjadikan sebuah kota sebagai kota 

cerdas. Namun demikian elemen-elemen lainnya dalam konsep kota cerdas secara 

bertahap akan diimplementasikan melalui program-program terkait. Oleh karena itu 

secara operasional misi ini upaya peningkatan kualitas SDM akan dilaksanakan melalui 

berbagai sektor pembangunan, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, sosial 

kependudukan, tenaga kerja dan sektor pembangunan terkait lainnya.  

b. Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui peningkatan kualitas lingkungan 

hidup;  

Green City merupakan salah satu konsep pendekatan perencanaan kota yang 

berkelanjutan, Green City juga dikenal sebagai Kota Ekologis atau kota yang sehat. 

Artinya adanya keseimbangan antara pembangunan dan perkembangan kota dengan 

kelestarian lingkungan. Dengan kota yang sehat dapat mewujudkan suatu kondisi kota 

yang aman, nyaman, bersih, dan sehat untuk dihuni penduduknya dengan 

mengoptimalkan potensi sosial ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan forum 

masyarakat, difasilitasi oleh sektor terkait dan sinkron dengan perencanaan kota. Untuk 

dapat mewujudkannya, diperlukan usaha dari setiap individu anggota masyarakat dan 

semua pihak terkait (stakeholders).  
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c. Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui pengembangan kegiatan 

perekonomian berbasis sektor maritim.  

Bontang sebagai Creative City merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan yang 

intensif dan strategi kreatif dalam peningkatan kualitas sosial-ekonomi, ekologi, daya 

kompetitif kota. Pengembangan bontang sebagai Creative City merupakan hasil dari 

gabungan modal sumber daya manusia (contohnya angkatan kerja terdidik), modal 

infrastruktur (contohnya fasilitas komunikasi yang berteknologi tinggi), modal sosial 

(contohnya jaringan komunitas yang terbuka)dan modal entrepreuneurial (contohnya 

aktifitas bisnis kreatif). Pemerintahan yang kuat dan dapat dipercaya disertai dengan 

orang-orang yang kreatif dan berpikiran terbuka akan meningkatkan produktifitas lokal 

dan mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu kota. Dalam rangka untuk mencapai misi 

tersebut maka berikut ini adalah kebijakan serta program kerjanya.  

Rujukan lain dalam penyusunan Arsitektur Enterprise Kota Bontang mengacu kepada Strategi 

dan Arah Kebijakan, Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah serta Kebijakan Umum 

dan Program Pembangunan Kota Bontang terlampir.  

 

2.1.1 Kebijakan Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah 

Penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi 

untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat 

proses yang biasanya disebut Peta Proses Bisnis. 

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan 

efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian 

organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.  

Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh 

informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, 

menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan 

peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang 

digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.  

Sedangkan tujuan penyusunan peta bisnis proses agar setiap instansi pemerintah :  

1. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;  
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2. Mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses 

bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; dan  

3. Memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci 

mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset 

pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan 

organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.  

Adapun manfaat dari peta proses bisnis adalah:  

1. Mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga 

solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan  

2. Memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan 

dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.  

Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh kegiatan di lingkungan 

Pemerintah Kota Bontang sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja 

organisasi.  

Penyusunan peta bisnis proses harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:  

1. Definitif, yakni suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran 

yang jelas.  

2. Urutan, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai 

waktu dan ruang.  

3. Pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses 

lintas unit organisasi.  

4. Nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai 

tambah pada penerima.  

5. Keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri,melainkan harus terkait dalam suatu 

struktur organisasi.  

6. Fungsi silang, yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu 

organisasi.  

7. Sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan 

digambarkan secara sederhana.  

8. Konsensus subyektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang 

lingkup instansi pemerintah.  
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Penyusunan peta proses bisnis di lingkungan instansi pemerintah dilakukan melalui 4 (empat) 

tahapan yaitu:  

2.1.1.1 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- aktivitas (proses kerja) yang ada dalam instansi 

pemerintah tersebut. Proses kerja/aktivitas tersebut kemudian dikategorikan ke dalam 

kelompok (folder) kegiatan. Dalam pengelompokan seluruh aktivitas/proses kerja/kegiatan 

yang dilakukan oleh instansi pemerintah ada 3 (tiga) prinsip yang perlu diperhatikan yaitu:  

1. Pengelompokkan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan unit organisasi.  

2. Pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan 

di dalam instansi pemerintah.  

3. Pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.  

Dalam tahap persiapan dan perencanaan meliputi pengumpulan informasi dan 

pengorganisasian.  

2.1.1.2 Pengumpulan Informasi  

Tahap pengumpulan informasi terdiri dari informasi primer dan informasi sekunder. Informasi 

primer adalah informasi yang didapatkan melalui proses wawancara langsung ke penanggung 

jawab proses. Dalam proses wawancara dengan penanggung jawab proses, perlu didiskusikan 

mengenai tujuan proses, resiko yang melekat pada pelaksanaan proses, alat kendali yang 

digunakan untuk mengontrol pencapaian tujuan proses, serta alat ukur yang bisa digunakan 

untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan proses. Informasi sekunder bisa didapatkan 

melalui dokumen rencana strategis, Laporan Kinerja, tugas dan fungsi organisasi.  

2.1.1.3 Pengorganisasian 

Diperlukan tahap pengorganisasian dalam melakukan penyusunan peta proses bisnis, antara 

lain:  

a. Seluruh tahapan proses penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah dilakukan 

oleh kelompok kerja yang terintegrasi dalam tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) 

masing-masing instansi pemerintah yang dipimpin oleh pimpinan instansi pemerintah; 

dan  
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b. Secara struktural dan fungsional tugas penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah 

dilakukan oleh unit organisasi yang menangani urusan di bidang tata laksana.  

2.1.1.4 Tahap Pengembangan 

Dalam tahap ini akan dilakukan penyusunan peta proses bisnis organisasi atau business 

process mapping. Untuk dapat membangun pemetaan proses bisnis organisasi yang 

representatif, maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses yang akan 

dipetakan. 

Demi memudahkan penggambaran peta proses bisnis, maka peta proses bisnis dapat 

dibedakan menjadi beberapa level atau tingkatan (level 0, level 1, level 2, dan selanjutnya) 

atau jenis gambar peta yaitu peta proses, subproses, relasi, dan lintas fungsi. 

A. Penyusunan peta proses bisnis menggunakan level atau tingkatan 

Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang 

saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan. Penyusunan peta 

proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi 

dan proses bisnis untuk mencapainya. Masing-masing peta proses bisnis yang 

teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level 

berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis 

tersebut. Jumlah level peta proses bisnis sangat tergantung pada kompleksitas dari 

masing-masing proses bisnis.  

Tahapan untuk penyusunan peta proses bisnis di dalam instansi pemerintah adalah 

sebagai berikut: 

1) Mengidentifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat 

dari visi, misi, dan tujuan.  

2) Mengidentifikasi fungsi berdasarkan analisis dokumen pendukung dan analisis visi, 

misi, serta tujuan.  

3) Setiap fungsi yang telah diidentifikasi selanjutnya dijabarkan menjadi beberapa 

proses bisnis untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut. 
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Hirarki proses bisnis merupakan sebuah rangkaian dari aktifitas satu ke aktivitas 

berikutnya yang dapat digambarkan berikut ini: 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Peta Proses Bisnis Menggunakan Level atau Tingkatan 

Peta proses bisnis yang dimiliki instansi pemerintah, berdasarkan tingkatannya dimulai 

dari peta proses bisnis level 0, level 1, sampai dengan peta proses bisnis level ke n, dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1) Level 0 

Merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah 

yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis 

pendukung. Peta proses bisnis level 0 merupakan turunan langsung dari visi, misi, 

serta tujuan yang ingin dicapai. Di dalam menentukan peta proses bisnis level 0, 

mengacu kepada dokumen rencana strategis organisasi, dokumen tugas dan fungsi 

organisasi, serta dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama 

yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. 

a) Proses Inti 

Proses inti merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses inti 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

 Berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan 

internal instansi pemerintah; 
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 Berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam 

mencapai visi, misi, dan strategi organisasi; dan  

 Memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi 

kebutuhan pengguna. 

b) Proses Pendukung 

Proses pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu 

sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik. Proses pendukung 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

 Memenuhi kebutuhan pengguna internal; dan  

 Memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti. 

c) Proses Lainnya 

Proses lainnya adalah proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan 

proses inti namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan 

eksternal. Proses lainnya memiliki kriteria yang memungkinkan aktivitas pada 

proses berjalan lebih optimal. 

 

Gambar 2. 2 Contoh Peta Proses Bisnis Level 0 

2) Level 1 

Merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 0. Pada level ini 

digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0. Level 

1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan 

keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya. 
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Gambar 2. 3 Contoh Peta Proses Bisnis Level 1 

3) Level Selanjutnya (Level n) 

Merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 1. 

 

Gambar 2. 4 Contoh Peta Proses Bisnis Level Selanjutnya (Level n) 

B. Penyusunan peta proses bisnis menggunakan jenis gambar peta 

Peta proses bisnis yang digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas peta 

proses, peta subproses, peta hubungan, dan peta lintas fungsi. Tahap-tahap yang dapat 

ditempuh untuk memetakan proses di dalam sebuah organisasi menggunakan jenis 

gambar peta adalah sebagai berikut: 

a. Identifikasikan ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat 

dari visi, misi dan tujuan instansi pemerintah;  

b. Analisis sasaran strategis dalam Renstra dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan;  
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c. Kategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses 

bisnis;  

d. Setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta subproses;  

e. Setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (cross 

functional) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit 

organisasi; 

f. Untuk dapat membuat peta lintas fungsi yang jelas, maka diperlukan peta hubungan 

(relationship map) yang menggambarkan pelaku sesuai struktur organisasi untuk 

setiap subproses yang ada; dan 

g. Berdasarkan peta lintas fungsi (cross-functional map) SOP dapat dibuat dengan 

rincian siapa, melakukan apa, dengan cara bagaimana (metode), kriteria yang harus 

dipenuhi, dan mutu baku. 

Penjelasan secara rinci penyusunan peta proses bisnis berdasarkan jenis gambar peta 

adalah sebagai berikut: 

a. Peta Proses 

1) Identifikasi peta proses : 

a) Untuk identifikasi peta proses dapat dilakukan brainstorming dengan 

pimpinan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah proses inti 

yang berhubungan langsung dengan usaha organisasi dalam memenuhi 

permintaan pelanggan atau berhubungan langsung dengan tugas pokok 

dan fungsi utama organisasi;  

b) Sesudah identifikasi proses inti berikutnya adalah identifikasi proses 

pendukung yang terdiri dari pendukung utama yang mendukung 

langsung proses inti dan pendukung umum yang mendukung seluruh 

proses dalam organisasi;  

c) Tahapan berikutnya adalah identifikasi proses-proses yang berhubungan 

dengan persyaratan standar yang diadopsi; dan  

d) Tahapan terakhir adalah memasukkan proses yang berhubungan dengan 

strategi perusahaan yang akan memicu seluruh operasional organisasi 

dalam menjalankan misi dan visinya. 

2) Identifikasi pemilik proses, pemilik proses yang dimaksud adalah unit organisasi 

yang terlibat di dalamnya. 

