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 Evaluasi E-Goverment atau Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2021 sudah mulai 
bergulir.    Meningkat   dari tahun lalu yang sebanyak 
637 instansi pemerintah, pada tahun ini kurang lebih 
sebanyak 641 instansi pemerintah akan 
mendapatkan asesmen untuk mengukur tingkat 
kematangan pelaksanaan SPBE. Jika dikaitkan 
dengan Indeks UN E-Government di tahun 2020, 
posisi Indonesia naik 19 tingkat ke peringkat ke-88 
dibandingkan tahun 2018.  

 

emerintah secara nasional juga terus 
mendorong terimplementasikannya SPBE 
guna menyelaraskan kinerja globalnya. 

Evaluasi ini sendiri berupaya menghadirkan proses 
penilaian pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan 
Pemerintah Daerah dengan  menggunakan Indeks 
SPBE untuk menggambarkan kematangan pada 
empat domain terkait pelaksanaan E-Government, 
yakni Kebijakan Internal, Tata Kelola, Manajemen, 
dan Layanan.   

Melalui SPBE, pemerintah berniat untuk 
mengintegrasikan seluruh proses bisnis dan data di 
berbagai kebijakan internal pemerintah pusat dan 
daerah pada tingkat Kementerian, Lembaga, Satuan 
Perangkat Daerah, dan Instansi (K/L/D/I). Dengan 

adanya sistem yang terintegrasi ini, pemerintah juga 
berharap akan terjadinya peningkatan kolaborasi 
akuntabilitas, dan transparansi antar K/L/D/I 
sebagaimana telah dikonfirmasi bahwa 
Implementasi sistem yang terintegrasi dapat 
meningkatkan akuntabilitas organisasi (Apaza, 
2012).   

Kondisi pandemik yang masih dihadapi bangsa 
Indonesia hingga saat ini secara nyata menjadi 
medan ujian realisasi visi pemerintah dalam 
transformasi digital pada sektor layanan publik. 
Kebutuhan masyarakat akan layanan publik yang 
saling terhubung dan dapat berinteraksi dengan 
data yang terintegrasi semakin menjadi target 
proses bisnis yang niscaya. Dilihat dari sisi lain, 
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inisiatif pelaksanaan SPBE ini memiliki momentum 
besar dalam upaya transformasi digital pemerintah. 
Pembahasan selanjutnya akan mengupas proyeksi 
atas  tantangan dan tindak lanjut yang dapat 
dicermati untuk menambah pemahaman dan 
penguatan kualitas SPBE. 

Sekilas Perkembangan SPBE 
Meski inisiatif relatif cukup ramai terdengar pada 
empat tahun terakhir, sejatinya keinginan 
pemerintah untuk melaksanakan Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik sudah diinisiasi 
sejak tahun 2003 melalui Instruksi Presiden Nomor 3 
Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 
Pengembangan E-Government. Pada tahun 2018, 
pemerintah menegaskan kembali tekadnya untuk 
mentransformasi pemerintahan Indonesia melalui 
penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) No. 95 
Tahun 2018 tentang SPBE.  

 

Aturan pendahuluan, Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (Permen PAN & RB) No. 5 Tahun 2018 telah 
mengelola SPBE ke dalam 3 domain, 7 aspek, dan 35 
indikator. Ketiga domain tersebut adalah kebijakan 
Internal, Tata Kelola, dan Layanan SPBE. Berbekal 
evaluasi dan input dari seluruh pemangku 
kepentingan, Kementrian PAN & RB melalui Permen 
PAN & RB No. 59 Tahun 2020 melakukan 
penyempurnaan dengan menambahkan domain 
Manajemen ke dalam matriks penilaiannya pada 
tahun 2020. Domain ini akan secara resmi 
digunakan dalam proses monitoring dan evaluasi 
SPBE 2021. Konteks manajemen tiap K/L/D/I diukur 
berdasarkan tingkat kematangan atas penerapan 
manajemen risiko SPBE, penerapan manajemen 
keamanan informasi, penerapan manajemen data, 
penerapan manajemen aset teknologi informasi dan 
komunikasi (TIK), penerapan manajemen sumber 
daya manusia (SDM), penerapan manajemen 
pengetahuan (Knowledge Management), penerapan 
manajemen perubahan (Change Management), 

 
1 https://cmmiinstitute.com/cmmi/intro  

penerapan manajemen layanan SPBE, audit 
infrastruktur TIK, audit aplikasi TIK, dan audit 
keamanan SPBE. Untuk memastikan tercapainya 
tujuan SPBE, pemerintah mengatur proses 
monitoring dan evaluasi implementasi SPBE di tiap 
K/L/D/I di dalam Permen PAN & RB No. 5 Tahun 2018. 
Penambahan domain manajemen ini pantas 
diapresiasi, karena memperkuat pengukuran atas 
kematangan kapabilitas proses sistem informasi 
instansi pemerintah yang sebelumnya dinilai hanya 
dari dimensi kebijakan dan tata kelola.   

