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Abstract: This paper was inspired by the fact that the preparation of business process maps in several 

local government agencies was slow. Even though business process maps are very crucial in providing 

guidelines or directions for the development of an area as a result of translating the vision, mission, 

goals and strategies of the organization. Considering that the business process map is an important 

asset that must be maintained, the existence of this document is very important in providing direction 

for the development and services of government agencies. For this reason, each ASN must have the 

competence to prepare business process maps so that this document is presented properly and can be 

accessed easily by all ASNs. There are red flags that must be linearly described to all ASN regarding 

the map of the local government's business processes, then agencies so that they can be followed up 

with the preparation of SOPs and described in detail in the form of work instructions 
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Pendahuluan 

Amanat Perpres 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi salah satunya 

adalah memperbaiki tatalaksana. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan visi, 

misi, tujuan dan strategi organisasi yang nantinya diturunkan menjadi pedoman Makro, Standar 

Operasional Prosedur sampai Instruksi Kerja. Selama ini, sering terjadi missing link sekuens pekerjaan, 

ASN bekerja tidak berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) karena tidak disusun. Demikian 

pula SOP yang disusun tidak berdasarkan peta proses bisnis karena ketiadaan dokumennya. Jelas, 

dokumen peta proses bisnis ini memberikan gambar utuh tentang mekanisme pekerjaan, tugas, dan 

pelayanan yang dilakukan sebuah instansi pemerintahan.  
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Peta proses bisnis menerjemahkan visi, misi, tujuan, strategi organisasi yang diusung 

pasangan calon Presiden atau Kepala Daerah ketika kampanye. Probis menjadi peta jalan menuju 

keberhasilan mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Proses bisnis yang tersusun dengan baik akan 

memberikan dampak positif terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, efektif menggunakan sumber 

daya yang ada, efisien mengelola anggaran sehingga dapat tepat jumlah, sasaran hingga kualitas,  

mampu meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah, dapat meningkatkan produktivitas 

organisasi hingga memberikan kepuasan kepada pelanggan yaitu masyarakat. 

Analisa 

Bila dianalisis, seberapa penting penyusunan peta proses bisnis bagi terwujudkan pencapaian 

tujuan visi,misi, tujuan dan strategi organisasi dapat dilihat dari nilai reformasi birokrasi suatu daerah. 

Menurut  (Nurhayati, 2018) peta proses bisnis ikut menentukan kesuksesan reformasi birokrasi, 

sebagai disebtukan di salah satu ranah dari 8 ranah reformasi birokrasi yaitu perbaikan tatalaksana. 

Dalam (Putra, 2021) manajemen proses bisnis memiliki beberapa komponen utama, yaitu pemodelan, 

pengintegrasian, pengawasan dan optimalisasi. Pemodelan dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

ringkas (makro) yang secara umum menggambarkan tatakelola organisasi, yaitu mengambarkan 

industry hulu ke hilirnya, siapa pemasok, sumber daya, proses, dan siapa usernya. Bila pemodelan 

sudah selesai dilakukan maka dapat dilanjutkan ke pengintegrasian, pengawasan dan optimalisasi.  

Dalam permenpan RB nomor 19 tahun 2018 paling tidak terdapat 4 (empat) tahapan 

penyusunan peta proses bisnis, yaitu: persiapan dan perencanaan, pengembangan, 

penerapan/implementasi dan pengawasan dan evaluasi. 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. 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 

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. 
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Apa manfaat penyusunan peta proses bisnis bagi organisasi. Berdasarkan PermenpanRB 

19/2018 manfaat penyusunan peta proses bisnis ada dua, yaitu: 

a. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi 

penyempurnaan proses lebih terarah; dan   

b. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan 

mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan. 

Jika dilihat huruf a di atas, potensi masalah akan mudah merunutnya jika disusun proses bisnisnya 

dengan baik. Proses ini yang akan memperbaiki tumpah tindihnya urusan antar dinas, badan, Lembaga 

yang ada dalam struktur organisasi dan tata kerja. Demikian dengan standarisasi, dengan adanya peta 

proses bisnis maka standardisasi akan tegak, SOP akan mudah disusun, dan instruksi kerja yang jelas 

akan mudah diimplementasikan. 

Kesimpulan 

Mengingat peta proses bisnis merupkan asset penting yang harus dijaga eksistensinya maka 

keberadaan dokumen ini sangat penting dalam memberikan arah pembangunan maupun pelayanan 

instansi pemerintah. Untuk itu, setiap ASN harus memiliki kompetensi penyusunan peta proses bisnis 

agar dokumen ini tersajikan dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh ASN. 

Terdapat benah merah yang harus secara liner digambarkan kepada seluruh ASN tentang peta proses 

bisnis pemerintah daerahnya, kemudian instansinya agar dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan 

SOP dan dideskripsikan secara rinci dalam bentuk instruksi kerja. 
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Abstrak: Tulisan ini diilhami oleh kenyataan lambatnya penyusunan peta proses bisnis di 

beberapa instansi pemerintahan daerah. Padalah peta proses bisnis sangat krusial dalam 

memberikan pedoman atau arah pembangunan suatu daerah hasil dari menerjemahkan 

visi, misi, tujuan dan strategi organisasi. Mengingat peta proses bisnis merupkan asset 

penting yang harus dijaga eksistensinya maka keberadaan dokumen ini sangat penting 

dalam memberikan arah pembangunan maupun pelayanan instansi pemerintah. Untuk itu, 

setiap ASN harus memiliki kompetensi penyusunan peta proses bisnis agar dokumen ini 

tersajikan dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh ASN. Terdapat benah 

merah yang harus secara liner digambarkan kepada seluruh ASN tentang peta proses bisnis 

pemerintah daerahnya, kemudian instansinya agar dapat ditindaklanjuti dengan 

penyusunan SOP dan dideskripsikan secara rinci dalam bentuk instruksi kerja. 
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