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Sekretariat Ditjen Aplikasi Informatika
Kementerian Komunikasi Dan Informatika
Tahun 2018

KATA PENGANTAR
Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Laporan Kinerja
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Tahun 2018 dapat diselesaikan.
Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas instansi
pemerintahan yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu
organisasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN
periode 1 tahun berjalan.
Laporan disusun berdasarkan sasaran kinerja yang diturunkan dari
Rencana Strategik (Renstra) yang lebih tinggi yakni Kementerian
Komunikasi dan Informatika. Manfaat dari Laporan Kinerja sebagai bahan
evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun
anggaran.
Disadari bahwa diperlukan komitmen, kerja keras dan kerjasama
segenap jajaran Ditjen Aptika dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran
strategis dalam program utama Kementerian Komunikasi dan Informatika
yang diturunkan dari NAWACITA. Maka untuk selanjutnya diharapkan
semakin banyak kegiatan di lingkungan Ditjen Aptika yang lebih terukur
dan lebih tajam outcomenya sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat.
Kami berharap agar laporan ini dapat dimanfaatkan sebagai media
evaluasi dan mewakili atas penilaian kinerja Ditjen Aptika Tahun 2018.
Atas peran serta dan kerja keras seluruh jajaran Ditjen Aptika selama
tahun 2018, yang telah memungkinkan terlaksananya tugas dan fungsi
yang diemban, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 April 2019
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika,

Semuel A Pangerapan
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IKHTISAR EKSEKUTIF
Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara

Informatika (Ditjen Aptika) dalam pengemban-

membandingkan antara kinerja yang terjadi

gan ekosistem dan tata kelola Teknologi Infor-

dengan kinerja yang diharapkan berdasarkan

masi Komunikasi (TIK) yang mendukung fokus

target yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian

pembangunan nasional. Adapun capaian kinerja

kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja

Ditjen Aptika tahun 2018 dapat dilihat pada

tersebut akan memberikan jawaban terhadap

tabel berikut ini:

keberhasilan Direktorat Jenderal Aplikasi

No

IKK

Target

1

Juml ah Petani Go

250.000

Onl i ne

Petani Go

Pagu

Realisasi
Target

Rp. 3.765.000.000,-

253.507

Juml ah Nel ayan

150.000

Go Onl i ne

Nelayan Go

Jumlah Aparatur

510.000

Sipil Negara (ASN)

Sertifikat

Rp. 5.996.710.000,-

152.813

95,9%

Rp. 5.678.241.102,-

94,6%

Rp. 9.504.104.196,-

99,0%

Nelayan yang
Go Online
Rp. 9.594.089.000,-

582.508
Sertifikat

yang memanfaatkan

Digital dan

Sertifikat Digital dan

5CA yang

yang terdaftar

terdaftar

dan 1 Root CA

Jumlah kumulatif CA

Rp. 3.612.550.112,-

Online

Onl i ne
3

%

Petani yang Go

Onl i ne
2

Realisasi

Digital dan 4 CA

yang terdaftar di
Kementerian Kominfo
4

Jumlah Instansi

75 Instansi

Rp. 1.868.065.000,-

75 Instansi

pemerintah daerah

Pemerintah

Pemerintah

yang memanfaatkan

Daerah

Daerah dan

Rp. 1.826.533.517,-

97,8%

Rp 2.059.182.489,-

99,5%

1 Pusat

aplikasi Si-Cantik
secara terintegrasi
dengan OSS
5

03

Fasilitasi UMKM

34% dari

Go Online

8 Juta
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Rp. 2.067.829.000,-

9.607.920
UMKM

No
6

IKK

Pagu

Realisasi
Target

Rp.27.711.420.000,-

453

Target

Persentase (%)

31% dari

Penciptaan Ekosistem

1.000 Startup

Industri Teknologi

Digital yang

Digital Berdaya

sudah melalui

Saing Internasional

tahap

melalui Fasilitasi

bootcamp

Realisasi

%

Rp. 27.269.086.661,-

98,4 %

Rp. 1.173.772.592,-

99,9%

Rp. 446.109.835,-

99,8%

Rp.51.569.580.504,-

97,9%

Startup Digital

Pengembangan
SDM Sektor TIK
7

Indeks Kepuasan

82

Rp. 1.174.266.000,-

82,5

8,8

Rp.

7,8

Masyarakat terhadap
layanan di Ditjen
APTIKA
8

Indeks integritas

446.317.000,-

pelayanan publik
di Ditjen Aptika
TOTAL

Rp.52.623.696.000,-

Laporan Kinerja Ditjen Aptika tahun 2018 ini

sebesar Rp

juga

Sementara

melaporkan

kegiatan-kegiatan

penting

51.569.580.504,alokasi

Total

atau 97,9%.

Pagu

Direktorat

lainnya yang telah dilaksanakan selain sembilan

Jenderal Aplikasi Informatika yang dilaporkan

kegiatan utama di atas. Akuntabilitas keuangan

pada Laporan Kinerja ini pada tahun 2018

yang dilaporkan berdasarkan capaian kegiatan

Ditjen Aptika mendapatkan total alokasi

yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK)

anggaran sebesar Rp. 143,971,236,000 dan

Eselon

sampai dengan 31 Desember 2018 Ditjen

1

Informatika

D i re k t o r a t
adalah

Jenderal

penggunaan

Aplikasi
alokasi

dana Rp 52.623.696.000,- yang terealisasi

Aptika merealisasikan anggaran

sebesar

Rp. 138,502,065,522,- atau sebesar 96,27 %.
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BAB I
PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) yang pada
awalnya Ditjen Aplikasi Telematika (Ditjen Aptel) didirikan dalam rangka
pengembangan Information and Communication Technology (ICT) yang
efektif di Indonesia. ICT tidak dapat dilepaskan dari unsur 3C, yakni :
Communication, Computer,dan Content yang kemudian digagas
sebagai logo Kemenkominfo yang merupakan susunan tiga huruf C
dalam gradasi warna biru.

1.1 Profil Direktorat Jenderal
Departemen

Informatika

Kementerian Kominfo Nomor 6 Tahun 2018

(Depkominfo) berdiri sesuai Keputusan Presiden

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi

Komunikasi

dan tugas Eselon I Kementerian Negara RI

memiliki tugas menyelenggarakan perumusan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

dan

Presiden No.15 Tahun 2005. Depkominfo

penatakelolaan aplikasi informatika.

kemudian

Komunikasi

diubah

dan

menjadi

Kementerian

Komunikasi dan Informatika sejak berlaku UU
Nomor : 39/2008 tentang Kementerian Negara
yang dipertegas melalui Peraturan Presiden No
47/2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara.
Direktorat

Jenderal

dan

Informatika.

pelaksanaan

Ditjen

kebijakan

di

Aptika
bidang

Struktur baru Direktorat Jenderal Aplikasi
Informatika terdiri dari Sekretariat Direktorat
Jenderal Aplikasi Informatika, Direktorat Tata
Kelola Aplikasi Informatika, Direktorat Layanan
Aplikasi Informatika Pemerintahan, Direktorat
Pemberdayaan Informatika, Direktorat Ekonomi

Aplikasi

Informatika

(Ditjen Aptika) yang pada awalnya Ditjen Aplikasi
Telematika (Ditjen Aptel) didirikan dalam rangka
pengembangan Information and Communication
Technology (ICT) yang efektif di Indonesia. ICT
tidak dapat dilepaskan dari unsur 3C, yakni :
Communication, Computer,dan Content yang
kemudian digagas sebagai logo Kemenkominfo
yang merupakan susunan tiga huruf C dalam
gradasi warna biru.

Digital, dan Direktorat Pengendalian Aplikasi
Informatika.
Perkembangan selanjutnya bagi Ditjen Aptika
adalah adanya beberapa tantangan antara
lain: isu serangan siber (cyber attack) dan
penyadapan informasi, tata kelola internet
Indonesia, menumbuhkan konten dan aplikasi
lokal untuk meningkatkan layanan publik. Untuk
menjawab tantangan tersebut Ditjen Aptika
memanfaatkan

potensi

besar

sistem

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen

e-government, e-commerce, e-education, dan

Aptika) dibentuk sesuai dengan amanat Peraturan

peningkatan kapasitas SDM.
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1.2

Tugas Dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres)

a.

Perumusan kebijakan di bidang pena-

Republik Indonesia No. 24 Tahun 2010

takelolaan

tanggal 14 April 2010 tentang Kedudukan,

dan keamanan informasi, peningkatan

Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta

teknologi

Susunan

informatika, serta pemberdayaan informatika;

Organisasi,

Tugas,

dan

Fungsi

e-Government,
dan

e-Business,

infrastruktur

aplikasi

Eselon I Kementerian Negara menetapkan
bahwa

Ditjen

Aptika

mempunyai

tugas

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pena-

merumuskan serta melaksanakan kebijakan

takelolaan

dan standarisasi teknis di bidang Aplikasi

dan keamanan informasi, peningkatan

Informatika.

teknologi

Peraturan

Presiden

tersebut

dijabarkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi

e-Government,
dan

e-Business,

infrastruktur

aplikasi

informatika, serta pemberdayaan informatika;

dan Informatika No. 1 Tahun 2018 tentang
Organisasi

dan

Tata

Kerja

Kementerian

c.