Dalam melakukan penilaian pada tiap domain SPBE, 
pemerintah menggunakan framework Capability 
Maturity Model (CMM)/ Capability Maturity Model 
Integrative (CMMI) untuk mengukur tingkat 
kematangan kapabilitas proses. Dilansir dari laman 
resmi CMII institute, CMMI adalah sebuah framework 
yang awalnya digunakan dalam pengembangan 
software, tetapi saat ini pada akhirnya digunakan 
oleh perusahaan di berbagai industri untuk 
mengukur level kapabilitas dan kinerjanya serta 
memberikan petunjuk untuk mengoptimalkan hasil 
pengukurannya1. Sedangkan, untuk mengukur 
tingkat kematangan kapabilitas layanan SPBE, 
pemerintah menggunakan E-Government Maturity 
Model.   

Hasil evaluasi dan monitoring tingkat kematangan 
SPBE pada tiap K/L/D/I dikelompokkan ke dalam 5 
tingkatan sesuai framework CMMI dan E-
Government Maturity Model. Sesuai framework 
CMMI, tingkatan kematangan tertinggi adalah 5 
yang berarti penerapan kebijakan, tata kelola, atau 
manajemen SPBE pada K/L/D/I tersebut telah 
optimum dan tingkatan terendah adalah 1 yang 
berarti domain kebijakan, tata kelola, atau 
manajemen pada K/L/D/I tersebut masih dalam 
status rintisan. Sementara itu, pada domain layanan 
yang menggunakan E-Government Maturity Model, 
nilai 5 sebagai tingkatan tertinggi mencerminkan 
bahwa domain layanan pada K/L/D/I telah optimum 
dan nilai 1 sebagai tingkatan terendah berarti 
layanan K/L/D/I tersebut masih bersifat informasi 
satu arah. 

Tantangan Bagi Instansi 
Pemerintah 
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada tahun 
2019 dan 2020 lalu masih menyisakan beberapa 
pekerjaan rumah. Masih terdapat ketimpangan 
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dalam kematangan yang cukup tajam dalam 
pelaksanaan SPBE antara Instansi Pemerintah Pusat 
dengan Daerah, khususnya tingkat Kabupaten/ 
Kota.  Indeks SPBE nasional 2019 yang sebesar 1,98 
masih ada dibawah target pemerintah, yaitu 2,6. 
Luputnya target ini dapat diatribusikan pada 
rendahnya indeks SPBE tingkat daerah yang hanya 
sebesar 1.87. Selain itu, 76% dari K/L telah masuk 
kategori penerapan SPBE yang baik berbanding 
dengan Kabupaten atau Kota yang hanya 33%. 
Ditambah lagi, sekitar 334 instansi daerah yang 
merupakan 55% dari total instansi pemerintah 
dalam pantauan masih masuk kategori cukup dan 
kurang.   

Dalam PerPres No. 95 Tahun 2018, pemerintah 
mendeskripsikan keadaan yang menjadi tantangan 
dalam proses implementasi SPBE secara nasional 
sebagai berikut: 

1. Belum adanya Tata Kelola SPBE yang terpadu 
secara nasional.  

Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah 
di dalam pengembangan SPBE sehingga terjadi 
duplikasi anggaran belanja TIK dan kapasitas TIK 
yang melebihi kebutuhan. Hal ini menyebabkan 
terjadinya inefisiensi dalam pengalokasian 
anggaran belanja TIK pemerintah yang 
mencapai Rp 4.230.000.000.000,- (empat triliun 
dua ratus tiga puluh miliar rupiah) Beberapa 
temuan yang dapat menyimpulkan argumen ini 
adalah: 

• 65% dari belanja perangkat lunak (aplikasi) 
termasuk lisensi perangkat lunak digunakan 
untuk membangun aplikasi yang sejenis 
antar instansi pemerintah.  

• Berdasarkan survei infrastruktur Pusat Data 
(Data Center) yang dilakukan oleh 
Kementerian Komunikasi dan Informatika 
tahun 2018, terdapat 2700 Pusat Data di 630 
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Yang 
berarti rata-rata terdapat 4 Pusat Data pada 
setiap instansi pemerintah.  