3) Gambar peta proses dengan prinsip Supplier-Input-Process-OutputCustomer 

(SiPoC). 
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4) Finalisasi peta proses 

 

Gambar 2. 5 Contoh Peta Proses Bisnis 

b. Peta Sub-Proses 

1) Identifikasi peta subproses: 

a) Untuk identifikasi peta subproses dapat dilakukan brainstorming dengan 

pimpinan-pimpinan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah 

turunan atau proses lebih teknis dari proses inti kemudian proses 

pendukung, dan proses lainnya sesuai kebutuhan; dan  

b) Lakukan finalisasi untuk memastikan seluruh aktifitas pekerjaan yang 

dilakukan sudah tercantum dalam identifikasi sub business prosess, apabila 

ada pekerjaan yang dilakukan tetapi tidak tercantum maka revisi dan 

lengkapi subproses yang sudah dilakukan sebelumnya; 

2) Identifikasi pemilik subproses, pemilik subproses yang dimaksud adalah unit 

organisasi yang terlibat di dalamnya.  

3) Gambar peta subproses dengan prinsip Supplier-Input-Process-

OutputCustomer (SiPoC). 
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4) Finalisasi peta subproses dan hubungannya dengan proses-proses lainnya yang 

telah digambarkan dalam peta proses sebelumnya. 

 

Gambar 2. 6 Contoh Peta Subproses Bisnis 

c. Peta Relasi 

Peta relasi (Relationship Map) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan 

siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada 

peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan setiap 

pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan. 

1) Berdasarkan peta proses yang didapatkan pada bagian awal maka untuk 

membuat peta relasi, dapat dibuat dengan memasukkan namanama unit 

organisasi yang terlibat di dalam setiap proses dan subproses;  

2) Peta relasi dibuat dengan cara menuliskan setiap unit organisasi yang terlibat 

dalam setiap proses pada peta bisnis proses;  

3) Pada tahap penyusunan peta hubungan dapat dimungkinkan memberikan 

masukan dan mengubah peta proses dan peta subproses yang telah dibuat 

sebelumnya; dan  

4) Lakukan finalisasi peta relasi yang menggambarkan satker-satker yang terlibat 

dalam setiap prosesnya. 
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Gambar 2. 7 Contoh Penggambaran Peta Rrelasi 

d. Peta Lintas Fungsi 

Peta lintas fungsi (Cross Functional Map) adalah peta yang menggambarkan 

rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu 

proses kerja. 

Berikut merupakan tahapan untuk membuat peta lintas fungsi: 

1) Gambarkan garis-garis horizontal yang membentuk suatu baris untuk 

menunjukkan fungsi-fungsi yang terlibat di dalam proses. Baris ini juga dapat 

merepresentasikan roles/peran; 

 

2) Tuliskan nama unit organisasi yang terlibat, dimulai dengan pihak yang 

berinteraksi langsung (baik internal maupun eksternal) untuk posisi paling atas, 
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dilanjutkan dengan unit organisasi lain yang memiliki hubungan paling dekat 

dengan pihak tersebut; 

 

3) Identifikasi langkah kerja yang merupakan tanggung jawab dari masing-masing 

pihak dalam unit organisasi kemudian tuliskan pada peta nama 

proses/aktivitasnya dan pemilik prosesnya dengan mengacu pada peta 

hubungan (Relationship Map); 

 

4) Lakukan identifikasi ulang terhadap langkah kerja yang tertuang dalam peta 

sampai proses telah digambarkan secara tepat dan disepakati oleh setiap satker 

terkait; 

 

5) Beri keterangan bagi semua masukan dan keluaran untuk melengkapi peta; 
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Gambar 2. 8 Contoh Penggambaran Peta Lintas Fungsi 

2.1.1.5 Tahap Penerapan/ Implementasi 

Penerapan peta proses bisnis dikendalikan oleh unit organisasi yang secara fungsional 

membidangi tatalaksana. Penerapan peta proses bisnis meliputi : 

a. Pengesahan peta proses bisnis 

1) Peta proses bisnis yang dihasilkan perlu mendapatkan pengesahan sebelum 

diterbitkan; dan  

2) Pimpinan instansi pemerintah menetapkan peta proses bisnis instansi pemerintah 

sebagai hasil penyusunan peta proses bisnis dengan surat keputusan. 

b. Pendistribusian peta proses bisnis 

1) Pendistribusian peta proses bisnis dilakukan melalui hard copy dan soft copy; dan  

2) Unit organisasi pengendali perlu menyimpan 1 (satu) set peta proses bisnis induk 

sebagai master file dari sistem ketatalaksanaan organisasi. 

c. Penyimpanan, penempatan dan pemanfaatan peta proses bisnis 

1) Semua unit organisasi menempatkan peta proses bisnis pada area kerja yang mudah 

dilihat, dicari, dan dibaca oleh pengguna; dan 

2) Bila terjadi perubahan peta proses bisnis, unit organisasi pengendali wajib menarik 

peta proses bisnis yang tidak berlaku dan mengupdate dengan dokumen yang 

terbaru 

d. Perubahan peta proses bisnis 

1) Perubahan peta proses bisnis organisasi dapat dilakukan karena terjadinya 

perubahan arah strategis instansi pemerintah (visi, misi, dan strategi) yang 
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berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran 

unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah; 

2) Adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk 

memperbaiki kinerja pelayanan publik;  

3) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis 

4) Adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari unit organisasi; dan  

5) Adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi peta proses bisnis. 

 

2.1.1.6 Tahap Pemantauan dan Evaluasi 

Dokumen peta proses bisnis merupakan peta proses bisnis dinamis yang perlu dievaluasi dan 

dipantau relevansi dan efektivitasnya. Pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis 

dilaksanakan oleh unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang 

ketatalaksanaan paling sedikit satu tahun sekali.  

Evaluasi atas peta proses bisnis yang telah diimplementasikan menjadi dasar perbaikan dan 

peningkatan peta proses bisnis instansi pemerintah dan dilakukan untuk memastikan 

implementasi dari proses bisnis yang ada telah mampu memicu kinerja yang diharapkan.  

Hasil evaluasi atas peta proses bisnis di lingkungan instansinya masing-masing wajib 

dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

 

2.1.2  The Open Group Architecture Framework (TOGAF) 

2.1.2.1 Elemen TOGAF 

Elemen kunci dari TOGAF adalah Architectur Development Method (ADM) yang memberikan 

gambaran spesifik untuk proses pengembangan arsitektur enterprise (Lise 2006). ADM adalah 

fitur penting yang memungkinkan perusahaan mendefinisikan kebutuhan bisnis dan 

membangun arsitektur spesifik untuk memenuhi kebutuhan itu. ADM terdiri dari tahapan-

tahapan yang dibutuhkan dalam membangun arsitektur enterprise, tahapan-tahapan ADM 

diperlihatkan pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 2. 9 Gambar Aristektur Metodologi TOGAF 

Sebagai komponen inti, TOGAF ADM menyediakan serangkaian proses iteratif mulai dari 

menyusun arsitektur, transisi, hingga mengelola proses realisasi arsitektur. TOGAF ADM terdiri 

atas sepuluh fase sebagai berikut: 

1. Preliminary Phase – fase ini mencakup aktivitas persiapan untuk menyusun kapabilitas 

arsitektur termasuk kustomisasi TOGAF dan mendefinisikan prinsip-prinsip arsitektur. 

Tujuan fase ini  adalah untuk menyakinkan setiap orang yang terlibat di dalamnya bahwa 

pendekatan ini untuk mensukseskan proses arsitektur. Pada fase ini harus 

menspesifikasikan who, what,  why, when, dan where dari arsitektur itu sendiri. 

 What adalah ruang lingkup dari usaha. 

 Who adalah siapa yang akan memodelkannya, siapa orang yang akan bertanggung 

jawab untuk mengerjakan arsitektur tersebut, dimana mereka akan dialokasikan dan 

bagaimana peranan mereka. 

 How adalah bagaimana mengembangkan arsitekture  interprise, 

menentukan  framework dan metode apa yang akan digunakan untuk menangkap 

informasi. 
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 When adalah kapan tanggal penyelesaian arsitektur 

 Why adalah mengapa arsitektur ini dibangun. Hal ini berhubungan dengan tujuan 

organisasi yaitu bagaimana  arsitektur dapat memenuhi tujuan organisasi. 

 

2. Phase A: Architecture Vision – fase ini merupakan fase inisiasi dari siklus 

pengembangan arsitektur yang mencakup pendefinisian ruang lingkup, identifikasi 

stakeholders, penyusunan visi arsitektur, dan pengajuan persetujuan untuk memulai 

pengembangan arsitektur.  

Beberapa tujuan dari fase ini adalah : 

 Menjamin evolusi dari siklus pengembangan arsitektur mendapat pengakuan dan 

dukungan dari manajemen enterprise. 

 Mensyahkan prinsip bisnis, tujuan bisnis dan pergerakan strategis bisnis organisasi. 

 Mendefinisikan ruang lingkup dan  melakukan identifikasi dan memprioritaskan 

komponen dari arsitektur saat ini. 

 Mendefiniskan kebutuhan bisnis yang akan dicapai dalam usaha arsitektur ini dan 

batasannya. 

 Menghasilkan visi arsitektur yang menunjukan respon terhadap kebutuhan dan 

batasannya. 

Beberapa langkah yang dilakukan pada fase ini adalah : 

 Menentukan / menetapkan proyek 

 Mengindentifikasi tujuan dan pergerakan bisnis. Jika hal ini sudah didefinisikan, 

pastikan definisi ini masih sesuai  dan lakukan klarifikasi terhadap bagian yang belum 

jelas. 

 Meninjau prinsip arsitektur termasuk prinsip  bisnis. Meninjau ini berdasarkan 

arsitektur saat ini yang akan dikembangkan. Jika hal ini sudah didefinisikan, pastikan 

definisi ini masih sesuai  dan lakukan klarifikasi terhadap bagian yang belum jelas. 

 Mendefinisikan apa yang ada di dalam dan di luar rungan lingkup usaha saat ini. 

 Mendefinisikan batasan-batasan seperti waktu, jadwal, sumber daya dan sebagainya. 

 Mengindentifikasikan stakeholder, kebutuhan bisnis dan visi arsitektur. 

 Mengembangkan Statement of Architecture Work. 

 

3. Phase B: Business Architecture – fase ini mencakup pengembangan arsitektur bisnis 

untuk mendukung visi arsitektur yang telah disepakati. Pada tahap ini 

tools  dan  method  umum untuk pemodelan seperti:  Integration DEFinition (IDEF) 
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dan  Unified Modeling Language  (UML) bisa digunakan untuk membangun model yang 

diperlukan. Beberapa tujuan dari fase ini adalah : 

 Menguraikan deskripsi arsitektur bisnis dasar. 

 Mengembangkan arsitektur bisnis  tujuan, menguraikan strategi produk dan/atau 

service dan aspek geografis,  informasi, fungsional dan organisasi dari lingkungan 

bisnis yang berdasarkan  pada prinsip bisnis, tujuan bisnis dan penggerak strategi. 

 Menganalisi gap antara arsitektur saat ini dan tujuan. 

 Memilih titik pandang yang relevan yang memungkinkan arsitek mendemokan 

bagaimana maksud stakeholder dapat dicapai dalam arsitektur bisnis. 

 Memilih tools dan teknik relevan yang akan digunakan dalam sudut pandang yang 

dipilih. 

Beberapa langkah yang dilakukan di fase ini adalah : 

 Mengembangkan deskripsi asitektur  bisnis saat ini untuk mendukung arsitektur 

bisnis target. 

 Mengindentifikasi reference model, sudut pandang dan tools 

 Melengkapi arsitektur bisnis 

 Melakukan gap analisis dan membuat laporan 

 

4. Phase C: Information Systems Architectures – Pada tahapan ini lebih menekankan 

pada aktivitas bagaimana arsitektur sistem informasi dikembangkan. Pendefinisian 

arsitektur sistem informasi dalam tahapan ini meliputi arsitektur data dan arsitektur 

aplikasi yang akan digunakan oleh organisasi. Arsitektur data lebih memfokuskan pada 

bagaimana data digunakan untuk kebutuhan fungsi bisnis, proses dan layanan. Teknik 

yang bisa digunakan dengan yaitu:  ER-Diagram, Class Diagram, dan Object Diagram. 