Penyusunan norma, standar, prosedur,

Komunikasi dan Informatika yang mengatur

dan kriteria di bidang penatakelolaan

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta

e-Government;

susunan Organisasi Ditjen Aptika.
d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis
dan supervisi di bidang penatakelolaan

A. Kedudukan
Direktorat

Jenderal

Aplikasi

e-Government;

Informatika

adalah unsur pelaksana yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Menteri yang

e.

bidang

dipimpin oleh Direktur Jenderal.

dipimpin

dan

e-Government,

keamanan

informasi,

peningkatan teknologi dan infrastruktur
aplikasi informatika, serta pemberdayaan

Jenderal
oleh

penatakelolaan

e-Business,

B. Tugas Pokok
Direktorat

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di

Aplikasi

seorang

Informatika

Direktur

informatika;

Jenderal

dengan tugas menyelenggarakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang pena-

f.

Pelaksanaan

administrasi

Direktorat

Jenderal Aplikasi Informatika; dan

takelolaan aplikasi informatika.
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
C. Fungsi
Dalam melaksanakan tugasnya Ditjen Aptika
menyelenggarakan fungsi:
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oleh Menteri.

1.3

Struktur Organisasi Dan SDM

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

Selain

Direktorat Jenderal Aptika telah mengalami

Informatika memiliki tugas dan fungsi yang

perubahan pada tanggal 2 Agustus 2018.

bersinggungan dengan Kementerian / Lembaga

Perubahan SOTK terjadi berdasarkan arahan

lainnya. Salah satu yang menonjol adalah

dari Menteri Komunikasi dan Informatika untuk

persinggungan antara Ditjen Aptika dengan

mendukung

regulator,

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

akselerator dan fasilitator yang dijalankan oleh

Melalui Perpres No.53 tahun 2017 tentang

Direktorat Jenderal Aptika. Hal ini terjadi

Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN

dikarenakan peran pemerintah di era digital

merupakan

mengalami perubahan. Perubahan teknologi

Kementerian

yang sangat cepat menjadi tantangan untuk

melaksanakan keamanan siber secara efektif

mendorong transformasi digital. Ketiga fungsi

dan

ini juga mendukung persiapan menghadapi

mengembangkan,

skenario strategis pembangunan TIK dalam

semua unsur yang terkait dengan keamanan

menunjang visi Indonesia 2025 melalui pere-

siber. Tugas dan fungsi yang dimiliki BSSN

konomian

Kedepannya,

pada Perpres No.53 tahun 2017 merupakan

Informatika

penjabaran dari fungsi keamanan informasi

tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi

yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Aplikasi

juga

akselerator.

Informatika. Sehingga dalam Perpres No.53

Perubahan peran itu dimaksudkan agar indus-

tahun 2017 pasal 51b disebutkan “pelaksa-

tri TIK Nasional dan sektor-sektor lainnya bisa

naan tugas di bidang keamanan informasi,

berkembang lebih pesat.

tetap dilaksanakan oleh Direktorat Keamanan

terciptanya

berbasis

Kementerian
menjadi

fungsi

digital.

Komunikasi
fasilitator

dan
dan

itu,

Direktorat

Jenderal

lembaga
yang

efisien

pemerintah

dengan
dan

tugas

memanfaatkan,
mengonsolidasikan

Direktorat

Informatika

Kementerian
sampai

non

mempunyai

Informasi,
Informatika”

Aplikasi

Jenderal

Aplikasi

Komunikasi

dengan

dan

selesainya

penataan organisasi BSSN. Selanjutnya pada
pasal 53a menyebutkan bahwa Direktorat
keamanan Informasi, Kementerian Komunikasi
dan Informatika, dan Indonesia Security
Incident

Response

Te a m

on

Internet

Infrastructure (ID-SIRTII) dialihkan ke BSSN.
Sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018,
struktur

organisasi

Ditjen

Aptika

sesuai

dengan Peraturan Menteri Kominfo No. 11
Tahun 2016 terlihat pada gambar bagan
sebagai berikut:
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Struktur Organisasi Ditjen Aplikasi Informatika

UPT - UPT
Gambar 1 Struktur Organisasi Ditjen Aplikasi Informatika sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo No 1 Tahun 2016

Perubahan SOTK berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 6 tahun 2018 Tanggal 2 Agustus
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, menjadi
sebagai berikut:

Gambar 2 Struktur Ditjen Aplikasi Informatika sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo No.6 Tahun 2018
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Susunan

organisasi

Ditjen

Aptika

sesuai

evaluasi di bidang pemberdayaan industri

dengan Peraturan Menteri Kominfo No 1
Tahun 2016 terdiri dari:
a.

informatika.
f.

pelaksanaan

melaksanakan

perumusan

kebijakan,

dan

penyusunan

serta pemberian bimbingan teknis dan

seluruh satuan organisasi di lingkungan

evaluasi di bidang keamanan informasi.

Ditjen Aptika.
Direktorat E–Government (Dit.e-Gov)

tugas

norma, standar, prosedur, dan criteria,

pelayanan teknis dan administrasi kepada

b.

Informasi

Mempunyai

melaksanakan

si Informatika (Setditjen Aptika)
tugas

Keamanan

(Dit.Kaminfo)

Sekretariat Direktorat Jenderal AplikaMempunyai

D i re k t o r a t

A Struktur Organisasi

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan
kebijakan,

pelaksanaan

kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur,
kriteria dan pemberian bimbingan teknis,
dan evaluasi di bidang e-Government.
c.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut susunan
organisasi Ditjen Aptika terdiri dari :
a.

Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi
Informatika (Setditjen Aptika) Mempunyai

Direktorat E–Business (Dit.e-Business)

tugas melaksanakan pelayanan teknis dan

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan

administrasi

kebijakan,

organisasi di lingkungan Ditjen Aptika.

pelaksanaan

kebijakan,

kepada

seluruh

satuan

penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria, dan pemberian bimbingan

b.

(Dit.LAIP)

teknis, dan evaluasi di bidang e-Business.
d.

pelaksanaan

kebijakan,

kebijakan,

penyusunan

norma, standar, prosedur, dan kriteria
serta pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi

di

bidang

p e m b e rd a y a a n

informatika.
e.

tugas

melak-

teknis dan supervisi, serta pemantauan,

(Dit. PI) Mempunyai tugas melaksanakan
perumusan

Mempunyai

sanakan kebijakan, pemberian bimbingan

Direktorat Pemberdayaan Informatika
penyiapan

Direktorat Layanan Aptika Pemerintahan

evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan
aplikasi informatika pemerintahan.
c.

Direktorat Tata Kelola Aptika (Dit.Takel)
Mempunyai

tugas

melaksanakan

mempunyai

perumusan

tugas

kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur,
Industri

dan kriteria, pemberian bimbingan teknis

Informatika (Dit. PII) Mempunyai tugas

dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan

melaksanakan

pelaporan

Direktorat

pelaksanaan

Pemberdayaan
perumusan
kebijakan,

kebijakan,
penyusunan

aplikasi

di

bidang

informatika,

penatakelolaan

serta

pencatatan

norma, standar, prosedur, dan kriteria

intensifikasi penerimaan negara bukan

serta pemberian bimbingan teknis dan

pajak
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d.

Direktorat Pemberdayaan Informatika
(Dit. PI) Mempunyai tugas melaksanakan
kebijakan,

pemantauan,

pelaporan

di

bidang

evaluasi,

dan

pemberdayaan

informatika.
e.

Sampai dengan akhir Desember 2018 jumlah
pegawai (PNS) Ditjen Aptika sebanyak 281
orang dengan komposisi sebagai berikut :

Direktorat Ekonomi Digital (Dit. EDI)
Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan,

No.

dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

1.
2.
3.
4.
5.

di bidang ekonomi digital.
f.

B Sumber Daya Manusia

Direktorat Pengendalian Aplikasi dan
Informatika (Dit. Pengendalian) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang pengendalian aplikasi informatika

6.

Unit Kerja
Sekretariat Ditjen
Dit LAIP
Dit Tata Kelola
Dit Pengendalian
Dit. Pemberdayaan
Informatika
Dit. Ekonomi Digital
Jumlah

Jumlah
45 orang
26 orang
28 orang
35 orang
26 orang
28 orang
188 orang

Tabel 2 Jumlah PNS Ditjen Aptika

Selain PNS Ditjen Aptika juga memiliki tenaga
kerja Non PNS yang terdiri dari:

Tabel 3 Jumlah Non PNS Ditjen Aptika
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1.4

Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Kinerja (LAKIP) Direktorat Jenderal Aplikasi

Bagian ini menguraikan tentang rencana strat-

Informatika Tahun 2018 adalah sebagai

egis dan penetapan/perjanjian kinerja Direk-

berikut:

torat Jenderal Aplikasi Informatika Tahun
2018.