• Secara nasional, utilisasi Pusat Data dan 
perangkat keras hanmencapai rata-rata 30% 
dari kapasitasnyat. 

2. Penerapan SPBE pada penyelenggaraan 
administrasi pemerintahan dan pelayanan 
publik belum berjalan secara menyeluruh 
dan optimal. 

Penerapan SPBE seharusnya memiliki pengaruh 
yang kuat terhadap peningkatan kinerja 
penyelenggaraan pemerintahan. Namun, masih 
terdapat permasalahan kinerja pada 
pengelolaan keuangan negara, akuntabilitas 
kinerja, persepsi korupsi, dan pelayanan publik. 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui 
laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 
tahun 2017, mengungkap adanya 5.852 
permasalahan dengan 19% dari total 
permasalahan menyangkut Sistem 
Pengendalian Internal (SPI), 33% dari total 
permasalahan menyangkut ketidakpatuhan 
terhadap ketentuan peraturan 
perundangundangan, dan 48% total 
permasalahan menyangkut ketidakhematan, 
ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. 

3. Jangkauan infrastruktur TIK ke seluruh 
wilayah dan ke semua lapisan masyarakat 
yang belum optimal. 

Infrastruktur TIK khususnya jaringan 
telekomunikasi merupakan fondasi konektivitas 
antara penyelenggara SPBE dengan pengguna. 
Tingkat efektivitas SPBE sangat bergantung 
pada tingkat aksesibilitas pengguna terhadap 
Layanan SPBE melalui jaringan telekomunikasi. 
Berdasarkan data hasil pembangunan 
infrastruktur TIK dari Kementerian Perencanaan 
Pembangunan 13% wilayah tengah dan timur 
Indonesia belum terhubung dengan jaringan 
tulang punggung serat optik nasional. Di sisi lain, 
penggunaan infrastruktur TIK yang belum 
optimal kerap terjadi. Menurut data Asosiasi 
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 
tingkat penetrasi penggunaan internet di 
Indonesia sebesar 54,68% (143,26 juta pengguna 
internet dari total 262 juta penduduk Indonesia). 

4. Terbatasnya kemampuan TIK yang dimiliki 
ASN. 

Pertumbuhan ekonomi yang banyak didukung 
teknologi menyebabkan meningkatnya 
permintaan atas SDM dengan kualifikasi di 
bidang teknologi. Tingginya permintaan 
menyebabkan melambungnya gaji yang 
ditawarkan sektor swasta dalam menggaet 
talenta TIK berbakat. Menurut indeed.com, 
seorang IT developer di Indonesia mampu 
mendapatkan gaji minimal 9 juta rupiah dan 
akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gaji 
ASN di bidang TIK. Kesenjangan yang terjadi ini 
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membuat pemerintah kesulitan untuk 
mendapatkan SDM yang berkualitas. 

Di sisi lain, permintaan SDM TIK di pasar tenaga 
kerja tidak diimbangi dengan ketersediaan SDM 
TIK itu sendiri. Hal ini menyebabkan tingginya 
tingkat gaji SDM TIK pada pasar tenaga kerja. Hal 
ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah 
mengingat rendahnya gaji dan tunjangan 
pegawai ASN di bidang TIK. Sehingga 
pemerintah perlu meningkatkan daya tawar 
dalam memperoleh SDM TIK yang berkualitas. 

Menuju Kematangan SPBE  
Berangkat dari tantangan yang ada, terdapat tiga 
aspek yang perlu dipertimbangkan oleh para kepala 
instansi dan insan pelaksana SPBE nasional untuk 
menutup celah defisiensi SPBE yang teridentifikasi.  

1. Aspek manusia dan keberlanjutan 

Besarnya tantangan yang dihadapi dan 
ditambah dengan luasnya cakupan serta 
besarnya perubahan yang dibawa SPBE, maka 
dibutuhkan kapabilitas individu yang memiliki 
akses ilmu dan kepakaran yang dibutuhkan 
untuk membantu menyempurnakan kinerja 
disetiap indikator domain. Instansi Pusat, 
terlebih lagi Pemerintah Daerah tidak memiliki 
pengalaman dan manajemen yang merata dan 
terfokus dalam konteks manajemen seputar 
teknologi dan informasi seperti manajemen 
risiko, keamanan informasi, data, aset TIK, 
perubahan, layanan, dan lain sebagainya. 