 

Tujuan dari fase ini adalah mengembangkan arsitektur tujuan dalam domain data dan 

aplikasi.  Ruang lingkup dari proses bisnis yang didukung dalam fase C dibatasi pada 

proses-proses yang didukung oleh TI dan interface dari proses-proses yang berkaitan 

dengan non-TI. Implementasi dari arsitektur ini mungkin tidak perlu dalam urutan yang 

sama, diutamakan terlebih dahulu yang begitu sangat dibutuhkan. 

 

Tujuan dari arsitektur data adalah untuk mendefinisikan  tipe dan sumber utama data 

yang diperlukan untuk mendukung bisnis dengan cara yaitu dapat dipahami oleh 

stakeholder, lengkap, kosisten, dan stabil. Penting untuk diketahui bahwa arsitektur ini 
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tidaklah memperhatikan perancangan database. Tujuannya adalah untuk mendefinisikan 

entitas data yang relevan dengan enterprise, bukanlah untuk merancang sistem 

penyimpanan fisik dan logik. 

Beberapa langakah yang diperlukan untuk membuat arsitektur data adalah: 

 Mengembangkan deskripsi arsitektur data dasar 

 Review dan validasi prinsip, reference model, sudut pandang dan tools. 

 Membuat model arsitektur 

 Memilih arsitektur data building block 

 Melengkapi arsitektur data 

 Melakukan gap analysis arsitektur data saat ini dengan arsitektur data target dan 

membuat laporan. 

 

Tujuan dari arsitektur aplikasi adalah untuk mendefinisikan jenis-jenis utama dari sistem 

aplikasi yang penting untuk memproses data dan mendukung bisnis. Penting untuk 

diketahui bahwa arsitektur aplikasi ini tidaklah memperhatikan perancangan 

sistem  aplikasi. Tujuannya adalah untuk mendefinisikan jenis-jenis sistem aplikasi yang 

relevan dengan  enterprise dan aplikasi apa saja yang diperlukan  untuk mengatur data 

dan menghadirkan informasi kepada aktor manusia dan komputer di  enterprise. Aplikasi 

tidak diuraikan sebagai sistem komputer tetapi sebagai grup logik dari kemampuan untuk 

mengatur objek data dalam arsitektur data dan mendukung fungsi-fungsi bisnis dalam 

arsitektur bisnis. Aplikasi dan kemampuan didefinisikan tanpa mereferensikan ke 

teknologi khusus. Suatu aplikasi bersifat stabil dan relatif tidak berubah sepanjang waktu 

sedangkan teknologi yang digunakan untuk mengimplementasikannya akan barubah 

sepanjang waktu, berdasarkan pada teknologi yang sekarang tersedia dan perubahan 

kebutuhan bisnis. 

Beberapa langkah yang diperlukan  untuk membuat arsitektur aplikasi adalah : 

 Mengembangkan deskripsi arsitektur aplikasi dasar 

 Review dan validasi prinsip, reference model, sudut pandang dan tools. 

 Membuat model arsitektur 

 Indentifikasi sistem aplikasi kandidat 

 Melengkapi arsitektur aplikasi 

 Mealakukan gap analysis dan membuat laporan 
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5. Phase D: Technology Architecture –Membangun arsitektur teknologi yang diinginkan, 

dimulai dari penentuan jenis kandidat teknologi yang diperlukan dengan 

menggunakan  Technology Portfolio Catalog yang meliputi perangkat lunak dan 

perangkat keras. Dalam tahapan ini juga mempertimbangkan alternatif-alternatif yang 

diperlukan dalam pemilihan teknologi. 

Beberapa langkah yang diperlukan  untuk membuat arsitektur teknologi yaitu: 

 Membuat deskripsi dasar dalam format TOGAF 

 Mempertimbangkan  reference model arsitektur yang berbeda, sudut pandang dan 

tools. 

 Membuat model arsitektur dari building block 

 Memilih services portfolio yang diperlukan untuk setiap building block 

 Mengkonfirmasi bahwa tujuan bisnis tercapai 

 Menentukan kriteria pemilihan spesifikasi 

 Melengkapi definisi arsitektur 

 Melakukan gap analysis antara arsitektur teknologi saat ini dengan arsitektur 

teknologi target. 

 

6. Phase E: Opportunities and Solutions – Pada tahap ini akan dievaluasi model yang 

telah dibangun untuk arsitektur saat ini dan tujuan, indentifikasi proyek utama yang akan 

dilaksanakan untuk mengimplementasikan arsitektur tujuan dan klasifikasikan sebagai 

pengembangan baru atau penggunaan kembali sistem yang sudah ada. Pada fase ini juga 

akan direview gap analysis yang sudah dilaksanakan pada fase D. 

Tujuan dari fase ini adalah: 

 Mengevaluasi dan memilih pilihan implementasi yang diidentifikasikan dalam 

pengembangan arsitektur target yang bervariasi 

 Identifikasi parameter strategik untuk perubahan dan proyek yang akan dilaksanakan 

dalam pergerakan dari lingkungan saat ini ke tujuan. 

 Menafsirkan ketergantungan, biaya dan manfaat dari proyek-proyek yang bervariasi. 

 Menghasilkan sebuah implementasi keseluruhan dan strategi migrasi dan sebuah 

rencana implementasi detail. 

 

7. Phase F: Migration and Planning – Pada fase ini akan dilakukan analisis resiko dan 

biaya. Tujuan dari fase ini adalah untuk memilih proyek implementasi yang bervariasi 

menjadi urutan prioritas. Aktivitas mencakup penafsiran ketergantungan, biaya, manfaat 
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dari proyek migrasi yang bervariasi. Daftar prioritas proyek akan berjalan untuk 

membentuk dasar dari perencanaan implementasi detail dan rencana migrasi. 

 

8. Phase G: Implementation Governance – fase ini mencakup pengawasan terhadap 

implementasi arsitektur. 

Tujuan dari fase ini adalah : 

 Untuk merumuskan rekomendasi dari tiap-tiap proyek implementasi 

 Membangun kontrak arsitektur untuk memerintah proses deployment dan 

implementasi secara keseluruhan 

 Melaksanakan fungsi pengawasan secara tepat selagi sistem sedang 

diimplementasikan dan dideploy 

 Menjamin kecocokan dengan arsitektur yang didefinisikan oleh proyek implementasi 

dan proyek lainnya. 

 

9. Phase H: Architecture Change Management – fase ini mencakup penyusunan 

prosedur-prosedur untuk mengelola perubahan ke arsitektur yang baru.  Pada fase ini 

akan diuraikan  penggerak perubahan dan bagaimana memanajemen perubahan 

tersebut, dari pemeliharaan sederhana sampai perancangan kembali arsitektur. ADM 

menguraikan strategi dan rekomendasi pada tahapan ini. Tujuan dari fase ini adalah 

untuk menentukan/menetapkan proses manajemen perubahan arsitektur untuk 

arsitektur  enterprice  yang baru dicapai dengan kelengkapan dari fase G. Proses ini akan 

secara khusus menyediakan monitoring berkelanjutan  dari hal-hal seperti pengembangan 

teknologi baru dan perubahan dalam lingkungan bisnis dan menentukan apakah untuk 

menginisialisasi secara formal siklus evolusi arsitektur yang baru. Fase H juga 

menyediakan perubahan kepada framework dan pendirian disiplin pada fase 

Preliminary. 

 

10. Requirements Management – menguji proses pengelolaan architecture requirements 

sepanjang siklus ADM berlangsung 

Artefak-artefak yang dihasilkan dari masing-masing fase di atas ditunjukkan pada tabel 

di bawah ini: 

ADM Phase Artifacts 

Preliminary Principles Catalog 

Architecture Vision Stakeholder Map Matrix 
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ADM Phase Artifacts 

 Value Chain Diagram 

 Solution Concept Diagram 

Business Architecture Organization/Actor Catalog 

 Role Catalog 

 Business Service/Function Catalog 

 Business Interaction Matrix 

 Actor/Role Matrix 

 Business Footprint Diagram 

 Business Service/Information Diagram 

 Functional Decomposition Diagram 

 Product Lifecycle Diagram 

Information Systems Data Entity/Data Component Catalog 

(Data Architecture) Data Entity/Business Function Matrix 

 Application/Data Matrix 

 Conceptual Data Diagram 

 Logical Data Diagram 

 Data Dissemination Diagram 

Information Systems Application Portfolio Catalog 

(Application Architecture) Interface Catalog 

 Application/Organization Matrix 

 Role/Application Matrix 

 Application/Function Matrix 

 Application Interaction Matrix 

 Application Communication Diagram 

 Application and User Location Diagram 

 Application Use-Case Diagram 

Technology Architecture Technology Standards Catalog 

 Technology Portfolio Catalog 

 Application/Technology Matrix 
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ADM Phase Artifacts 

 Environments and Locations Diagram 

 Platform Decomposition Diagram 

Opportunities and Solutions Project Context Diagram 

 Benefits Diagram 

Requirements Management Requirements Catalo 

 

2.1.2.2 Pemodelan Arsitektur Bisnis  

Template pemodelan proses bisnis mengacu ke Framework TOGAF ditunjukan pada gambar 

berikut ini: 

 

Gambar 2. 10 The Government Model Canvas 

1. Public Segments – Elemen ini adalah tentang siapa saja yang menjadi segmen yang 

dituju oleh pemerintahan dalam pembuatan kebijakan dan pelayanan, agar mereka dapat 

merasakan nilai-nilai yang diberikan oleh instansi atau organisasi yang kita pimpin. 

Contohnya adalah Masyarakat Umum, UKM Wilayah, Pengusaha Lokal, Lembaga 

penunjang, Pegawai Pemerintahan, dan segment lainnya. 

2. Government Values – Adalah nilai-nilai yang kita sepakati untuk diberikan kepada 

setiap Public Segmen agar proses pemerintahan sukses dan mencapai target yang 

ditetapkan dan diinginkan. Contohnya adalah Service Excelence, Good Governance, 
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Pelayanan Satu Atap, Kenyamanan Fasilitas Umum, Kelengkapan Informasi Pubilk, 

Kecepatan Pengurusan Izin, dan values lainnya yang ingin diberikan. 

3. Government Channels – Adalah channel atau saluran yang diperlukan oleh Instansi 

Pemerintahan untuk dapat memberikan Values ke Segmen Publik yang dituju. Channel 

sangat diperlukan untuk mengetahui strategi jitu yang dibutuhkan agar selalu konsisten 

dalam melayani publik. Contoh dari Channel adalah Website resmi pemerintah, Kantor 

Pelayanan, Email Instansi, Informasi pengaduan, dan channel lainnya yang digunakan 

untuk memberikan values ke publik. 

4. Goverment Relationship – Adalah Strategi dan Team pelaksana yang akan ditetapkan 

atau disepakati agar Government Channel lancar dalam implementasi strateginya. 

Contohnya adalah Public Relationship dari Instansi, IT Team, Pemimpin Instansi, dan 

semua bagian yang bertugas menjadi relsi ke publik. 

5. Government Income/Source – Adalah sumber pendanaan atau pemasukan yang 

disepakati atau ditetapkan oleh Instansi untuk dikelola atau dicapai target 

pendapatannya. Contohnya adalah, Anggaran Dana Instansi, Pemasukan Pendapatan 

Daerah, Pengelolaan Asset Instansi dan sumber pendapatan lain yang ditetapkan untuk 

Instansi memiliki source terhadap keuangan yang dikelola. 