1. Ikhtisar Eksekutif
Bagian

ini

menguraikan

secara

singkat

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai

Bagian ini menguraikan tentang pengukuran,

beserta hasil capaian, kendala-kendala yang

sasaran dan akuntabilitas pencapaian sasaran

dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran,

strategis Direktorat Jenderal Aplikasi Informa-

langkah-langkah yang diambil, serta langkah

tika tahun 2018.

antisipatifnya.

5. Bab IV Penutup

2. Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan

Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi

dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah

dan struktur organisasi, potensi dan permas-

ditetapkan,

alahan strategis Direktorat Jenderal Aplikasi

strategi pemecahannya untuk tahun men-

Informatika, serta sistematika laporan.

datang.

kendala

yang

dihadapi

serta

LAPORAN KINERJA DITJEN APTIKA 2018
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan

kinerja

Direktorat

Jenderal

adaptasi masalah strategis terkait teknologi

Aplikasi Informatika mengacu pada program

informasi yang berkembang saat ini dengan

utama Kementerian Kementerian Komunikasi

tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan

dan Informatika yakni

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun

Peraturan Menteri

Kominfo Nomor 21 Tahun 2016 tentang

2005—2025

Rencana

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun

Strategis

Komunikasi

(Renstra)

dan

Kementerian

Informatika

Tahun

2015—2019. Renstra Ditjen Aptika menginduk
dan merupakan turunan daripada Renstra
Kementerian Kominfo

yang merupakan

penjabaran dari visi, misi, dan Nawacita
Presiden dan Wakil Presiden.

dan

Rencana

Pembangunan

2015—2019.
Saat ini arah pertumbuhan teknologi telekomunikasi dan penetrasi teknologi informasi
dan komunikasi di masyarakat Indonesia yang
tinggi menjadi tantangan yang harus dihadapi
Kementerian Komunikasi dan Informatika agar

Penyusunan Renstra 2015—2019 dilakukan

mampu merumuskan kebijakan yang tepat

dengan memperhatikan amanat yang ada di

dan sesuai pada kondisi masyarakat yang

Nawacita Presiden dan Wakil Presiden yang

sangat dinamis ke dalam Renstra.

kemudian diselaraskan dengan upaya meng-

Gambar 3 Program Utama Kemenkominfo
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Perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Aplikasi

biaya listrik sebesar 94%, efisiensi biaya

Informatika Tahun 2018 diimplementasikan

modal dan biaya operasional dibanding-

dengan

kan dengan tetap menggunakan pemancar

merujuk

kepada

empat

program

utama dan program prioritas dari Kementerian
Komunikasi dan Informatika. Adapun Program
Renstra Utama Kominfo 2014-2019, yaitu:

2.1. Telekomunikasi dan Broadband

TV Analog.

2.3. Tata Kelola Internet
Tujuan dari program ini adalah untuk
mewujudkan ekosistem yang memanfaat-

Tujuan dari program ini adalah untuk

kan jaringan pita lebar yang merata dan

meningkatkan kualitas layanan komunikasi

terjangkau

dan informatika untuk mendukung fokus

pertumbuhan

pembangunan

Indonesia.

sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Yang dilaksanakan melalui : penataan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran

frekuensi

tersebut, kegiatan yang dilaksanakan

Pemerintah

(refarming);

Pembangunan

jaringan serat optik dan radio nasional
(Palapa

Ring);

Penyediaan

Base

Transceiver Station (BTS) di daerah
khususnya

blankspot,

di

daerah

perbatasan dan pedalaman (lokasi prioritas,
tertinggal, terluar dan terdepan/3T) yang
belum terlayani akses telekomunikasi
seluler; dan Penyediaan akses broadband
internet bagi masyarakat, Kementerian/ L e m b a g a

dan

Pemda

untuk

meningkatkan

ekonomi,

pendidikan,

adalah:
1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (ITE);
2) P e t a J a l a n e - C o m m e rc e N a s i o n a l ;
3) Peta Jalan e-Gover nment Nasional;
4) Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital;
5) Pe l a t i h a n d a n s e r t i fi k a s i b e r b a s i s

tingkat

SKKNI;

Kabupaten/Kota yang mengusulkan di
wilayah.
Tahun 2018 menjadi tahun keempat bagi
Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam

2.2. Digitalisasi

mengimplementasikan

15

Renstra

Kemkominfo

Tujuan dari program ini adalah untuk

Tahun 2015—2019 yang ditetapkan dalam

meningkatkan

spektrum

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

frekuensi untuk meningkatkan kualitas

Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana

penerimaan

Strategis

efisiensi

siaran

TV

dengan

cara

Kementerian

Komunikasi

dan

efisiensi infrastruktur industri penyiaran,

Informatika Tahun 2015—2019, pengelompokan

mempertahankan diversity of ownership,

ke dalam empat sasaran strategis berdasarkan

menumbuhkan industri konten, mem-

Renstra

peroleh

adalah berikut:

digital

dividend,

menghemat
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Kemkominfo

Tahun

2015—2019

1.

Meningkatnya kualitas layanan komunikasi

Penyusunan Perjanjian Kinerja Ditjen Aptika

dan informatika untuk mendukung fokus

ditujukan sebagai bentuk transparansi atas

pembangunan

akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar

wujud

2.

pemerintah

kehadiran

sebagai

negara

dalam

4.

keberhasilan

atau

kegagalan

menyatakan kedaulatan dan pemerataan

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

pembangunan. (S.1)

Perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan

Terwujudnya

ekosistem

broadband

nasional. (S.2)
3.

penilaian

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan

Meningkatnya tata kelola Komunikasi

Peraturan

dan Informatika yang efisien, berdaya

Aparatur

saing, dan aman. (S.3)

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Terciptanya budaya pelayanan, revolusi
mental, reformasi birokrasi dan tata
kelola

Kementerian

Komunikasi

dan

Informatika yang berintegritas, bersih,
efektif, dan efisien. (S.4)

Menteri
Negara

Negara
dan

Pendayagunaan

Reformasi

Birokrasi

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah serta Peraturan Menteri Komunikasi
dan Informatika Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas
Kinerja

Pemerintah

Pada

Kementerian

Komunikasi dan Informatika.
Adapun Perjanjian Kinerja Ditjen Aptika tahun 2018 meliputi di bawah ini:
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BAB III
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Petani dan Nelayan Go Online
Tabel 5 Target dan capaian program Petani dan Nelayan Go Online

Dalam mensukseskan fokus pembangunan

berikan solusi atas permasalahan di sektor

pemerintah Indonesia tahun 2015 – 2019

pertanian dan perikanan dengan memfasilitasi

diantaranya adalah mendukung pencapaian

edukasi dan pemanfaatan aplikasi yang tepat

Nawacita 3, 6, dan 7, sejak tahun 2017

untuk menunjang pengusahaan petani dan

Kementerian Kominfo menginisiasi program

nelayan serta kinerja sektor pertanian dan

Ekonomi

perikanan.

Kerakyatan

Berbasis

Digital,

Kemkominfo menjalankan fungsi

diantaranya program “Petani dan Nelayan Go

koordinasi sebagai enabler melalui kerja sama

Online”. Program ini diharapkan dapat mem-

dengan para pemangku kepentingan.
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Target penerima manfaat dari program

2. Koordinasi dengan startup digital sektor

Fasilitasi dan Edukasi Petani dan Nelayan Go

pertanian

dan

perikanan

mengenai

Online adalah petani tanaman pangan dan

penyusunan konsep kegiatan fasilitasi

hortikultura yang memiliki luas lahan di bawah

dan edukasi petani dan nelayan untuk

2 Hektar serta nelayan perikanan budidaya

go online;

dan tangkap dengan kapal di bawah 10GT
3. Koordinasi penyusunan materi edukasi
Untuk mencapai target yang telah ditetapkan,
dilaksanakan aktivitas atau milestone sebagai
berikut :

program Petani dan Nelayan Go Online;
4. Fasilitasi pemanfaatan aplikasi pertanian
dan perikanan di wilayah implementasi;

1. Koordinasi

dengan

Kementan,

KKP,

Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan di
Sumatera Barat, Jawa Barat, Sulawesi
Tengah, Kalimantan T imur, Lampung,
Sulawesi
Kalimantan
Sumatera

Te n g g a r a ,
Selatan,
Selatan,

Jawa

Te n g a h ,

Papua
Kepulauan

Barat,

5. Pendampingan, edukasi, dan fasilitasi
di wilayah implementasi;
6. Monev

hasil

pendampingan

dan fasilitasi di wilayah implementasi.