Upskilling dan standarisasi kemampuan dan 
keterampilan individu atas SPBE oleh karenanya 
diperlukan. Selain itu, dibutuhkan juga program 
terukur, terstruktur dan gencar dilakukan di tiap 
K/L/D/I untuk mendukung penguatan 
pembelajaran SDM yang akuntabel atas 
implementasi SPBE. Salah satu kegiatan 
sosialisasi yang baru dilaksanakan adalah 
sosialisasi dokumen pembuatan aplikasi khusus 
yang dilaksanakan dinas Kominfo provinsi 
Lampung2. Di luar itu, struktur insentif yang jelas 
terkait skill set individu pun harus ditegakkan. 

Tidak kalah pentingnya adalah komitmen 
pimpinan dan jajaran. Pemenuhan dan 
penyelesaian berbagai temuan dalam 
pelaksanaan SPBE harus mendapat dukungan 
baik dari sisi anggaran dan juga proses 

 
 

akuntabilitasnya. Pimpinan instansi di K/L 
maupun di pemerintah daerah merupakan 
pemilik proses bisnis yang mampu menjadi roda 
pendorong yang dapat menerobos dinding-
dinding birokrasi yang berpotensi menghambat 
keterlaksanaan pemenuhan indikator-indikator 
SPBE. Sebagaimana inisiatif manajemen lainnya, 
tanpa adanya dukungan dari pimpinan, 
pelaksanaan inisiatif penting akan dilaksanakan 
setengah hati dan hanya berpotensi menjadi 
lembar ceklis belaka.   

2. Aspek proses dan kolaborasi 

Wujud nyata dari reformasi birokrasi berbasiskan 
SPBE adalah percepatan perubahan proses 
bisnis menuju layanan digital, sebagai bagian 
transformasi digital nasional yang 
mengutamakan transaksi elektronik pada semua 
aspek kegiatan. Maka dari itu, orientasi pada 
proses bisnis mempersyaratkan tahapan-
tahapan yang perlu dilalui dan terstandar, yang 
dibangun di atas koordinasi antar Instansi Pusat 
dan Pemerintah Daerah.   

Ada dua manfaat yang diperoleh dari penguatan 
koordinasi pusat-daerah ini. Pertama, dari sisi 
manajemen proyek evaluasi SPBE, penguatan 
koordinasi antara kementerian dan lembaga 
yang berbeda akan membantu proses 
pemantauan dan evaluasi lebih cepat 
mengidentifikasi diskrepansi pemahaman antar 
evaluator, akurasi penilaian terhadap underlying 
business process, dan pada akhirnya membantu 
mempercepat kualitas dan waktu penilaian pada 
lokus evaluasi. Kedua, dari sisi manajemen 
proses bisnis, koordinasi antar pusat-daerah 
berdampak pada pola pikir menghadirkan 
layanan digital yang tidak tersekat pada silinder 
fungsi-fungsi direktorat atau kedinasan. 

Selanjutnya, banyaknya luaran yang harus 
dihadirkan untuk penguatan kematangan SPBE 
dihadapkan dengan begitu banyaknya ragam 
kerangka konseptual, best practice, dan 
pendekatan penerapan program manajemen 
TIK, yang pada akhirnya berpotensi 
menghambat proses pengembangan SPBE. 
Profesi K/L/D/I dapat menjadi kewalahan dalam 
mempelajari, merencanakan, dan 
mengimplementasikannya di dalam waktu 
singkat yang diberikan. Perlu ada keterlibatan 
dari konsultan dan akademisi untuk memberikan 

2 https://diskominfotik.lampungprov.go.id/detail-post/pemprov-lampung-gelar-sosialisasi-dokumen-
pembuatan-aplikasi-khusus  
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solusi praktis yang berterima luas dalam 
penerapannya. Sebagai contoh, implementasi 
SPBE ini dapat bekerjasama dengan asosiasi atau 
penyedia jasa profesi yang memiliki lingkup 
ekonomi (economies of scope) untuk 
menghadirkan solusi berbasis praktis sejak 
proses sertifikasi, perencanaan, atau 
pengimplementasian aspek SPBE dengan 
kerangka seperti COBIT, TOGAF, ITIL, atau ERM 
yang populer digunakan saat ini. 