6. Government Key Resource – Adalah sumber daya kunci yang dibutuhkan oleh Instansi 

untuk dapat menjalankan aktifitas instansi. Contoh Key Resource adalah Sumber Daya 

Manusia, Kebijakan Pemerintah, Aturan Instansi, Management Support dan semua 

sumber penting yang harus dimiliki oleh Instansi. 

7. Government Key Activities – Adalah aktifitas kunci yang harus dilakukan dan dipantau 

oleh Instansi agar berjalan sesuai rencana dan capai target yang ditetapkan. Contohnya 

adalah Pelayanan Inti Instansi, Sosialisasi Kebijakan, Pengelolaan Anggaran dan semua 

aktifitas penting Instansi yang wajib dilaksanakan dan dipantau pelaksanaannya. 

8. Government Key Partners – Adalah partner penting Instansi yang diperlukan untuk 

secara bersama dapat menjalankan fungsi instansi sesuai yang ditetapkan dan harus 

dijalankan dalam upaya melayani Public Segment. Contohnya adalah Instansi Terkait, 

Lembaga Keuangan Terkait, Lembaga Sertifikasi Terkait, Institusi Keamanan pendukung 

dan semua partner yang utama diperlukan dalam jalanakan tugas instansi. 

9. Government Budget Control – adalah bagian utama dari pengeluaran Instansi yang 

harus selalu mendapat pantauan ketat agar tidak membengkak dari anggaran yang 

ditetapkan. Contohnya Dana pelayanan Publik, Dana Perbaikan Infrastruktur, Dana 

Pengembangan Fasilitas Publik dan semua sumber pengeluaran yang diatur oleh instansi 

untuk dipantau. 
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2.2 Referensi Teknologi 

2.2.1 Integrasi berbasis Service Oriented Architecture (SOA) 

SOA merupakan sebuah konsep, arsitektur atau pendekatan terhadap sebuah sistem yang 

dapat menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan transaksi data antar aplikasi yang 

direpresentasikan ke bentuk webservice. Sehingga fungsi dari SOA tidak hanya sekedar 

membuat webservice tetapi dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dengan tingkat 

kompleksitas yang relatif tinggi. SOA tidak tergantung pada satu jenis teknologi atau 

metodologi saja. SOA bisa diimplementasi dengan berbagai teknik dan teknologi. 

 

Gambar 2. 11 Integrasi Tanpa SOA 
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Gambar 2. 12 Integrasi Dengan SOA 

Gambar diatas merupakan perbandingan integrasi antar aplikasi pada sistem yang belum dan 

yang sudah mengimplementasikan SOA. Dapat dilihat bahwa dengan adanya SOA pada suatu 

sistem dapat menyederhanakan kompleksitas integrasi antar aplikasi dimana SOA berfungsi 

sebagai penyedia layanan untuk memenuhi kebutuhan transaksi data antar aplikasi. 

Berikut ini merupakan kelebihan dari SOA: 

 Service Reusability 

Pada SOA, sebuah aplikasi di bangun dengan menggabungkan beberapa service dan 

fungsi kecil, independen dan bebas (loosely coupled) dari sisi fungsionalitas. Dengan 

demikian service-service dapat digunakan kembali pada beberapa aplikasi independen 

dari interaksinya dengan service-service yang lain. 

 Easy Maintainability 

Karena setiap service merupakan entitas yang independen, maka setiap service dapat 

di perbaharui dan di kelola dengan mudah tanpa harus mengkhawatirkan service yang 

lain. Artinya sebuah aplikasi yang besar dan kompleks dapat dengan mudah dikelola 

dengan baik. 
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 Greater Reliability 

Aplikasi yang berbasis SOA lebih reliable, karena service-service yang kecil dan 

independen lebih mudah untuk dilakukan pengetesan dan di debug, dibandingkan 

dengan potongan-potongan besar dari kode-kode pada aplikasi non-SOA. 

 Location Independence 

Service-service biasanya di publish pada sebuah direktori dimana semua consumer 

dapat melihatnya. Pendekatan ini memberi keleluasaan dari sebuah service untuk 

merubah lokasinya setiap saat. Bagaimanapun, consumer akan selalu dapat 

menemukan service yang diinginkannya melalui pencarian pada direktori yang 

dimaksud di atas. 

 Improved Scalability and Availability 

Beberapa proses dari sebuah service dapat berjalan pada beberapa server berbeda 

pada waktu yang bersamaan. Hal ini dapat meningkatkan scalability dan availability 

dari service tersebut. 

 Improved Software Quality 

Karena sebuah service dapat digunakan kembali, tidak akan ditemukan fungsi-fungsi 

yang redundan. Hal ini akan membantu mengurangi kesalahan akibat inkonsistensi 

data, dengan demikian akan meningkatkan kualitas dari software tersebut. 

 Platform Independence 

SOA memfasilitasi pengembangan dari sebuah produk yang kompleks dengan 

mengintegrasikan beberapa produk dari vendor-vendor independent yang berbeda, 

baik dari sisi platform maupun teknologi yang digunakan. 

 Increased Productivity 

Para developer dapat menggunakan kembali aplikasi-aplikasi legacy dan membangun 

fungsi-fungsi tambahan tanpa harus mengembangkan semua hal dari awal. Situasi ini 

meningkatkan productivity dari para developer. Dan pada saat bersamaan akan 

mengurangi biaya pengembangan dari sebuah aplikasi secara substansial. 
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2.2.2 Data Warehouse 

1. Pengertian Datawarehouse 

Data warehouse adalah kumpulan data yang mendukung pengambilan keputusan 

manajemen yang memiliki karakteristik  berorientasi  pada  subjek  (subject  oriented),  

terintegrasi (integrated), mempunyai variasi waktu tertentu (time-variant) dan tidak 

dapat berubah (non-volatile). 

Data warehouse merupakan catatan yang terdiri dari informasi baik operasional maupun 

transaksi yang lalu dari sebuah perusahaan, yang ditempatkan dalam database yang 

dirancang untuk mengistimewakan penganalisisan data dan pelaporan (terutama OLAP). 

 

2. Perbandingan Sistem OLTP dengan Sistem Data Warehouse 

Tabel 2. 1 Perbandingan system OLTP dengan Datawarehouse 

Sistem OLTP Sistem Data Warehouse 

Berorientasi aplikasi Berorientasi subyek 

Sifatnya terperinci Sifatnya ringkas 

Akurat Mewakili waktu tertentu 

Dapat diperbarui Tidak dapat diperbarui 

Kebutuhan untuk proses adalah yang 

utama 
 

Kebutuhan untuk proses tidak utama 

Akses satu unit pada satu waktu Akses serangkaian pada satu waktu 

Berdasarkan transaksi Berdasarkan analisis 

Selalu tersedia Tidak selalu tersedia 

Dikelola secara keseluruhan Dikelola per bagian 

Tidak berulang Berulang 

Struktur statis Struktur fleksibel 

Mendukung operasi harian Mendukung kebutuhan manajerial 

 

3. Karakteristik Data Warehouse 

Data warehouse terbagi menjadi empat bagian antara lain: 

a. Subject Oriented 

Subject oriented artinya data diorganisir berdasarkan topik bisnis bukan oleh nomor 

pelanggan, atau nomor lainnya. Orientasi subyek dalam data warehouse ditunjukkan 

pada Gambar di bawah ini. Sistem operasi klasik terorganisir seputar aplikasi dari 

perusahaan. Untuk perusahaan asuransi, aplikasinya adalah auto, health, life, dan 

casualty. Area subyek utama dari  perusahaan  asuransi  adalah  customer,  policy,  

premium,  dan claim. 
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Gambar 2. 13 Subject Oriented 

b. Intergrated 

Integrated artinya data disimpan sebagai unit tunggal, bukan sebagai kumpulan file-

file yang mungkin mempunyai struktur atau pengaturan yang berbeda.   Dari semua 

aspek dalam data warehouse integrasi adalah aspek yang paling penting. Data dalam 

data warehouse diambil dari sumber beragam yang terpisah. Saat data tersebut 

diambil, data diubah, diformat ulang, diringkas, dirangkai ulang dan seterusnya. 

Hasilnya, ketika telah terletak dalam data warehouse, data memiliki gambaran fisik 

terpadu yang tunggal. Gambar berikut mengilustrasikan integrasi yang terjadi saat 

data dari lingkungan operasional yang berorientasi aplikasi melewati data warehouse. 

 

Gambar 2. 14 Integrated 
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c. Nonvolatile 

Nonvolatile artinya data tidak terus-menerus berubah, data baru dapat ditambahkan  

berdasarkan  jadwal  tetapi  data  lama  tidak  dibuang. Sebagaimana mestinya, data 

dalam lingkungan operasional diperbaharui tetapi data dalam data warehouse 

menunjukkan serangkaian karakteristik yang berbeda. Data dalam data warehouse 

biasanya diisi dan diakses tetapi tidak diperbaharui. Sebaliknya, data akan dimuat 

dalam snapshot static format saat data dalam data warehouse dimuat. Saat 

perubahan berikutnya terjadi, snapshot record yang baru ditulis. Dengan begitu, 

sejarah data disimpan dalam data warehouse. 

 

Gambar 2. 15 Volatily of Data 

d. Time Variant 

Karakteristik terakhir yang menonjol dari data warehouse adalah variasi waktu. Time 

variant artinya dimensi waktu secara eksplisit termasuk dalam data sehingga 

kecenderungan dan perubahan seiring waktu dapat dipelajari. Perbedaan waktu 

menunjukkan bahwa setiap unit data dalam data warehouse akurat satu kali dalam 

satu waktu. Dalam beberapa kasus, sebuah record diberi keterangan waktu. Dalam 

kasus lainnya, sebuah record memiliki tanggal transaksi. Tetapi pada setiap kasus, 

terdapat beberapa bentuk penandaan waktu untuk menunjukkan waktu pada saat 

record tertentu akurat. Gambar mengilustrasikan bagaimana variasi waktu dari data 

dalam data warehouse dapat ditampilkan dalam beberapa cara. 
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Gambar 2. 16 Time Variant 

4. Struktur Data Warehouse 

Struktur data warehouse berdasarkan W.H.  Inmon  (2002,  p35-36)  meliputi older level 

of detail (biasanya on alternate, bulk storage), current level of detail, lightly summarized 

data (tingkat data mart), dan highly summarized data. Data mengalir dari lingkungan 

operasional ke data warehouse. Biasanya transformasi data yang signifikan terjadi pada 

perjalanan dari tingkat operasional ke tingkat data warehouse. 

Saat data telah tersimpan lama, data melewati current detail ke older detail. Selama data 

diringkas, data melewati current detail ke lightly summarized data, kemudian dari lightly 

summarized data ke highly summarized data. 

 

Gambar 2. 17 Struktur Datawarehouse 
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a. Current Detail Data  

Current detail data adalah data yang dapat diperbarui pada suatu waktu 

tertentu sehingga keakuratan datanya sah. Contohnya rincian penjualan dari 

tahun 1990-1991. 

 

b. Older Detail Data 

Saat data sudah berumur lama maka data akan berpindah dari current detail 

data ke older detail data. Older detail data biasanya menggunakan media 

penyimpanan  alternatif  atau  disebut  juga  bulk  storage.  Contohnya  rincian 

penjualan dari tahun 1984-1989. 

 

c. Lightly Summarized Data 

Lightly summarized data adalah data rinci yang telah diringkas tetapi data ini 

belum dapat menjadi dasar pengambilan keputusan manajerial sebab sifatnya 

belum sepenuhnya ringkasan akhir. Contohnya laporan penjualan per minggu 

berdasarkan subproduk dari tahun 1984-1992. Kapasitas dari lightly 

summarized data lebih sedikit daripada data rinci yang ada karena adanya 

perbedaan level detail yang dapat diakses. 