Riau,

Banten, Jawa Timur, NTB, Bali, dan D.I
Yogyakarta;

Gambar 5 Daftar pengembang aplikasi sektor pertanian dan perikanan dalam program Petani Nelayan Go Online 2018
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edukasi

Dalam rangka menghadirkan solusi digital

T ingkat keberhasilan dalam implementasi

untuk menyelesaikan isu-isu terkait petani,

program Petani dan Nelayan Go Online

maka

turut ditentukan oleh beberapa hal berikut:

Direktorat

Jenderal

Aptika

telah

melakukan identifikasi pelaku industri yang
bergerak

di

sektor

pertanian

dan

perikanan, diantaranya:
(pembelian

1. Eragano
produksi

kebutuhan

pertanian,

pendampingan

1. Komitmen pemda dan K/L terkait dalam
memberdayakan

aplikasi

dikembangkan

oleh

aplikasi

sektor

yang

telah

pengembang

pertanian

dan

peri-

kanan;

budidaya, Akses permodalan, asuransi
pertanian, marketplace pertanian dan
stok);

2. Komitmen pengembang aplikasi sektor
pertanian dan perikanan dalam menjamin
keberlangsungan bisnis dan melakukan

2. LimaKilo (Marketplace pertanian);
(penyuluhan

3. 8village

pertanian,

marketplace, dan stok);

pembinaan kepada petani dan nelayan;
3. Dukungan anggaran dan SDM dalam
melaksanakan program

4. SayurBox (marketplace pertanian);
5. Crowde (funding);

4. T ingkat

literasi

digital

dari

petani/

6. Nelpin (aplikasi dasar perikanan); dan

nelayan yang masuk dalam kategori

7. Aruna (marketplace dan funding).

target program;
5. Ketersediaan akses inter net di daerah
sentra

Direktorat Jenderal Aptika berkolaborasi

komoditas

pertanian

dan

perikanan

aktif dengan Kementerian Pertanian, KKP,
Bank

BUMN,

operator

telekomunikasi,

6. Jumlah kepemilikan smartphone untuk

lembaga pembiayaan non-bank, lembaga

mengakses

asuransi serta pengembang aplikasi sektor

perikanan;

pertanian
untuk

dan

perikanan

dalam

rantai

distribusi

memutus

meningkatkan

produktivitas

di

aplikasi

pertanian/

upaya
dan

sektor

7. Ketersediaan modal usaha pertanian
/perikanan; dan

pertanian dan perikanan sehingga memberikan

peluang

pertumbuhan

ekonomi

8. T ingkat inklusi keuangan formal bagi

menjadi bangsa yang mandiri dan mempu-

petani di daerah target implementasi

nyai daya saing tinggi di tingkat global.

program.
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3.1.1. Nelayan Go Online
Melalui kegiatan pengembangan dan peman-

untuk tergabung dalam aplikasi. Manfaat

faatan Aplikasi Informasi Dasar bagi Nelayan

utama penggunaan aplikasi/teknologi digital

(NELPIN) serta Marketplace Perikanan Online

adalah

(ARUNA), Kominfo di tahun 2018 telah mem-

nelayan serta meningkatkan kinerja sektor

fasilitasi sebanyak 152.813 nelayan, kelom-

perikanan.

pok

nelayan

maupun

koperasi

untuk

menunjang

pengusahaan

perikanan

Gambar 6 Peta sebaran daerah implementasi program Nelayan Go Online 2018

Kabupaten/Kota

21

yang

telah

mendapatkan

Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabu-

manfaat dari program ini antara lain: Kota

paten Kotabaru, Kota Tegal, Kota Sorong,

Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupat-

Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Banyua-

en Tasikmalaya, Kabupaten Wakatobi, Kabu-

sin, Kota Balikpapan, Kota Batam, Kabupaten

paten Berau, Kabupaten Lampung Timur,

Tangerang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten

Kota Kendari, Kabupaten Konawe Utara,

Pamekasan, dan Kabupaten Manggarai Barat.
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Gambar 7 Jumlah nelayan terdaftar dalam aplikasi

Ruang lingkup pelaksanaan program Nelayan Go Online adalah
melalui:
1. Fasilitasi aplikasi informasi dasar; dan
2. Fasilitasi aplikasi marketplace perikanan.

Aplikasi informasi dasar merupakan aplikasi

Capaian kinerja untuk Petani dan Nelayan Go

yang menyajikan data-data seperti informasi

Online adalah sebesar 101% dengan realisasi

daerah

tinggi

anggaran sebesar 94,6 % untuk Nelayan Go

gelombang, perkiraan kebutuhan BBM, cuaca

Online. Realisasi anggaran untuk Nelayan Go

perairan, hingga informasi pelabuhan. Sistem

Online sebesar Rp. 5.678.241.102,- dengan

Informasi Kenelayanan (Nelpin) merupakan

Pagu sebesar Rp.5.996.710.000,-.

penangkapan,

arah

angin,

aplikasi informasi dasar yang dikembangkan
oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan
yang dapat dimanfaatkan oleh nelayan untuk
mengantisipasi

dan

mengurangi

risiko

kerugian waktu dan BBM dalam pengusahaan
perikanan.

Biaya yang digunakan untuk kegiatan Nelayan
Go Online meliputi rapat persiapan dengan
marketplace sebesar Rp. 356.738.000, rapat
koordinasi dengan Kementerian kelautan dan
Pemerintah Daerah sebesar Rp. 46.350.000,bimbingan teknis (bimtek) di 21 kabupaten

Aplikasi marketplace perikanan merupakan

Rp. 54.594.000, pembayaran honor

aplikasi yang memfasilitasi jual beli komoditas

sumber sebesar 458.600.000, biaya sewa

perikanan melalui media digital. Pasar atau

kendaraan sebesar Rp. 220.040.000 dan

offtaker dari aplikasi marketplace ini dapat

pengadaaan barang sebesar Rp. 267.200.000

nara-

berupa individu maupun perusahaan yang ada
di dalam maupun luar negeri. Contoh dari
aplikasi marketplace perikanan ini adalah
Aruna.

LAPORAN KINERJA DITJEN APTIKA 2018

22

3.1.2. Petani Go Online
Program Fasilitasi dan Edukasi Aplikasi

tergabung

Marketplace, Aplikasi Penyuluhan Pertanian

terlaksana dengan menggandeng beberapa

Online, dan Aplikasi Informasi Pengendalian

pengembang aplikasi sektor pertanian yaitu

Stok pada tahun 2018 telah memfasilitasi

Eragano,

sebanyak 253.507 petani dan kelompok tani

SayurBox dan Crowde.

tanaman

pangan

dan

hortikultura

dalam

aplikasi.

8Villages,

Program

TaniHub,

ini

LimaKilo,

untuk

Gambar 8 Peta sebaran daerah implementasi program Petani Go Online 2018

Gambar 9 Jumlah petani terdaftar dalam aplikasi

Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan
manfaat dari program ini antara lain:
Kabupaten
Banyumas,

Tuban,

Jembrana,

Indramayu,

Tabanan,

Majalengka,

Purworejo, Bantul, Pemalang, Grobogan,
Magelang,

Manggarai

Kidul, dan Blitar.
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Barat,

Gunung

Ruang lingkup pelaksanaan program Petani Go Online adalah melalui:
1.

Fasilitasi aplikasi penyuluhan pertanian online;

2.

Fasilitasi aplikasi pengendalian stok; dan

3.

Fasilitasi aplikasi marketplace pertanian

Melalui aplikasi penyuluhan pertanian online,

petani dan penyuluh untuk selalu memperba-

petani

pengetahuan

harui data lahan di awal dan akhir musim

dalam proses budidaya melalui media digital.

tanam. Melalui aplikasi ini, pemangku kepent-

Ada beberapa metode pendampingan digital

ingan

yang

prediksi

dapat

meningkatkan

dapat

ketersediaan

diimplementasikan
artikel

dan

video

seperti

dapat

melakukan

ketersediaan

monitoring
jumlah

dan

pasokan

bercocok

komoditas pangan. Contoh dari aplikasi yang

tanam yang baik, forum diskusi, maupun

dapat digunakan untuk pemetaan lahan

tanya jawab online dengan pakar pertanian.

pertanian

Pengembang aplikasi yang menyediakan fitur

8Villages (AgroMaps).

adalah

aplikasi

Eragano

dan

penyuluhan pertanian diantaranya eragano
dan 8Villages (aplikasi petani).

Aplikasi marketplace pertanian merupakan
aplikasi yang memfasilitasi jual beli komoditas

Aplikasi pengendalian stok merupakan aplikasi

pertanian melalui media digital. Pasar atau

pemetaan lahan dan jadwal tanam yang

offtaker dari aplikasi marketplace ini dapat

terintegrasi dengan informasi harga komodi-

berupa individu maupun perusahan yang ada

tas

memanfaatkan

di dalam maupun luar negeri. Contoh dari

teknologi GPS pada smartphone untuk men-

aplikasi marketplace pertanian ini adalah

catat koordinat lahan beserta kalender tanam

Eragano, SayurBox, Limakilo. dan 8Villages

dan jenis komoditas yang ditanam di lahan

(regopantes).

pertanian.

tersebut.