Di tengah masa implementasi yang makin 
berkurang menjelang 2025, masih terdapat 
jurang yang besar antara pemerintah daerah 
dengan pemerintah pusat.Hasil evaluasi 
implementasi SPBE 2019 pemerintahan kota 
Jayapura memiliki indeks SPBE 1.28 dan berada 
di kategori kurang3. Untuk mengejar 

ketertinggalan ini maka dirasakan. Perlu adanya 
asistensi dan pendampingan yang intensif bagi 
pemerintah daerah dari praktisi profesional. 
Kegiatan pendampingan dan asistensi ini juga 
dirasakan perlu bagi K/L/D/I yang memiliki nilai 
indeks SPBE lebih baik. Berdasarkan hasil 
evaluasi indeks SPBE tahun 2019 Kementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan memiliki niliai 
indeks yang baik, yaitu 3.4. Akan tetapi, 
Kemendikbud memiliki kelemahan dalam 
domain strategi dan perencanaan. Oleh karena 
itu, penting bagi K/L/D/I untuk menjalin 
kolaborasi dengan pihak profesional yang 
memiliki keahlian dan pengalaman dalam 
transformasi digital untuk membantu 
menyelesaikan proses implementasi SPBE-nya 
sesuai dengan target pemerintah

 

Hasil Assessment SPBE Pemerintah Kota Jayapura

 

Nama Instansi 
Pemerintah Kota Jayapura 

 
K/L/D   : Kota 
Daerah   : Papua 
Indeks SPBE   : 1.28 
Predikat SPBE   : Kurang 
 
Domain Kebijakan SPBE : 1.12 
Kebijakan Tata Kelola SPBE : 1.29 
Kebijakan Layanan SPBE : 1.00 
 

Domain Tata Kelola  : 1.29 
Kelembagaan   : 2.00 
Stategi dan Perencanaan : 1.00 
TIK    : 1.00 
 
Domain Layanan SPBE : 1.33 
Administrasi Pemerintahan : 1.43 
Pelayanan Publik  : 1.17 

 

 
3 https://spbe.go.id/moneval   
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Hasil Assessment SPBE Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

 

 

Nama Instansi 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

 
K/L/D   : Kementrian 
Daerah   : Pusat 
Indeks SPBE   : 3.4 
Predikat SPBE   : Baik 
 
Domain Kebijakan SPBE : 2.39 
Kebijakan Tata Kelola SPBE : 2.57 
Kebijakan Layanan SPBE : 2.1 

Domain Tata Kelola  : 3.71 
Kelembagaan   : 4.5 
Stategi dan Perencanaan : 1.00 
TIK    : 5.00 
 
Domain Layanan SPBE : 3.58 
Administrasi Pemerintahan : 3.43 
Pelayanan Publik  : 3.83 

3. Aspek teknologi   

Komponen teknologi tentunya tidak dapat 
dipisahkan dalam pelaksanaan SPBE. Secara 
umum Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu 
mendukung proses bisnis layanan digital melalui 
dukungan dan belanja investasi infrastruktur 
jaringan, aplikasi umum dan khusus, infrastruktur 
keamanan informasi, perangkat integrasi dan 
arsitektur data. Dalam hubungannya dengan data, 
pelaksana SPBE di instansi pemerintah perlu 
mengorientasikan rencana kerjanya agar 
mengarah ke penerapan satu data Indonesia 
sebagai wujud Big Data Pemerintah.   

Didukung dengan struktur tata kelola dari 
berbagai K/L/D yang memperkenalkan pemilik 
data dengan menetapkan Chief Digital Officer, 
diharapkan layanan digital dapat terlaksana. 
Dengan demikian, terjadi kolaborasi data dan 
interoperabilitas antar sistem yang sudah ada serta 

dapat menjadikan layanan digital pemerintah 
yang terintegrasi.  

Semakin kukuhnya proses bisnis dan upaya data 
terintegrasi sebagai single source of truth, fungsi 
keamanan atas transaksi dan kerahasiaan data 
menjadi salah satu titik penanganan yang wajib 
masuk dalam agenda pelaksana SPBE. Lokus 
keterjadian layanan publik yang banyak beralih ke 
perangkat bergerak mengharuskan strategi dan 
eksekusi dalam hal investasi yang lebih intens 
pada keamanan siber. Meski regulasi terkait 
perlindungan data pribadi belum resmi, namun 
edukasi atas penanganan terhadap Personal 
Identifiable Information (PII) data publik perlu 
menjadi prioritas bagi aparat pelaksana SPBE 
sebagai pengendali data atau sebagai prosesor 
data. Sekali lagi, kolaborasi dan dukungan dari 
praktisi terkait di sektor kepatuhan, risiko, 
keamanan dan tata kelola sistem informasi 
menjadi relevan untuk dilibatkan. 