 

d. Highly Summarized Data 

Highly   summarized   data   adalah   data   yang   diringkas   dari   lightly 

summarized data yang sifatnya sudah merupakan ringkasan secara 

keseluruhan. Data ini memiliki tingkat granularity yang tinggi dalam data 

warehouse yang dapat membantu DSS analyst/end user untuk mendefinisikan 

dan menemukan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan 

perusahaan. Contohnya laporan penjualan per bulan berdasarkan produk dari 

tahun 1981-1992. 

  

e. Metadata 

Komponen yang paling penting dalam data warehouse adalah metadata atau 

data tentang data, telah menjadi bagian dari lingkungan pergaulan proses 

informasi sejak adanya program dan data. Akan tetapi, metadata dalam dunia 

data warehouse membawa kepada tingkat kepentingan yang baru yaitu 

memberikan kegunaan yang paling efektif dari data warehouse. Metadata 
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mengijinkan pengguna / DSS analyst untuk melakukan navigasi melalui 

berbagai kemungkinan. 

Metadata digunakan untuk tujuan yang beragam  termasuk  berikut  ini 

 Proses loading dan extraction – metadata digunakan untuk memetakan 

sumber data ke dalam gambaran yang umum dari data dalam data 

warehouse. 

 Proses pengelolaan warehouse – metadata digunakan untuk 

mengotomatisasi produksi tabel ringkasan. 

 Bagian dari proses pengelolaan query – metadata 

digunakan untuk mengarahkan query pada sumber data yang paling tepat. 

 

5. Arsitektur Data Warehouse 

 

Gambar 2. 18 Arsitektur Data Warehouse 

Sebuah arsitektur adalah satu set dari aturan-aturan yang menyediakan suatu framework 

untuk keseluruhan rancangan dari satu sistem atau produk. Suatu arsitektur data 

menyediakan framework dengan mengidentifikasikan dan mengerti bagaimana data akan 

bergerak melalui sistem dan digunakan di dalam perusahaan. Arsitektur data untuk 

sebuah data warehouse mempunyai suatu komponen utama sebuah database yang read 

only yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. 
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2.2.3 Big Data / Data Lake 

Big data adalah istilah yang menggambarkan volume besar data – baik terstruktur maupun 

tidak terstruktur – yang membanjiri bisnis sehari-hari. Namun bukan jumlah data yang 

penting. Apa yang dilakukan organisasi dengan data itulah yang penting. Big data dapat 

dianalisis demi pemahaman yang mengarah kepada keputusan dan gerakan bisnis strategis 

yang lebih baik. 

 

Definisi big data yang saat ini menjadi mainstream adalah tiga V (Volume, Variety dan 

Velocity) atau empat V (tambah Value), dimana: 

1. Volume. Organisasi mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk transaksi 

bisnis, media sosial, dan informasi dari data sensor atau mesin-ke mesin. Di masa lampau, 

menyimpannya akan menjadi masalah – namun teknologi baru (seperti Hadoop) mampu 

meringankan beban ini. 

2. Velocity (Kecepatan) Data mengalir dalam kecepatan yang belum pernah terjadi 

sebelumnya dan harus ditangani secara tepat waktu. Tag RFID, sensor, dan pengukuran 

pintar mendorong kebutuhan untuk menghadapi derasnya curahan data secara hampir 

real-time. 

3. Variety (Keberagaman) Data hadir dalam semua jenis format – dari data terstruktur dan 

numerik dalam database tradisional hingga dokumen teks tidak terstruktur, email, video, 

audio, data stock ticker, dan transaksi keuangan. 

 

Dalam infrastruktur teknologi Big Data sendiri memiliki karakteristik yang berbeda dengan 

traditional data, yaitu : 

 

Tabel 2. 2 Perbedaan Big Data dengan Traditional Data 
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Ada dua teknologi dalam infrastruktur dalam Big data yaitu: 

1. High Performance Computing Cluster (HPCC) atau dapat disebut sebagai Data Analytics 

Supercomputer (DAS) 

2. Hadoop Platform (Map Reduced-Based Platform) 

 

Dari kedua pendekatan teknologi tersebut terdapat perbedaan yang cukup signifikan (dari 

segi fungsi) dan juga terdapat kemiripan dalam proses yang berjalan didalamnya. Kemiripan 

dari dua teknologi tersebut adalah sama-sama memanfaatkan lebih dari satu komputer dalam 

melakukan proses penarikan informasi ataupun pemrosesan berbagai informasi atau bahkan 

dapat terlihat keduanya menggunakan konsep kluster pada arsitektur teknologi yang 

digunakan. Pada dasarnya keduanya pun dapat diintegrasikan dengan baik guna saling 

mendukung satu sama lain. 

 

High Performance Compputing Clusters ini sendiri pada dasarnya membangun suatu super 

komputer yang terdiri dari lebih dari satu komputer dengan spesifikasi tertentu (biasanya 

sama) untuk saling membantu menopang, atau membagi tugas satu sama lain sehingga 

bersama-sama dapat melakukan processing terhadap suatu data, terutama dalam hal 

pencarian data. Proses besar yang biasanya berjalan sendiri adalah seperti, Ekstrak, 

Transform, dan Load, lalu setelah itu dilakukan analisis untuk mendapatkan informasi yang 

lebih sesuai dengan kebutuhan bisnis organisasi tersebut. 

 

Gambar 2. 19 Arsitektur Big Data - HPCC 

Sedangkan Hadoop Platform sendiri merupakan suatu project teknologi yang dikembangkan 

oleh apache dalam mengelola data besar sehingga jauh lebih efektif dan efisien. Dalam 

hadoop sendiri terdiri dari berbagai komponen, bahkan hingga hadoop sendiri 
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memiliki distributed file system sendiri yang disebut dengan (HDFS). Kelebihan dari dari HDFS 

ini sendiri adalah: 

 Fault tolerance, dan di-deploy untuk low cost hardware 

 Write Onece, Read many, merupakan koherensi sederhana, dan terlebih lagi framework 

yang dibangun dalam hadoop ketika kita akan menggunakan hadoop, menggunakan 

teknologi java. 

 Memindahkan komputasi/proses lebih cepat dari memindahkan data. 

 Mirip Google File System, tetapi HDFS membagi file menjadi block dalam cluster node 

yang terdistribusi. 

 Core component: master vs slave, name node vs data node, job tracker vs task tracker. 

 

Dan berikut gambaran dari hadoop Platform: 

 

Gambar 2. 20 Arsitektur Hadoop Platform 
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Dan berikut adalah salah satu arsitektur integrasi antara HPCC dan Hadoop platform: 

 

Gambar 2. 21 Integrasi HPCC - Hadoop 

Pada masa ini terdapat perbedaan Sistem manajemen Basis Data, yang pada dasarnya 

basisdata memiliki korelasi antar data yang biasanya disebut dengan data yang sudah 

terstruktur atau terorganisasi, dan perangkat system manajemen basis datanya yang 

merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengelola basis data seperti MySQL, 

Oracle, PostgreSQL dan lain-lain. Pada saat ini terdapat kebutuhan lain dari manajemen basis 

data dengan adanya big data atau menjadi Sistem Manajemen Big Data.  

 

Berikut adalah penyebab kenapa terdapat kebutuhan Manajemen Big Data tersebut: 

1. Tidak semua persoalan pengolahan data dapat diselesaikan dengan cara terbaik 

menggunakan traditional relational DBMS. 

2. DBMS konvensional tidak cukup untuk big data karena: 

1. Kecepatan akses (isu volume) 

2. Kesederhanaan set up 

3. Kebutuhan representasi struktu/skema yang lebih longgar (isu variety) 

4. Kebutuhan pengelolaan data yang berbeda (connectedness). 

5. Kebutuhan arsitektur terdistribusi (scale out). 
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Sehingga dibangun berbagai perangkat lunak yang dapat mengatasi kebutuhan tersebut 

namun yang masing-masing teknologi memiliki karakteristik dalam proses pengolahan yang 

berbeda, berikut contohnya : 

1. Column Oriented 

 Big table (google), Hbase, Cassandra (Facebook) 

2. Document Oriented 

 CouchDB, MongoDB 

3. Graph-Oriented 

 Neo4j, Virtuoso 

4. Key-value Oriented 

 DynamoDB (Amazon), Riak 

 

Dari beberapa contoh DBMS diatas tersebut terlihat bahwa ada perbedaan mendasar pada 

masing DBMS untuk big data tersebut adalah pada orientasi masing-masing database 

management system. Biasanya system untuk manajemen basis data untuk  Big Data yang 

digunakan adalah NoSQL yang pada awalanya ditujukan oleh para komunitas yang tidak 

menyukai penggunakan SQL sebagai “tidak menggunakan SQL” namun sekarang karena 

kesadaran ternyata tidak bias sepenuhnya lepas terhadap SQL ini, dirubah menjadi “Not Only 

SQL” (NoSQL). NoSql ini merupakan DBMS yang disebutkan sebelumnya (4 point di atas). 

NoSQL memiliki perbedaan merupakan database yang tidak berelasi, karena tidak adanya 

kebutuhan connectedness yang sudah disebutkan sebelumnya, dan biasanya bersifat 

terdistribusi dan scale out (secara horizontal). Tanpa ada skema khusus sehingga lebih 

longgar terhadap skema, dan penggunakan Application Programming Interface yang lebih 

sederhana dalam penggunaan manipulasi atau processing data.  

 

Yang paling terkenal sendiri untuk teknologi NoSQL ini adalah Hadoop dengan map reducenya 

yang antara versi 1.0 dan 2.0 nya memiliki perbedaan yang cukup signifikan terutama dalam 

model frameworknya, yang kedua adalah Document Oriented yang memiliki konsep hirarki 

dalam dokumen suatu data, dan biasanya doumen di enkapsulasi dan encoding dalam format 

standar XML, JSON, YAML, dan lain-lain. Sedangkan Graph oriented merupakan DBMS yang 

memrepresentasikan model data graph, yang memperlihatkan keterhubungan antar setiap 

data. 

Dalam proses mining (data-mining) dengan adanya big data ini sendiri cukup menguntungkan 

karena datamining membutuhkan data yang banyak sehingga menghasilkan model yang jauh 

lebih general namun memiliki akurasi yang tinggi. Namun dengan adanya big data ini sendiri 
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data-mining diharuskan menerima tantangan bagaimana melakukan datamining dengan skala 

yang sangat besar dan terdistribusi juga dengan variety data yang sangat variatif. 

 

Sehingga diharapkan dengan pemanfaatan infrastruktur teknologi dari Big Data yang tepat 

guna dapat mendukung proses bisnis yang ada menjadi jauh lebih baik terutama dalam proses 

pengambil informasi, knowledge dan wisdom guna mendukung dalam pengambil keputusan 

pada suatu organisasi tertentu baik itu profit maupun non-profit, baik itu swasta maupun 

pemerintah. 

 

2.2.4 Command Center 

Command Center  (pusat komando) adalah tempat yang digunakan untuk menyediakan 

perintah terpusat untuk beberapa tujuan. Sementara ini sering dianggap sebagai sebuah 

fasilitas militer, tetapi fasilitas ini dapat digunakan dalam banyak aplikasi lain oleh 

pemerintahan atau bisnis. Istilah "Command Center" juga sering digunakan dalam politik 

untuk merujuk pada tim komunikasi orang yang memantau dan mendengarkan media dan 

masyarakat, menanggapi pertanyaan, dan mensintesis opini untuk menentukan tindakan 

terbaik. Di beberapa pemerintah daerah lain istilah Command Center diganti menjadi City 

Operation Center, Control Room dan lain sebagainya. Untuk itu sebaiknya Command Center 

dibangun di sekitar ruang kerja pimpinan. 