Aplikasi

Diperlukan

ini

partisipasi

aktif

dari
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Gambar 10
Implementasi Nelayan Go Online
di Brebes Tanggal 16 September 2018

Gambar 11
Implementasi Nelayan Go Online
di Batam Tanggal 25 Oktober 2018

Capaian kinerja untuk Petani dan Nelayan Go

marketplace sebesar Rp.232.855.000, rapat

Online adalah sebesar 101% dengan realisasi

koordinasi dengan Kementerian Pertanian dan

anggaran sebesar 95,9% untuk Petani Go

Pemerintah Daerah sebesar Rp.106.100.000,

Online. Realisasi anggaran untuk Petani Go

bimbingan teknis (bimtek) di 14 kabupaten

Online sebesar Rp. 3.612.550.112,- dengan

Rp. 60.235.000, pembayaran honor narasum-

Pagu sebesar Rp.3.756.000.000,-.

ber sebesar 317.800.001, biaya sewa kendaraan

Biaya yang digunakan untuk kegiatan Petani
Go Online meliputi rapat persiapan dengan

25
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sebesar

Rp.103.070.000

dan

pen-

gadaaan barang sebesar Rp.319.550.000.

3.2. Sertifikat Digital

Tujuan kegiatan Sistem Verifikasi Identitas

Salah satu target capaian utama bagi PSrE

Online Nasional (siVION) adalah membangun

adalah memperoleh

infrastruktur

bagi sistem

kunci publik nasional untuk

pengakuan

Penyelenggara

keandalan
Sertifikasi

mewujudkan pelaksanaan UU ITE Pasal 11

Elektronik

tentang tanda tangan elektronik

yang mem-

diwujudkan dengan melaksanakan kegiatan-

berikan kekuatan hukum dan akibat hukum

kegiatan berikut di tahun 2018 yang mana di

yang sah bagi transaksi dan dokumen elek-

antaranya adalah :

tronik, serta mewujudkan

Publik.
rangka mengembangkan

ekosistem

online yang aman serta men-

dukung proses digitalisasi dengan memanfaatkan
di

penggunaan

sertifikat

lingkungan pemerintah

layanan

publik,

siVION

untuk

publik dengan

sangat

elektronik

maupun

pe-

penting

bagi

memperoleh kepercayaan
cara membangun

sistem

yang aman, memiliki akuntabilitas dan berintegritas dengan melaksanakan langkah-langkah pengembangan tertentu guna mencapai
target capaian kerja dari Sub- Direktorat Pengendalian Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

dimana

hal ini

Pengembangan Infrastruktur
Operasional PSrE Induk

Sertifikat Elektronik bagi Seluruh Layanan

bertransaksi

induk

PP PSTE pasal

41 dan 59 tentang Kewajiban Penggunaan

Dalam

(PSrE)

Dalam rangka menunjang sistem operasional
PSrE Induk yang sesuai dengan standar Audit
Webtrust, perlu dilakukan pengadaan infrastruktur sesuai dengan desain sistem PSrE
induk yang sudah ditentukan. Di antaranya
adalah :
i. Pengadaan Data Center / Disaster Recovery
Center PSrE Induk
ii.

Pengembangan infrastruktur PSrE Induk
yaitu dengan
barang berupa
Module
Mini PC,

USB,

melakukan
Hardware
CCTV,

pengadaan
Security

Secure

USB,

Laptop manajemen Root CA,

Switch dan brankas Manajemen PSrE
Induk.
iii. Pengembangan aplikasi PDF Reader dan
aplikasi API penandatanganan elektronik.
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kekuatan hukum yang sama dengan dokumen

Key Ceremony Root CA V3
Key Ceremony Root CA v3 dilaksanakan
dalam

rangka

Perbaikan
temuan

perbaikan

dilakukan

Root

CA

berdasarkan

pre-assessment

v2.
hasil
yang

Webtrust

dilakukan oleh Deloitte Indonesia pada Tahun
2017. Hasil temuan dari pre-assessment
tersebut menyebabkan
melakukan

Root CA

perpindahan

v2 harus

pusat

data

cetak. Agar draft Peraturan Menteri No. 11
Tahun 2018 ini dapat dipersiapkan dengan
baik untuk kemudian disahkan, maka Subdit
Pengendalian
Elektronik

1.

kegiatan

Induk

melakukan

Focus

Group

Discussion (FGD) dengan Asosiasi Financial
Technology dengan tujuan agar PSrE Induk
dapat memperoleh informasi dan aspirasi

dari adanya temuan-temuan

tentang potensi industri sertifikat elektronik

Aplikasi

di sektor teknologi keuangan.

Informatika melakukan lelang Pusat Data
migrasi perangkat Root CA ke lokasi

berbagai

Focus Group Discussion bersama Asosiasi
PSrE

harus diperbaiki dari Root CA v2. Berdasarkan

dan

melakukan

Fintech Indonesia

terdapat beberapa komponen sertifikat yang

Pengendalian

dengan

berikut :

memenuhi syarat keamanan fisik. Selain itu,

tersebut, Direktorat

berkolaborasi

Subdit Tata Kelola Penyelenggara Sertifikasi

dikarenakan sistem perlindungannya tidak

pertimbangan

PSrE

2.

Penyusunan Panduan dan Standar PSrE

Pusat Data yang baru yang berlokasi di Pusat

berupa :

Data

a. Panduan Interoperabilitas CA v1.0

Lintasarta,

Taman

Tekno,

BSD,

Tangerang Selatan, Banten.

b. Panduan Fasilitas dan Perangkat
PSrE v1.0
c. Panduan Operasional v1.0

Disahkannya Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika
No. 11 Tahun 2018

Dengan

Peraturan

Menteri

Kominfo No. 11 Tahun 2018 pada tanggal 6

Untuk memperkenalkan Sertifikat Digital ke

September

masyarakat

sektor

Sertifikasi Elektronik, Semua Penyelenggara

pelayanan publik, perbankan maupun industri

Sertifikasi Elektronik yang ada di Indonesia

lainnya

yang

wajib mendapat pengakuan dari Menteri. Hal

dan kekuatan dari

ini mendorong PSrE untuk mendaftarkan

luas

diperlukan

menjelaskan manfaat
produk-produk
aspek

di

berbagai

payung

Sertifikat

hukum
Digital

dalam

legalitas. Terlambatnya pengesahan

2018

perusahaannya
Selain

tentang

Penyelenggara

ke Kementerian

itu, dengan

disahkannya Peraturan

Menteri

2018 tidak dipungkiri menjadi kendala yang

Kominfo harus kembali menjalankan tugas

cukup besar untuk menjelaskan kepada

utamanya

masyarakat

terhadap PSrE yang bernaung di bawahnya

dan

industri

bahwa
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disahkannya

yaitu

No.

11 Tahun

melakukan

kedepannya

target

2018,

pengawasan
penerbitan

Sertifikat Digital hanya dapat dicapai dari

2. Sertifikasi Webtrust

jumlah sertifikat yang diterbitkan oleh PSrE

Dalam rangka memenuhi syarat agar

yang telah diakui oleh Kominfo maupun

PSrE Induk (Root CA) dapat menjadi CA

dari PSrE yang sedang melakukan

yang diakui secara inter nasional, perlu

pengajuan
Kominfo.

pengakuan
Informasi

oleh

inilah

proses
Menteri

yang disam-

dilakukan

audit terhadap

manajemen

dan sistem dari PSrE induk yang

men-

paikan oleh tim PSrE Induk ketika melakukan

gacu

Web-

sosialisasi Peraturan Menteri Kominfo No. 11

trust. Dalam pelaksanaannya person-

Tahun 2018 pada tanggal 29 November 2018

il

di Hotel Le Meredien, Jakarta.

yaitu :

Hingga akhir tahun 2018, sudah ada satu
PSrE Induk dan empat PSrE yang sudah
diakui oleh Menteri Kominfo yaitu :

•
•
•
•
•

Kominfo (sebagai Penyelenggara Sertifikasi
Elektronik Induk)

kepada

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
(BPPT)

audit

PSrE melakukan berbagai hal berikut

1. Melakukan
terhadap

pengecekan
standar,

kembali

prosedur

dan

kebijakan yang sudah ada;
2. Melaksanakan
hasan

PT. Privy Identitas Digital

standar

dan

rapat-rapat pembaperbaikan

hasil

pre-

assessment audit Webtrust;
3. Memperbaiki dan menyempur nakan

Perusahaan Umum Percetakan Uang

seluruh dokumen SMKI serta;

Republik Indonesia (Peruri)
PT. Solusi Net Internusa

4. M e n y u s u n

Business

Continuity

Management dan Business Continuity

Pengakuan Keandalan Penyelenggara
Sertifikasi Elektronik (PSrE) Induk

Planning;
5. Melakukan

penyusunan

Certificate

Guna mewujudkan target capaian akan

Profile (CP) dan Certification Practice

pengakuan keandalan bagi PSrE Induk yang

Statement (CPS).

diakui

oleh

internasional

diperlukan

pelaksanaan audit berikut :
1. Resertifikasi ISO 27001:2013
PSrE

Induk

Resertifikasi
bulan

telah
ISO

melakukan
270001:2013

proses
pada

September 2018 yang dimana

proses resertifikasi ini dilakukan oleh BSI
di Bulan September 2018.
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Gambar 12 Pemeriksaan Kelengkapan Prosedur dan Regulasi Audit Webtrust tim PSrE
di Hotel Harris Vertu Jakarta pada tanggal 6 September 2018

Selain

mendapatkan

nasional,

Inter-

dilakukan oleh Auditor Webtrust dari BDO

Audit Webtrust ini dimaksudkan

Indonesia. Hasil dari audit Webtrust ini adalah

agar kedepannya

pengakuan

Root

CA

mendapatkan

diakuinya

PSrE

pengakuan pada aplikasi Adobe Acrobat

memenuhi

dan

Canada

Internet Browser.

