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Kata Pengantar 

 

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha 

Kuasa sehingga laporan hasil tindak lanjut pengawasan dan evaluasi Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE)  Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan I tahun 

2022 dapat terselesaikan tepat pada waktunya. 

Laporan ini merupakan sebuah upaya nyata untuk melakukan perbaikan internal lembaga. 

Kegiatan evaluasi ini merupakan tindak lanjut dari maklumat kesanggupan mengikuti ZI-WBK. 

Kegiatan yang dimaksud analisis bagian dalam proses yang dilakukan dalam menjalan tupoksi 

lembaga. 

Kegiatan ini berusaha memberikan deskripsi seperti apa hasil tindak lanjut pelaksanaan 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Triwulan I tahun 2022 yang sudah 

dilaksanakan. Lebih lanjut, dengan adanya kegiatan ini, secara internal Kantor Bahasa Provinsi 

Nusa Tenggara Barat dapat dan mengukur hasil capaian atau perbaikan pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Triwulan I tahun 2022 yang sudah dilaksanakan. 

Harapan kami, semoga hasil kegiatan ini mempunyai nilai guna dan manfaat bagi 

pembangunan bangsa dan negara terutama dalam bidang tata laksana Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE). 
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Berdasarkan kegiatan pengawasan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

(SPBE) Triwulan I tahun 2022 Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada beberapa 

rekomendasi atau saran perbaikan yang dilakukan. Rekomendasi atau saran tersebut antara lain, 

yaitu perlunya peningkatan kecepatan respons pegawai terhadap penggunaan aplikasi Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) meliputi SINDE, e-SKP, e-Kehadiran, e-

SAKIP/SPASIKITA dan pelaksanaan perbaikan atau pemeriksanaan jaringan internet secara 

berkala pertriwulan. Kedua poin tersebut merupakan hasil dari data instrumen yang tim lakukan 

sebagai bentuk dari metode pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) Triwulan I tahun 2022. 

 

 

Dari hasil rekomendasi tersebut, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah 

melaksanakan kedua poin rekomendasi. Pertama, tindak lanjut peningkatan kecepatan respons 

pegawai terhadap penggunaan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

meliputi SINDE, e-SKP, e-Kehadiran, e-SAKIP/SPASIKITA sudah dilaksanakan dengan 

mengingatkan atau memberikan informasi kepada setiap pegawai terkait respons SINDE hampir 

setiap hari, pengecekan e-Kehadiran dan pengisian log harian e-SKP setiap akhir bulan melalui 

grup WhatsApp Kantor Bahasa Provinsi NTB. Hal ini dilakukan sebagai bentuk nyata tindakan 

unuk mendorong pegawai mengingat dan melaksanakan kewajiban pengisian berbagai aplikasi 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara tertib. Kedua, tindak lanjut perbaikan 

jaringan internet secara berkala pertriwulan. Untuk triwulan I sudah dilaksanakan pada bulan 

Maret dengan peningkatan daya kapasitas internet dan perubahan sistem dan akun internet 

Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ke depannya, perbaikan ataupun pemeriksaan 

internet secara berkala pertwiwulan, untuk triwulan kedua akan dijadwalkan antaraa rentang 

waktu tersebut.  

 

 