 

Secara konseptual, Command Center (pusat komando) adalah sumber kepemimpinan dan 

panduan untuk memastikan bahwa layanan dan ketertiban dipelihara, bukan pusat informasi 

atau meja bantuan. Tugasnya dicapai dengan memantau lingkungan dan bereaksi terhadap 

kejadian, dari yang relatif tidak berbahaya sampai krisis besar, dengan menggunakan 

prosedur yang telah ditetapkan. 

 

a. Fungsi Command Center 

Fungsi utama dari Command Center adalah sebagai fasilitas berikut ini: 

1) Monitoring 

Untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan, pesan dan informasi yang masuk 

harus: 

 Dikumpulkan 

 Dievaluasi/diverifikasi 

 Dianalisis 
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 Dikelompokkan 

 Ditampilkan 

2) Komunikasi 

Untuk mengoptimalkan kewaspadaan terhadap segala situasi yang berkembang, 

komunikasi terus menerus diperlukan dengan: 

 Komandan and Staf 

 Pemimpin Eksekutif 

 Staf di seluruh organisasi 

 Mitra eksternal (lokal dan regional) 

3) Komando dan Kontrol: 

 Mengelola berdasarkan tujuan, mengandalkan pada sebuah Rencana Aksi 

Insiden 

 Mematuhi rantai komando dan kesatuan prinsip komando 

 Membangun dan memelihara gambaran operasi secara umum 

 Membuat keputusan dan menetapkan tugas 

 Memprioritaskan, menyebarkan, dan melacak sumber daya yang penting. 

 Pengambil alihan komando (jika diperlukan). 

4) Koordinasi 

Internal: 

 Command Center (Pimpinan dan Pegawai) 

 Pemimpin Eksekutif 

 Departemen 

 

Eksternal: 

 Manajemen tindak tanggap darurat 

 Mitra Respons Insiden 

 Mitra Kesehatan 

 Hubungan Media 

 Mitra Regional 

 

5) Dokumentasi 

Untuk tujuan legal dan cost-recovery, dokumentasi terhadap informasi yang diterima 

dan langkah-langkah tindakan yang diambil meliputi: 

 Tugas-tugas 

 Log Insiden 
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 Rencana 

 Tindakan Response 

 Penggunaan sumber daya 

 Biaya yang dikeluarkan 

 Time line kegiatan 

 

b. Fitur Command Center 

Berikut ini adalah fitur-fitur yang ada dalam Command Center: 

1. Pusat Informasi Manajemen Pemerintahan Dan Layanan Masyarakat 

Dengan menggunakan Dashboard Manajemen Daerah, pimpinan dan petugas 

Manajemen Provinsi dapat memonitor dan mengevaluasi status Manajemen kapan 

saja dan di mana saja, dan dapat melakukan pengembangan Manajemen Daerah 

secara cepat dan efektif, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas 

pelayanan masyarakat. 

 

Gambar 2. 22 Contoh Dashboard 

2. Manajemen Informasi Data Kependudukan Elektronik 

 

Gambar 2. 23 Ilustrasi Arsitektur Manajemen Informasi Data Kependudukan 
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3. Manajemen Obyek Penting 

 

Gambar 2. 24 Ilustrasi Manajemen Objek Penting 

4. Manajemen Perangkat Mekanik, Elektrik, Dan Transportasi 

Melalui penggunaan RFID dan sensor-sensor kendali lainnya melalui platform 

manajemen daerah terintegrasi, yang dapat menghasilkan real time dan historical 

informasi terkait perangkat mekanik, elektrik, dan transportasi 

 

Gambar 2. 25 Ilustrasi Manajemen Perangkat Makanikal Elektrikal dan Transportasi 
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5. Monitoring Dan Analisis Obyek 

 

Gambar 2. 26 Ilustrasi Monitoring dan Analisis Objek 

6. Pusat Layanan Masyarakat Terpadu (Contact Center) 

 

Gambar 2. 27 Ilustrasi Pusat Layanan Masyarakat Terpadu 
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7. Manajemen Layanan Tindak Tanggap Darurat 

 

Gambar 2. 28 Ilustrasi Manajemen Layanan Tindak Tanggap Darurat 
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BAB III 

CETAK BIRU 

ENTERPRISE ARCHITECTURE 

 

3.1 Mind Mapping Diagram 

 
Dalam perancangan EA, penting untuk dapat digali dan di fahami secara komprehensif 

masalah yang berkaitan dengan arah pengembangan yang diharapkan oleh pimpinan dan 

stake holder lainnya serta dengan memperhatikan kebijakan yang mempengaruhinya. 

Pemahaman yang tidak komprehensif, akan membuat tim perancang kesulitan dalam 

menemukan masalah, menetapkan tujuan pembangunan, dan pada akhirnya sistem yang 

dikembangkan di tahap berikutnya akan berjalan dengan terseok-seok. 

 

Harapan dan permasalahan yang ada, diharapkan dapat digali bersama Walikota dan Kepala 

Dinas yang terkait, yang dituangkan dalam diagram Mind Mapping berikut. 

 

Gambar 3. 1 Mind Mapping EA Kota Bontang Tahun 2019 

3.2 Value Chain Diagram 

Value Chain diagram menyajikan gambaran umum dan interaksi bisnis internal dalam rangka 

mencapai visi misi yang telah di tetapkan. Melalui Value chain diagram ini diharapkan pimpinan 

dan stake holder lainnya dapat dengan cepat memahami posisi dan keselarasan fungsi dan 

organisasi. 
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Gambar 3. 2 Value Chain Diagram 

3.3 Context Diagram 

Melalui diagram konteks, dapat diketahui relasi stake holder yang terkait. Dalam konteks EA, 

kebijakan di internal organisasi harus selaras selaras dengan kebijakan yang ada di atasnya, 

dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.  

Stake holder eksternal terdiri dari Pelaku usaha, Masyarakat serta pihak-pihak lain yang 

berkepentingan. Sedangkan stake holder internal adalah Aparatur Sipil Negara. 
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Gambar 3. 3 Context Diagram EA 
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3.4 Principle Catalogue 

 

Gambar 3. 4 Principle Catalogue 
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3.5 Opprotunity Definition 

 

Gambar 3. 5 Opportunity Definition 
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3.6 Conceptual Framework 

 

Gambar 3. 6 Conceptual Framework 
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3.7 Arsitektur Bisnis 

 
Gambar 3. 7 Arsitektur Bisnis 

3.8 Busniness Use Case Model – Adm Pemerintahan 

 

Gambar 3. 8 Busniness Use Case Model – Adm Pemerintahan 
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3.9 Business Use Case Model – Layanan Publik 

 

Gambar 3. 9 Business Use Case Model – Layanan Publik 

3.10 Analisis Fungsi Bisnis 

 

Gambar 3. 10 Analisis Fungsi Bisnis 
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3.11 Layanan Bisnis 

 

Gambar 3. 11 Layanan Bisnis 
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3.12 Arsitektur Data dan Aplikasi 

 

Gambar 3. 12 Arsitektur Data dan Aplikasi 
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3.13 Solusi Integrasi Sistem dan Teknologi 

 
Gambar 3. 13 Solusi Integrasi Sistem dan Teknologi 

 

Gambar 3. 14 Konseptual Integrasi 
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Gambar 3. 15 Dashboard Eksekutif 

 
Gambar 3. 16 Sistem Pembangunan Daerah 
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BAB IV 

ROADMAP ENTERPRISE ARCHITECT 

 

4.1 Rancangan Road Map 

4.1.1 Implementasi Per Kelompok Inisiatif 

4.1.1.1 Tata Kelola 

 
Gambar 4. 1 Road Map Tata Kelola 

4.1.1.2 Layanan SPBE, SDM  & Keamanan Informasi 

 
Gambar 4. 2 Road Map Layanan SPBE, SDM & Keamanan Informasi 
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4.1.1.3 Infrastruktur 

 
Gambar 4. 3 Road Map Infrastruktur 

 
Gambar 4. 4 Road Map Aplikasi 
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4.1.2 Implementasi Per Tahun Inisiatif 

4.1.2.1 Tahun 2019 

Pendekatan strategi dalam pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota 

Bontang pada tahun 2019 adalah Impementasi SPBE dengan konsep kontrol terpusat di 

tingkat Kota dengan kegiatan sebagai berikut: 

Tabel 4. 1 Inisiatif Kegiatan tahun 2019 

No Kelompok Inisiatif / Kegiatan 
Pagu Anggaran 

(juta rupiah) 

I Tata Kelola  

1.1. Penyusunan Arsitektur SPBE                       100  

1.2. Kajian Akademis Integrasi Proses Bisnis Layanan Publik 50  

1.3. Kajian Akademis Integrasi Proses Bisnis Administrasi                         50  

    

II Layanan SPBE, SDM dan Keamanan Informasi   

 Tidak ada   

    

III Infrastruktur   

3.1. Implementasi Pengembangan Pusat Data Kota                     1.500  

3.2. Pengadaan Bandwidth                       800  

3.3. Kajian Pengembangan Pusat Data Kota                        150  

3.4. Kajian Pengembangan Pusat Kendali Kota                        100  

3.5. Kajian Perencanaan Jaringan Pita Lebar Seluruh Kota                        150  

3.6. Implementasi Pengembangan Pusat Kendali                    1.000  

    

IV Aplikasi   

4.1. Kajian Pengembangan Portal Data Kota                        200  

4.2. Perancangan dan Implementasi Integrasi Data Layanan Publik                       400  

4.3. 
Perancangan dan Implementasi Integrasi Data Administrasi 

Pemerintahan 
                      500  

Total 5.000 

 
Total kebutuhan anggaran penggelaran SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bontang 

tahun 2019 adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah). 

 

4.1.2.2 Tahun 2020 

Pendekatan strategi dalam pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota 

Bontang pada tahun 2020 adalah penguatan SPBE untuk layanan publik dan proses internal 

dengan kegiatan sebagai berikut: 

Tabel 4. 2 Inisiatif Kegiatan tahun 2020 

No Kelompok Inisiatif / Kegiatan 
Pagu Anggaran 

(juta rupiah) 

I Tata Kelola  

1.1. Pelaksanaan Self Assesment SPBE dan Audit Eksternal 100 

1.2. Penyusunan Tata Kelola SPBE 100 
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No Kelompok Inisiatif / Kegiatan 
Pagu Anggaran 

(juta rupiah) 

1.3. Penyususnan Tata Kelola BigData 50 

   

II Layanan SPBE, SDM dan Keamanan Informasi  

2.1. Pelatihan Tata Kelola SPBE 100 

2.2. Pelatihan Manajemen Layanan SPBE 50 

2.3. Pelatihan Audit TIK 50 

2.4. Pelatihan Arsitektur SPBE 100 

   

III Infrastruktur  

3.1. Implementasi Pengembangan Pusat Data Kota  1.000 

3.2. Pengadaan Bandwidth 900 

3.3. Implementasi Pengembangan Pusat Kendali 500 

3.4. Pergelaran Infrastruktur Pita Lebar Seluruh Kota  900 

3.5. Pengadaan dan Penggelaran Manajemen Bandwidth 200 

3.6. Kajian Pengembangan Government Cloud Kota  50 

3.7. Kajian BigData Pemerintahan 50 

3.8. Perancangan BigData Pemerintahan 50 

   

IV Aplikasi  

4.1. Perancangan dan Implementasi Integrasi Data Layanan Publik 100 

4.2. 
Perancangan dan Implementasi Integrasi Data Administrasi 
Pemerintahan 

100 

4.3. Implementasi Pengembangan Portal Data Kota  100 

4.4. Kustomisasi dan Penggelaran Aplikasi Khusus SPBE 500 

4.5. Kustomisasi dan Penggelaran Aplikasi Umum SPBE 500 

Total 5.500 

 

Total kebutuhan anggaran penggelaran SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kota  Bontang 

tahun 2020 adalah sebesar Rp. 5.500.000.000,- (Lima Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). 