Pelaksanaan audit

Induk

standar

dan

hal

audit
ini

CA

dari

dibuktikan

yang

Webtrust
dengan

Webtrust dilakukan pada tanggal 6 September

ditampilkannya Seal Webtrust di laman web-

2018 sampai tanggal 6 Desember 2018 yang

site PSrE Induk Indonesia (rootca.or.id).

Gambar 13 Seal Webtrust yang ditunjukan pada kotak hitam di Laman web PSrE Induk

29

sebagai

LAPORAN KINERJA DITJEN APTIKA 2018

Bimbingan

teknologi

dan

Sertifikat Digital, program sosialisasi men-

kekuatan hukum tanda tangan digital pada

jadi salah satu agenda untuk mendorong

tahun 2018 telah dilaksanakan di beberapa

angka

kota

Indonesia.

yang

pemanfaatan

secara

fokus

menyasar

Aparatur

Sipil

Negara (ASN).

s e r t i fi k a t

yang

telah

Jumlah

diterbitkan

dipergunakan untuk keperluan

ASN dan

sudah mencapai target pencapaian yang
S e r t i fi k a t

yaitu
Digital

sebesar
dimana

S e r t i fi k a t

Adapun

metode

Digital

di

sosialisasi

yang dilakukan oleh tim PSrE adalah :

dan

operasional pemerintah pada tahun 2018
ditetapkan

penerbitan

582.508
jumlah

ini

merupakan kontribusi dari PSrE berikut :

Bimbingan Teknologi Kekuatan Hukum dan
Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik
Bimbingan teknologi merupakan salah
satu

upaya

yang

selalu

dilakukan

setiap tahunnya untuk menarik atensi

BSSN (BSRE) : 17.549 Sertifikat Digital

masyarakat

akan

Direktorat Jenderal Pajak : 450.000

Dalam

Sertifikat Digital

Induk beserta

BPPT : 1439 Sertifikat Digital

memberikan informasi terkait Kekuatan

Kominfo (2017) : 109.317 Sertifikat

Hukum

Digital

Tangan

Kominfo (2018) : 4203 Sertifikat Digital

demo

kegiatan

Sertifikat
ini

Digital.

personel

narasumber

dan

PSrE
akan

Pemanfaatan Tanda

Elektronik

serta

penggunaan

melakukan

Tanda

Tangan

Elektronik tersebut. Peserta seminar

Total : 582.508 Sertifikat Digital

yang

berasal

daerah,

dari

swasta

pemerintah

(Perbankan)

dan

akademisi juga dapat mendaftarkan

Sosialisasi Pemanfaatan
Sertifikat Digital

diri

m e re k a

untuk

m e m p e ro l e h

sertifikat digital yang diterbitkan oleh
siVION.

Kenaikan angka penerbitan Sertifikat Digital

Melihat atensi besar khususnya dari

di lingkungan pemerintah, swasta maupun

Pemerintah Daerah dan meningkatnya

publik

naik

permohonan penggunaan Sertifikat di
lingkungan pemerintah, PSrE Induk

belum

dapat

dinyatakan

secara

signifikan.

Hal ini disebabkan

atensi

masyarakat

serta pengetahuan

akan

pemanfaatan

kesempatan

kepada

Perangkat Pemerintah Daerah untuk

Indonesia yang masih kurang. Salah satu

berkonsultasi di kantor Kementerian

tindakan yang dapat dilakukan agar PSrE

Kominfo

Induk dapat menyampaikan lebih banyak

memanfaatkan

informasi kepada masyarakat dan mampu

tangan

mengakuisisi

Pemerintah Daerah.

banyak

Digital

membuka

di

lebih

Sertifikat

pengguna

jika ingin menerapkan dan
penggunaan

elektronik

di

tanda

lingkungan
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No.

Kota/Tempat Pelaksanaan

1.

Yogyakarta (Universitas Teknologi Yogyakarta)

2.

Bandung (Universitas Pendidikan Indonesia)

3.

Tanggal
Pelaksanaan

Jumlah
Peserta

1 Maret 2018

± 500 orang

7 & 8 Maret 2018

1000 orang

Surabaya

23 - 25 Maret 2018

200 orang

4.

Bali

28 - 29 Maret 2018

500 orang

5.

Bukit Tinggi

12 April 2018

250 orang

6.

Manado

7.
8.

24 Agustus 2018

250 orang

Balikpapan

27 September 2018

200 orang

Lampung

13 Desember 2018

200 orang

Tabel 6 Kota Pelaksanaan Bimibingan Teknologi Sertifikat Digital

Implementasi di Lingkungan Kementerian
Komunikasi dan Informatika dan Lingkungan
Pemerintah
Penerapan

elektronik

114% dengan realisasi anggaran sebesar

di lingkungan

95,9% atau RP.9.504.104.196,- dan dari

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pagu sebesar Rp.9.594.089.000,-. Biaya

melalui penandatanganan Surat Keputusan

yang dikeluarkan dalam kegiatan penerapan

Kenaikan Pangkat di Kementerian Kominfo

Sertifikat

untuk golongan 3 (tiga) ke bawah. Selain

Badan Sertifikat Digital Nasional sebesar

itu, PSrE Induk mendorong pemanfaatan

Rp.1.666.500.000,

Sertifikat Digital dalam penggunaan aplikasi

Sertifikat

pemerintah seperti siCantik, siMaya dan

Rp.7.381.610.000,

PNSMail dengan tujuan agar jumlah peng-

Digital pada Layanan Online Publik sebesar

guna Sertifikat Digital bertambah.

Rp.186.612.000, dan Penerapan Sertifikat

telah

tanda

tangan

diimplementasikan

Digital

Digital

meliputi

Pembentukan

Penciptaan

Industri

Nasional

sebesar

Penerapan

Sertifikat

Digital pada Layanan Online Pemerintah
C a p a i a n k i n e r j a u n t u k k e g i a t a n penggunaan Sertifikat Digital adalah sebesar
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sebesar Rp.269.381.000.

3.3. Program Perizinan Online Terintegrasi melalui Aplikasi siCANTIK

----

----

----

----

----

75
Instansi daerah
dan 1
instansi pusat

75
Instansi
daerah

----

101 %

Program Perizinan Online Terintegrasi adalah

izin yang dibutuhkan. Implementasi OSS erat

suatu program yang diarahkan untuk mem-

kaitannya

dengan

fasilitasi penerapan sistem elektronik dalam

elektronik

perizinan

pelayanan perizinan yang diselenggarakan

Pemerintah, agar dapat berjalan sistem

oleh Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu

elektronik di seluruh PTSP harus terintegrasi

Pintu

dengan Sistem OSS.