 

4.1.2.3 Tahun 2021 

Pendekatan strategi dalam pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota 

Bontang pada tahun 2021 adalah penguatan SPBE untuk dukungan administrasi dan 

pengendalian internal dengan kegiatan sebagai berikut: 

Tabel 4. 3 Inisiatif Kegiatan tahun 2021 

No Kelompok Inisiatif / Kegiatan 
Pagu Anggaran 

(juta rupiah) 

I Tata Kelola  

1.1. Pendampingan Implementasi Meja Layanan SPBE 50 

1.2. Penyusunan Pedoman Manajemen SPBE 50 

1.3. Implementasi Manajemen Aset TIK 50 

1.4. Implementasi Manajemen Resiko 100 

1.5. Pelaksanaan Rakor dan Raker Forum Kolaborasi SPBE 100 

1.6. Penyusunan & Pengembangan Kebijakan SPBE Kota  100 

1.7. Pembentukan Forum Kolaborasi SPBE 50 

II Layanan SPBE, SDM dan Keamanan Informasi  

2.1. Penggelaran Teknologi Keamanan Informasi 400 
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No Kelompok Inisiatif / Kegiatan 
Pagu Anggaran 

(juta rupiah) 

2.2. Diseminasi Kesadaran dan Kesiapan Implementasi SMKI 50 

2.3. Kajian Manajemen Keamanan Informasi 50 

2.4. Pelatihan Tata Kelola SPBE 50 

2.5. Pelatihan Manajemen Layanan SPBE 50 

2.6. Pelatihan Audit TIK 50 

2.7. Pelatihan Arsitektur SPBE 100 

2.8. Pendefinisian Standar SDM TIK 50 

   

III Infrastruktur  

3.1. Implementasi Pengembangan Pusat Data Kota  500 

3.2. Pengadaan Bandwidth 800 

3.3. Implementasi Pengembangan Pusat Kendali 200 

3.4. Pergelaran Infrastruktur Pita Lebar Seluruh Kota  900 

3.5. 
Perancangan Detil Arsitektur Government Cloud (Bolmong 
Cloud) 

100 

   

IV Aplikasi  

4.1. Perancangan dan Implementasi Integrasi Data Layanan Publik 100 

4.2. 
Perancangan dan Implementasi Integrasi Data Administrasi 
Pemerintahan 

200 

4.3. Implementasi Pengembangan Portal Data Kota  100 

4.4. Kustomisasi dan Penggelaran Aplikasi Khusus SPBE 500 

4.5. Kustomisasi dan Penggelaran Aplikasi Umum SPBE 500 

4.6. Implementasi Integrasi Sistem 200 

4.7. Perancangan dan Implementasi Manajemen Layanan SPBE 100 

4.8. Kajian Pertukaran Data Melalui Media 100 

4.9. Penggelaran Media Penghubung 50 

Total 5.650 

 

Total kebutuhan anggaran penggelaran SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kota  Bontang 

tahun 2021 adalah sebesar Rp. 5.650.000.000,- (Lima Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta 

Rupiah). 

4.1.2.4 Tahun 2022 

Pendekatan strategi dalam pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota 

Bontang pada tahun 2022 adalah penguatan SPBE untuk dukungan penguatan SDM dan 

proses Pelatihan Kerja dengan kegiatan sebagai berikut: 

Tabel 4. 4 Inisiatif Kegiatan tahun 2022 

No Kelompok Inisiatif / Kegiatan 
Pagu Anggaran 

(juta rupiah) 

I Tata Kelola  

1.1. Pendampingan Implementasi Meja Layanan SPBE 100 

II Layanan SPBE, SDM dan Keamanan Informasi   

2.1. Kajian Penyusunan Standar Kompetensi Teknis SPBE Daerah 100 

2.2. Penggelaran Teknologi Keamanan Informasi 200 

2.3. Diseminasi Kesadaran dan Kesiapan Implementasi SMKI 100 

2.4. Pelatihan Tata Kelola SPBE 100 

2.5. Pelatihan Manajemen Layanan SPBE 100 
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No Kelompok Inisiatif / Kegiatan 
Pagu Anggaran 

(juta rupiah) 

2.6. Pelatihan Arsitektur SPBE 100 

2.7. Pendefinisian Standar SDM TIK 50 

    

III Infrastruktur   

3.1. Pengadaan Bandwidth 1.000 

3.2. Pergelaran Infrastruktur Pita Lebar Seluruh Kota  1.500 

3.3. Implementasi Government Cloud 400 

    

IV Aplikasi   

4.1. Kustomisasi dan Penggelaran Aplikasi Khusus SPBE 500 

4.2. Implementasi Integrasi Sistem 250 

4.3. Perancangan dan Implementasi Manajemen Layanan SPBE 200 

4.4. Penggelaran Media Penghubung 100 

4.5. Pengembangan Sains Data Layanan Publik 100 

4.6. Pengembangan Sains Data Administrasi Pemerintah 100 

Total 5.000 

 

Total kebutuhan anggaran penggelaran SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kota  Bontang 

tahun 2022 adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah). 

 

4.1.2.5 Tahun 2023 

Pendekatan strategi dalam pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota 

Bontang pada tahun 2023 adalah penguatan SPBE untuk dukungan layanan spesifik dengan 

kegiatan sebagai berikut: 

Tabel 4. 5 Inisiatif Kegiatan tahun 2023 

No Kelompok Inisiatif / Kegiatan 
Pagu Anggaran 

(juta rupiah) 

I Tata Kelola  

 Tidak ada  

II Layanan SPBE, SDM dan Keamanan Informasi  

2.1. Penggelaran Teknologi Keamanan Informasi 200 

2.2. Diseminasi Kesadaran dan Kesiapan Implementasi SMKI 100 

2.3. Pelatihan Tata Kelola SPBE 100 

2.4. Pelatihan Manajemen Layanan SPBE 100 

2.5. Pelatihan Arsitektur SPBE 100 

   

III Infrastruktur  

3.1. Pengadaan Bandwidth 1.200 

3.2. Pergelaran Infrastruktur Pita Lebar Seluruh Kota  2.000 

3.3. Implementasi Government Cloud 400 

   

IV Aplikasi  

4.1. Perancangan dan Implementasi Manajemen Layanan SPBE 200 

4.2. Pengembangan Sains Data Layanan Publik 100 

4.3. Pengembangan Sains Data Administrasi Pemerintah 100 

Total 4.600 
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Total kebutuhan anggaran penggelaran SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bontang 

tahun 2023 adalah sebesar Rp. 4.600.000.000,- (Empat Miliar Enam Ratus Juta Rupiah). 

4.2 Strategi Penggelaran Jaringan 

4.2.1 Jaringan Fiber Optic (Ring1) 

Strategi pembangunan jaringan akses Ring 1 adalah sebagai berikut : 

2019 2020 2021 2022 2023 

Pemasangan FO 

di lingkungan 
kantor Walikota 
 

 Kota  Bontang 
Tahap1 

Pemasangan di 

lingkungan 
kantor Walikota 
Kota  Bontang 

Tahap2 

Pemasangan FO 

Tamabahan 
seluruh SKPD 
yang ada di 

Lolak 

Pemasangan FO 

di seluruh jalan 
utama Provinsi 
area Kota  

Bontang 

Akses seluruh 

layanan public dan 
installasi vertical 
yang ada di ibu kota 

KotaBontang yang 
terdapat di jalur 
provinsi 

 

4.2.2 Jaringan Wireless (Ring 2) 

Tahap pembangunan jaringan akses RING 2 adalah sebagai berikut : 

2019 2020 2021 2022 2023 

Pembangunan 
Tower Utama di 

DISKOMINFO 
KotaBontang 

Pembangunan 
atau 

pemasangan 
akses jaringan 

wireless Tahap 
1 

Pembangunan 
atau 

pemasangan 
akses jaringan 

wireless Tahap 
2 

Pembangunan 
atau 

pemasangan 
akses jaringan 

wireless Tahap 
3 

Pembangunan atau 
pemasangan akses 

jaringan wireless 
Tahap 4 

 

4.2.3 Jaringan Satelit / Operator Telekomunikasi (Ring 3) 

Tahap pembangunan jaringan akses RING 3 adalah sebagai berikut : 

2021 2022 2023 

Akses jaringan melalui VSAT 
tahap 1 (jika tidak ada aliran 
listrik) 

Akses jaringan melalui VSAT 
tahap 2 (jika tidak ada aliran 
listrik) 

Akses jaringan melalui VSAT 
tahap 3 (jika tidak ada aliran 
listrik) 

 

 

4.3 Strategi Implementasi dan Review Master Plan 

4.3.1 Strategi Implementasi       

Inisiatif Tahun Jamak 

1. Penyusunan Kerangka Acuan kerja di awal tahun inisiatif untuk setiap tahunnya 

2. Alokasi Waktu Pelaksanaan Kegiatan minimum 6 bulan per tahunnya dan sisa waktu 

sampai akhir tahun dialokasikan untuk pelaksanaan masa jaminan pekerjaan 

3. Alokasi Anggaran dihitung per tahun 

 



 

 

 69 

Inisatif Tahun Tunggal 

1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja di tahun inisiatif 

2. Inisiatif Kajian dapat dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan langsung jika nilainya 

kurang dari 100 juta rupiah 

4.3.2 Review Master Plan 

Review Master plan harus diilaksanakan pada tahun kedua setelah dokumen ditatapkan secara 

hukum menjadi Peraturan Walikota. Pembaharuan Road map dilakukan dengan menganalisis 

ulang prioritas berdasarkan inisiatif yang belum terearlisasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Dokumen Perencanaan/Masterplan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-

Government  ini merupakan rujukan utama bagi Pemerintah Kota  Bontang yang menentukan 

inisiatif-inisiatif teknologi informasi dan komunikasi (TIK)  yang penting untuk diterapkan 

dalam kurun waktu 2020-2023. Arahan strategis bisnis dan TIK yang merupakan basis utama 

dalam penyusunan dokumen ini diharapkan dapat memastikan keselarasan antara TIK dengan 

tujuan bisnis organisasi, sehingga diharapkan TIK dapat tetap mendukung organisasi secara 

optimal melalui penerapan masterplan TIK ini. 

 

Selain itu, dokumen ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis (living document) yang 

senantiasa terbuka untuk proses review yang merupakan suatu keniscayaan dalam realitas 

dan perkembangan lingkungan bisnis saat ini dan akan datang. Untuk itu review perlu 

dilakukan secara periodik atas dokumen ini untuk memastikan bahwa masterplan TIK ini 

selaras dengan perubahan dan arahan strategisorganisasi yang berkembang. 

 

Sebagai sebuah rencana strategis, maka untuk merealisasikan manfaatnya diperlukan usaha 

lebih lanjut dalam melaksanakan setiap rencana yang ada, dan tentunya dibutuhkan 

dukungan dari semua pihak yang ada di Pemerintah Kota  Bontang, mulai dari pimpinan 

puncak Pemerintah Kota  Bontang, struktur tata kelola TIK (Komite TIK dan sub komite yang 

mungkin akan dibentuk di bawah koordinasinya), dan semua SKPD di Pemerintah Kota  

Bontang yang terkait yang sangat berarti dalam memastikan rencana ini dapat terlaksana 

dengan baik. 

5.1 Kesimpulan 

1. Secara umum maturitas pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi di 

lingkungan Pemerintah Kota  Bontang masih dalam tingkat awal. Pengembangan 

Teknologi Informasi masih berjalan di masing-masing unit organisasi (SKPD) dengan 

koordinasi yang minim sehingga berpotensi membentuk Sistem/Teknologi Informasi yang 

terkotak-kotak dan sulit diintegrasikan. 

2. Masterplan Teknologi Informasi Pemerintah Kota  Bontang ini memuat gambaran besar 

kebutuhan penerapan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Kota  Bontang yang 

akan diimplementasikan dalam empat tahun anggaran. Diidentifikasi terdapat beberapa 
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usulan inisiatif yang terdiri usulan tahun tunggal 27 kegiatan dan tahun jamak sebanyak 

21 kegiatan dengan konsep rancangan lintas sektoral dan terpadu dan berjalan di atas 

infrastruktur jaringan WAN Kota  Bontang. 

3. Perubahan pola penyelenggaraan pemerintahan menjadi berbasis teknologi informasi 

memerlukan waktu dan usaha yang besar dengan berbagai tantangan dan kendala 

sehingga memerlukan fokus, konsistensi dan komitmen penuh dari seluruh jajaran 

pimpinan Pemerintah Kota  Bontang. 

5.2 Rekomendasi 

 
Kebijakan  

1. Diperlukan strategi/pendekatan transformasi untuk mengimplementasikan Teknologi 

Informasi yang dapat menunjang dan mendorong perubahan penyelenggaraan 

pemerintahan menjadi berbasis teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Kota  

Bontang secara cepat dan berdampak luas dalam upaya meningkatkan kualitas layanan 

publik yang efisien dan transparan. 

2. Implementasi Masterplan Teknologi Informasi Kota  Bontang harus dipayungi dengan 

kebijakan Peraturan Walikota/Daerah Kota  Bontang. Selanjutnya kebijakan tersebut 

harus dijabarkan dalam prosedur-prosedur yang diperlukan untuk menjalankan dan 

mengimplementasikan teknologi di Pemerintah Kota  Bontang. 

3. Kebijakan yang perlu dipersiapkan dalam rangka implementasi Masterplan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Kota  Bontang meliputi kebijakan 

terhadap pengembangan sistem informasi (aplikasi dan data) dan pengelolaan 

infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kota  Bontang. 

4. Keputusan-keputusan dari Walikota/Daerah yang diperlukan adalah : 

a. Keputusan Walikota/Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) dalam lingkungan Pemerintah Kota  Bontang 

b. Pembentukan Tim Pengarah Pengembangan SPBE. 

c. Keputusan Walikota/Daerah tentang Penyelenggaraan SPBE di Kota  Bontang harus 

mencakup Pembangunan dan Pengelolaan sistem informasi, jaringan komputer, 

komunikasi data, perangkat keras, perangkat lunak dan database. 

d. Pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi Kota  Bontang harus 

dilakukan berdasarkan skala prioritas aplikasi yang telah didefinisikan dalam 
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masterplan teknologi informasi serta ketersediaan anggaran Pemerintah Kota  

Bontang. 

e. Penyelenggaraan sistem informasi manajemen dan pengembangan infrastruktur 

teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Kota  Bontang harus dikaji terlebih 

dahulu melalui Tim Pengarah PengembanganTeknologi Informasi. 

f. Pengorganisasian penyelenggaraan sistem informasi manajemen Kota  Bontang 

meliputi pengorganisasian sistem informasi terbuka melalui media internet dan 

sistem informasi untuk keperluan internal Pemerintah Kota  Bontang melalui media 

internet. 

g. Pembentukan Aparatur Pengelola Data Fungsional di setiap instansi, baik Dinas, 

Badan dan Kantor/UPT yang mempunyai fungsi sebagai pengelola data dan sistem 

informasi serta sebagai mitra kerja atau contact point bagi Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika. Pengelola Data Fungsional ini mempunyai tanggung 

jawab langsung kepada para pimpinan di masing-masing instansinya. 

h. Perlu dibentuk Tim Pengarah Pengembangan Teknologi Informasi yang bertanggung 

jawab untuk memberikan IT Leadership dan penentu arah strategi teknologi 

informasi secara lintas sektoral di lingkungan Pemerintah Kota  Bontang. 

i. Organisasi pengelola sistem informasi dan prosedur tata laksana pengelolaan sistem 

informasi perlu ditingkatkan kinerjanya. Peningkatan kinerja organisasi pengelola 

Teknologi Informasidan prosedur pengelolaannya akan memberikan tanggung jawab 

yang jelas kepada sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kota  Bontang. 

Dinas Komunikasi dan Informatika 

1. Tugas pokok dan fungsi instansi Dinas Komunikasi dan Informatika harus mempunyai 

kewenangan yang cukup dalam mendukung terimplementasinya kebijakan-kebijakan 

Pemerintah Kota  Bontang di bidang teknologi informasi. 

2. Perlu dibuat metodologi dan dokumentasi pengembangan sistem informasi/aplikasi yang 

baku. 

3. Perlu dibuat prosedur pendefinisian data dan penggunaan database dalam aplikasi. 

4. Perlu dilakukan standarisasi pengadaan / spesifikasi perangkat hardware / software dan 

jasa konsultasi bidang teknologi informasi. 

5. Perlu dibuat prosedur perawatan sistem (maintenance system). 
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6. Perlu dibuat prosedur pengoperasian komputer dan aplikasi. 

7. Perlu dibuat prosedur pengujian aplikasi, software dan hardware. 

8. Perlu dibuat manajemen permasalahan untuk seluruh permasalahan yang berkaitan 

dengan IT seperti hardware, software dan jaringan. 

Pengembangan Sistem Informasi 

1. Perpres tentang SPBE 2018 No 95, memiliki potensi kendala, bagi kajian/perencanaan 

TIK yang sudah pernah berjalan. Dimana aplikasi yang dibutuhkan di tingkat daerah / 

Kota  akan disediakan secara terpusat oleh pemerintah pusat. Namun hingga saat ini 

belum tersedia juklak dan juknis dari Kemenpan selaku kementerian yang menjadi 

pelaksana inisiatif tersebut.  

2. Untuk aplikasi- aplikasi yang sudah ada atau aplikasi yang saat ini ada belum sempurna 

perlu dipastikan apakah sebaiknya di di-drop atau tetap dilanjutkan. 

3. Perlu perubahan pendekatan pengembangan teknologi informasi dari yang bersifat 

sektoral menjadi terpadu lintas-sektoral dengan mengacu pada Dokumen Masterplan 

Teknologi Informasi. 

4. Sistem aplikasi yang ada sekarang tetap dapat digunakan jika sesuai dengan target 

portofolio sistem aplikasi yang diterapkan. Jika tidak maka akan dibekukan 

pengembangannya (namun tetap dapat digunakan selama periode transisi). 

5. Dukungan untuk sistem-sistem yang digunakan secara lintas sektoral akan dikelola secara 

terpusat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. 

6. Strategi outsourcing dapat tetap dipertahankan untuk usaha transformasi dengan target 

perubahan yang cepat namun terkontrol. Namun pendekatan outsourcing ini perlu 

dioptimasi untuk lebih menghemat biaya dan waktu serta meningkatkan kualitas layanan 

dan fleksibilitas. 

7. Dalam pengembangan sistem informasi di masing-masing instansi harus dikoordinasikan 

oleh Pengelola Data Fungsional Tim Pengarah Pengembangan Teknologi Informasi dan 

harus mengacu pada Dokumen Perencanaan ini. 

8. Program kerja antar pusat dan daerah juga perlu diselaraskan untuk menghindari 

duplikasi investasi. 

9. Proyek pengembangan aplikasi harus disponsori oleh instansi yang memiliki aplikasi. 

10. Data-data yang digunakan bersama-sama lebih dari satu instansi harus disimpan secara 

terpusat dalam server aplikasi dan database Dinas Komunikasi dan Informatika. 
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Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi 

1. Perlu peningkatan kapaitas atas Ruang Server / Data Center Dinas Komunikasi dan 

Informatika minimal dapat memenuhi standard Tier II.  

2. Ruang Command Center sebaiknya di tempatkan satu gedung dengan ruang Walikota / 

Sekretariat Daerah. Alokasi Ruang Command Center di Dinas Komunikasi dan Informatika 

di alihkan fungsinya menjadi Network Operation Center. 

3. Perlu dibuat standarisasi penggunaan software pendukung seperti Operating System, 

Database System, Development Tools, Productivity Tools dengan memperhatikan 

legalitas lisensi penggunaannya. 

4. Sistem Operasi yang disarankan untuk digunakan di server adalah berbasis open source, 

sementara di desktop dapat menggunakan sistem operasi yang proprietary (sepanjang 

tidak bajakan) ataupun open sourcetergantung pertimbangan kemudahan penggunaan 

bagi end-user. 

5. Perlu dipertimbangkan pemanfaatan aplikasi desktop berbasis open source untuk 

software pendukung pekerjaan sehari-hari. 

6. Kegiatan pembangunan jaringan dapat dipusatkan dalam satu paket kegiatan yang 

dilaksanakan di Dinas  Komunikasi dan Informatika atau didistribusikan ke setiap SKPD 

agar proses pengadaannya lebih sederhana. Dinas Komunikasi dan Informatika berperan 

untuk menentukan spesifikasi teknis dari perangkat yang digunakan. 

Anggaran 

1. Anggaran pembangunan sistem teknologi informasi yang baru ini perlu dikendalikan 

secara terpusat oleh Tim Pengarah Pengembangan Teknologi Informasi dan 

pelaksanaannya dikoordinasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. 

2. Setiap usulan pembiayaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan 

pengadaan perangkat keras yang terkait dengan pengembangan sistem informasi harus 

memperoleh rekomendasi dari Tim Pengarah Pengembangan e-Governement Kota 

Bontang. 

3. Pengembangan sistem informasi Kota Bontang dan pengadaan infrastruktur teknologi 

informasi dijalankan melalui proyek-proyek, yang pelaksanaannya diserahkan kepada 

pihak luar (outsource) yang dipilih melalui proses tender terlebih dahulu. 

4. Secara umum, total kebutuhan anggaran per tahun untuk penggelaran SPBE di 

lingkungan Pemerintah Kabuten Bontang adalah: 

No Tahun Kebutuhan Anggaran 

1. 2019 Rp.   5.000.000.000,- 
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No Tahun Kebutuhan Anggaran 

2. 2020 Rp.  5.500.000.000,- 

3. 2021 Rp.  5.650.000.000,- 

4. 2022 Rp.  5.000.000.000,- 

5. 2023 Rp.  4.600.000.000,- 

 
Sumber Daya Manusia 

1. Untuk menjamin terlaksananya pengelolaan sistem informasi di Pemerintah Kota  Bontang 

perlu segera dipersiapkan sumber daya manusia yang handal. Kemampuan sumber daya 

manusia di lingkungan Pemerintah Kota  Bontang di bidang teknologi informasi perlu 

ditingkatkan baik melalui program pelatihan teknis, supervisi pengelolaan sistem 

informasi maupun perekrutan SDM baru yang memiliki kompetensi di bidang teknologi 

informasi. 

2. Penyiapan pegawai Pemerintah Kota  Bontang agar memiliki tingkat wawasan dan 

kecakapan (IT literate) yang memadai sesuai dengan peran, tugas dan 

tanggungjawabnya. 

3. Perlu perencanaan karir dan mutasi pegawai yang matang agar orang-orang yang telah 

disiapkan menangani teknologi informasi tidak dialih tugaskan menangani pekerjaan yang 

tidak relevan dengan bidang teknologin informasi. 

Sosialisasi 

1. Dokumen Masterplan teknologi informasi ini hendaknya menjadi acuan utama yang 

memberikan arah pengembangan e-Governement di Kota  Bontang selama kurun waktu 

2019 - 2023. Untuk itu diperlukan sosialisasi secara vertikal dan horisontal. 

Review terhadap dokumen masterplan secara berkala diperlukan untuk mengukur pencapaian 

sasaran antara dan menyesuaikan dengan kondisi, teknologi, peluang dan konsep baru. 
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