(PTSP)

perizinan

dalam

berusaha.

rangka
Sejak

percepatan

implementasi
di

seluruh

sistem
PTSP

diterbitkannya

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017

Berdasarkan data hasil monitoring Kementerian

tentang Percepatan Pelaksanaan Perizinan

Dalam Negeri (kemdagri) selaku instansi

Berusaha

Dalam

Pembina PTSP Daerah, sebagian besar PTSP

Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang

Daerah saat ini belum mengimplementasikan

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

layanan perizinan secara elektronik. Dalam

Pintu

Pelayanan

data yang dikumpulkan Kemdagri tersebut,

Secara Elektronik (PSE) wajib dilaksanakan di

setidaknya sudah ada 377 PTSP Daerah yang

seluruh PTSP. Implementasi tersebut menjadi

dinilai telah siap untuk mengimplementasikan

sangat urgen mengingat pada Juni 2018 telah

layanan perizinan secara elektronik, sedang-

terbit PP 24/2018 Tentang Pelayanan perizin-

kan 177 PTSP Daerah lainnya dinilai belum

an Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

siap

(OSS), program percepatan perizinan berusa-

perizinan secara elektronik. Dari 377 PTSP

ha

implementasi

Daerah yang dinilai siap tersebut, sebagian

Online Single Submission (OSS). OSS adalah

telah mengimplementasikan pelayan perizin-

suatu

an secara elektronik dan sebagian besar

dan

Daerah,

mulai

Peraturan

implementasi

digulirkan

sistem

Menteri

melalui

terintegrasi

yang

menjadi

untuk

menyelenggarakan

layanan

satu-satunya pintu pengajuan izin berusaha

lainnya

secara nasional, hal tersebut mempermudah

perizinan secara manual. Adapun isu lain

investor dalam mendapatkan akses terhadap

yang menjadi perhatian adalah implementasi

layanan perizinan pemerintah tanpa harus

sistem elektronik yang dilakukan di PTSP

mendatangi berbagai Kantor PTSP Pemerintah

Daerah masih bersifat parsial dan terpisah.

baik di pusat maupun daerah untuk mengurus

Pengertian parsial dalam hal ini adalah hanya

masih

menyelenggarakan

layanan
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beberapa proses izin saja yang sudah dilayani

Negeri Nomor 138 Tahun 2017 dan kebutuhan

melalui sistem elektronik. Adapun implemen-

integrasi Sistem OSS. Aplikasi siCANTIK

tasi yang terpisah tersebut mengakibatkan

Cloud saat ini sudah siap untuk diimplementasi-

sulitnya

antar

kan secara nasional dan sudah terintegrasi

sistem-sistem elektronik itu sendiri. Hal tersebut

dengan sistem OSS. Pada rapat koordinasi

menjadi isu utama yang harus segera diatasi

percepatan perizinan berusaha yang dipimpin

agar

berjalan

langsung oleh Menteri Koordinator Bidang

sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 91

Perekonomian, Kementerian Komunikasi dan

Tahun 2017. Sebagai salah satu solusi cepat,

Informatika diminta dukungannya dalam hal

implementasi aplikasi perizinan yang bersifat

memfasilitasi implementasi Aplikasi siCANTIK

nasional dan terintegrasi dengan Sistem OSS

di PTSP Pemerintah khususnya PTSP Daerah

mutlak harus dilakukan.

(Provinsi/Kabupaten/Kota). Pelayanan perizinan

melakukan

implementasi

OSS

integrasi

dapat

Meninjau aspek teknologi, Direktorat Layanan
Aptika Pemerintahan, Ditjen Aplikasi Informatika,
Kementerian Komunikasi dan Informatika,
telah

mengembangkan

aplikasi

layanan

perizinan secara elektronik untuk publik yang
disebut dengan Aplikasi siCANTIK. Sejak tahun
2011 aplikasi tersebut mulai diimplementasikan
di beberapa PTSP Daerah Indonesia. Pada

berusaha yang diselenggarakan oleh PTSP
Daerah diharapkan terintegrasi dengan sistem
OSS melalui aplikasi yang seragam yaitu Aplikasi
siCANTIK. Pemanfaatan aplikasi yang seragam
tersebut
proses

diharapkan
pelaksanaan

dapat

mempercepat

integrasi

mengingat

jumlah PTSP Daerah di Indonesia yang sangat
banyak yaitu 548 PTSP Daerah.

tahun 2017, Aplikasi siCANTIK dikembangkan

Sebagai

menjadi aplikasi berbasis Cloud yang meng-

urusan Komunikasi dan Informatika dan

akomodasi kebutuhan aplikasi sebagaimana

mengelola pembiayaan sarana dan prasarana

ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam

TIK melalui pelaksanaan Kewajiban Pelayanan

yang

membidangi

Sumber: Paparan Menko Perekonomian dalam KP3MN, 2018

kementerian
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Universal,

Kementerian

Komunikasi

dan

Informatika akan mendorong implementasi
aplikasi siCANTIK agar segera diimplementasikan
di PTSP Daerah Indonesia. Melalui program
Perizinan Online Terintegrasi ini diharapkan
pada tahun 2019 terdapat 150 PTSP daerah
yang

mengimplementasikan

pelayanan

perizinan secara elektronik melalui fasilitas
Aplikasi siCANTIK.
Tujuan pelaksanaan program:
Fasilitasi Aplikasi siCANTIK Cloud sebagai
aplikasi pelayanan perizinan dan non-perizinan
di PTSP Daerah dalam rangka percepatan
implementasi Peraturan Presiden Nomor 91
Tahun

2017

tentang

Percepatan

kebutuhan masing-masing secara mandiri.
3. Pendampingan implementasi Perizinan Online
Terintegrasi melalui kerja sama dengan
Kemdagri dan KPK. Dalam kegiatan ini,
Kemdagri dan KPK berperan sebagai
penyelenggara dengan peserta para Pimpinan
PTSP Daerah dan Tim Pelaksana Pelayanan
Perizinan di PTSP Daerah. Kegiatan ini
merupakan bentuk sinergi Kominfo dengan
instansi pemerintah terkait dalam rangka
percepatan implementasi penyelenggaraan
perizinan secara elektronik. Kegiatan ini juga
memiliki nilai strategis bagi Kominfo dalam
memperlancar implementasi siCANTIK di PTSP
Daerah. Peran Kemdagri dan KPK diharapkan
dapat meminimalkan resistensi daerah untuk
mengimplementasikan
sistem
elektronik
pelayanan perizinan.

1. Layanan Teknis e-Government, Personil tenaga
layanan teknis e-Government (Helpdesk).
Layanan ini memberikan bantuan teknis bagi
daerah yang ingin mengetahui tentang aplikasi
siCANTIK Cloud maupun yang ingin bertanya
terkait teknis pemanfaatan aplikasi setelah
mereka melaksanakan bimbingan teknis.

4. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Sistem
Perizinan Online Terintegrasi. Kegiatan tersebut
perlu dilaksanakan untuk mengetahui isu-isu
yang muncul selama implementasi sebagai
dasar penentuan strategi perbaikan yang
diperlukan dalam implementasi. Selain itu perlu
untuk mengevaluasi hasil implementasi aplikasi
siCANTIK di daerah pada tahun 2018 sehingga
dapat diketahui permasalahan dan kendala
implementasi secara teknis. Kegiatan tersebut
dilaksanakan dengan mengundang instansi
terkait di antaranya Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Polhukam, Kemdagri,
Kemendag, Kemenkeu, BKPM, dan KPK, tim
teknis Kominfo, tim teknis OSS, dan perwakilan
PTSP Daerah.

2. Bimbingan Teknis Pemanfaatan Aplikasi siCANTIK
Cloud kepada PTSP Daerah. Kegiatan bimbingan
teknis merupakan kegiatan yang diselenggarakan
dalam rangka menyiapkan SDM di PTSP
Daerah untuk mengelola Aplikasi siCANTIK.
Melalui pelaksanaan bimtek tersebut, PTSP
Daerah diharapkan dapat mengelola perizinan
dalam Aplikasi siCANTIK sesuai dengan

5. Pengembangan Fitur Sistem Perizinan Online.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengembangkan fitur-fitur pada siCANTIK baik yang tujuannya
integrasi dengan sistem lainnya seperti OSS,
e-Monev DPMPTSP Kemendagri dll, maupun
pengembangan sistem untuk penambahan
fungsi sesuai kebutuhan daerah seperti fitur
geo tagging, mobile application dll.

Pelaksanaan Perizinan Berusaha dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138
Tahun

2017

tentang

Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
Agar tujuan dimaksud dapat tercapai, perlu
dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai
berikut:

LAPORAN KINERJA DITJEN APTIKA 2018

34

3.3.1. Capaian

Gambar 15 Daerah yang telah mengimplementasikan siCantik CLOUD

Tabel 7 Daerah yang sudah Implementasi dan melaksanakan Bimtek
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3.3.2. Dampak
1. Efisiensi proses
Pemanfaatan siCANTIK Cloud dapat mempercepat proses pelayanan perizinan di daerah.
Berbagai pelayanan dapat dilaksanakan tanpa
perlu adanya tatap muka. Pada layanan
pendaftaran, masyarakat dapat mengajukan
pendaftaran secara online dimana pun mereka
berada tanpa harus hadir secara fisik di kantor
DPMPTS. Pada layanan tinjuan teknis yang
umumnya melibatkan beberapa SKPD yang
berbeda, proses surat menyurat maupun
pemeriksaan data serta berkas dapat
dilaksanakan secara online. Tim teknis dapat
meng-input data dari manapun dengan
mengakses sistem secara online. Proses
Penetapan juga dapat dilaksanakan dimana
saja dengan memanfaatkan Sertifikat Digital
sehingga dokumen yang dihasilkan adalah
dokumen dengan tanda tangan digital di
dalamnya.
2. Pertukaran Data
Aplikasi siCANTIK Cloud memiliki fasilitas
interoperabilitas data sehingga mampu bertukar
data antar sistem baik sistem di instansi pusat
maupun dengan sistem lain yang telah dimiliki
oleh daerah. Pemanfaatan sistem secara cloud
juga mempermudah proses standarisasi data
bagi pengguna aplikasi siCANTIK Cloud.
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3. Dukungan Jaringan
Aplikasi siCANTIK Cloud menggunakan
fasilitas server dan jaringan yang dimiliki oleh
Kementerian Komunikasi dan Informatika
dengan fasilitas System as a Service (Cloud).
Pemanfaatan dari daerah cukup melalui
sebuah halaman situs. Pengguna dapat
memiliki hak akses untuk mengonfigurasi
proses pelayanan perizinannya tanpa perlu
menyediakan server dan jaringan sendiri.
Pemanfaatan sistem secara cloud mampu
mengurangi biaya penyediaan server dan
pemeliharaan jaringan bagi pemerintah daerah.
Hal ini mampu menekan biaya implementasi
e-Government secara nasional.

Capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah
sebesar 101% dengan realisasi anggaran
sebesar 97,8% atau Rp.1.826.533.517,- dan
dari Pagu sebesar Rp.1.868.065.000,-. Biaya
yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan
aplikasi Si-Cantik secara terintegrasi melalui
OSS
meliputi
penyediaan
peralatan
pendukung dalam bimbingan teknis (bimtek)
sebesar Rp.178.500.000, bimbingan teknis
(bimtek)
di
33
provinsi
sebesar
Rp.675.939.000,
pembayaran
honor
narasumber sebesar Rp.279.750.000, dan
rapat koordinasi dengan pemda sebesar
Rp.52.691.000.

3.4. UMKM Go Online

----

----

----

Gambar 16 Lanskap UMKM Indonesia

1 Juta
UMKM

4.693.507
UMKM

59 %

8 Juta
UMKM

9.607.920
UMKM

120 %

Sumber: Stancombe Research & Planning, Deloitte Access Economics, 2015; Kementerian KUKM, 2012, BPS, 2012

Berdasarkan catatan firma Deloitte pada

oleh pendapatan 80 persen lebih tinggi

Tahun 2015 yang telah melakukan jajak

dibandingkan mereka yang masih secara

pendapat dengan 437 UMKM di Indonesia,

konvensional.

ditemukan fakta bahwa UMKM yang aktif

meningkatkan

menggunakan internet akan bisa memper-

sebesar 2 %.

Hal

ini

pun

dinilai

perekenomian

dapat

Indonesia
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Gambar 17 Posisi UMKM pada Visi Ekonomi Digital Indonesia 2020

Pemerintah Bersama marketplace menargetkan

melakukan

8 juta UMKM Go Online melalui Gerakan

berkolaborasi dengan kementerian/ lembaga

Nasional Ayo UMKM Jualan Online. Program

terkait, yaitu Onboarding atau mendorong

Fasilitasi 8 Juta Usaha Mikro, Kecil, dan

pelaku UMKM offline menjadi online, Active

Menengah (UMKM) Go Online bertujuan

Selling

menciptakan 8 Juta UMKM Indonesia untuk

UMKM

masuk ke dalam platform pasar online yang

meningkatkan transaksi online, Scale Up

dimulai

2017.

Business atau membantu pelaku UMKM untuk

Diharapkan melalui program Fasilitasi 8 juta

meningkatkan skala bisnisnya, hingga Go

UMKM

International atau gerakan mendorong pelaku

pada
Go

pertengahan

Online

dapat

Tahun

“Meningkatkan

4

atau
yang

(empat)

sudah

UMKM

internasional” yang sejalan dengan amanat

menjadi internasional.
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tahapan

pendampingan

produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
Nawacita 6. Tahun 2018 pemerintah mulai
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Sumber: Stancombe Research & Planning, Deloitte Access Economics, 2015;
BPS, 2012; Mc Kinsey Research, World Bank Research

meningkatkan

Go

dengan

kepada
Online

jangkauan

para
untuk

pasar

Koordinasi Pembuatan Materi dilakukan

Tahapan yang dilakukan mencakup :
1. Melakukan

sosialisasi

serta

koordinasi

dengan pihak-pihak terkait secara internal
dan eksternal dalam mempersiapkan pelaksanaan melalui Rapat Koordinasi/ Focus
Group Discussion dan penyerahan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan stakeholder
untuk menjalin kerja sama
2. Menyusun

strategi

meningkatkan

komunikasi

awareness

bagi

dalam rangka menyusun secara bersama
serta meminta masukan dengan stakeholder
terkait untuk materi edukasi UMKM Go
Online.

Koordinasi

Pembuatan

Materi

dilakukan dengan: Marketplace, Relawan
TIK dan Direktorat Penyediaan dan
Pengelolaan Informasi, Ditjen IKP

dalam
adanya

program fasilitasi 8 juta UMKM Go Online
yang akan dilakukan hingga 2019
3. Melakukan edukasi

dan pendampingan

bagi UMKM untuk melakukan pemasaran
produk secara online
4. Melakukan
e-commerce

rekapitulasi
players

dengan

dalam

pihak

memantau

pencapaian konversi dari UMKM menjadi
e-UMKM
5. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan
dengan tim pelaksana untuk dapat menyesuaikan TOR yang paling efektif.

Untuk melaksanakan program ini dilakukan
tahapan kegiatan sebagai berikut:
Penyusunan Materi Edukasi
Penyusunan

Materi

Edukasi

dilakukan

dalam rangka menyusun secara bersama
serta meminta masukan dengan stakeholder

Gambar 18 Relaunching Gerakan Ayo UMKM Jualan Online
di Thamrin City, Jakarta tanggal 24 April 2018

terkait untuk materi edukasi UMKM Go
Online yang dihasilkan melalui : PSA,
Instagram, Facebook, Video Animasi, dan
Website di alamat: http://umkmgoonline.id
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Gambar 19 Grebek Pasar pada bulan Agustus 2018
di Pasar Tanah Abang, Jakarta dan Pasar Bringharjo, Yogyakarta

Gambar 20 Capaian Target 2017-2018
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Capaian UMKM Go Online tahun 2018 yang

sejumlah

telah dicapai dengan menggandeng mitra

penambahan capaian UMKM Go Online pada

kerja antara K/L sampai Desember 2018

tahun 2018 sejumlah 4.914.413. Hasil ini

mencapai 9.607.920. Total jumlah UMKM Go

menunjukkan bahwa pada Desember 2018

Online pada Desember 2018 didapatkan dari

capaian target sudah mencapai 120% dari

jumlah UMKM Go Online pada tahun 2017

target yang ditentukan.
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4.693.507

ditambah

dengan

2.700.000

2.400.000
1.280.000
30.000

25.000

Total:
6.435.216

216
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Gambar 21 Jumlah UMKM yang sudah di Online kan oleh Kominfo bekerja sama dengan marketplace tahun 2017-2018

Capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah
sebesar 120% dengan realisasi anggaran
sebesar 99,5 % atau Rp.2.059.182.489,- dan
dari

Pagu

sebesar

Rp.2.067.829.000,-.

Sosialisasi dan Edukasi UMKM go Online
UMKM pada tahun 2018 membutuhkan biaya
sebesar Rp. 2.059.182.489. Biaya yang
digunakan untuk kegiatan UMKM Go Online
meliputi penyediaan peralatan pendukung
dalam bimbingan teknis (bimtek) sebesar
Rp. 1.478.089.000, pembayaran honor narasumber
sebesar Rp. 79.800.000, bimbingan teknis
(bimtek) sebesar Rp. 457.756.000 dan rapat
koordinasi dengan marketplace sebesar
Rp. 42.136.000.
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3.5. Seribu (1000) Teknopreneur

200
techno
preneur
mandiri
yang
tercipta

36 calon
techno
preneur

Gerakan

Nasional

200
techno
preneur
mandiri
yang
tercipta

18 %

31% dari
1000
startup
digital yg
siap masuk
tahap
inkubasi

453 calon
techno
preneur

146 %

lanjutan. Dengan begitu, akan makin besar

adalah sebuah gerakan untuk mewujudkan

peluang mereka menjadi startup Unicorn

potensi

Digital

(mempunyai valuasi di atas US$1 miliar

Energy of Asia di tahun 2020 dengan

alias Rp15 triliun). Pada Tahun 2018 telah

mencetak 1000 startup yang menjadi solusi

tercapai sejumlah 453 Tim yang terbentuk

atas berbagai masalah dengan memanfaat-

dalam kegiatan Gerakan Nasional Literasi

kan teknologi digital. Tujuan besar dari gera-

Digital yang dicapai melalui kegiatan Single

kan ini adalah memajukan pertumbuhan

Operator oleh Kominfo, Kerja sama dengan

ekonomi digital di Indonesia dengan cara

stakeholder dan juga kegiatan Akselerasi

membina

melalui Nexticorn (Next Indonesia Unicorn).

mampu

para

menjadi

pemuda

membuat

Startup

46.5 %

Digital

Indonesia

1000

123 calon
techno
preneur

The

Indonesia

startup

digital

agar
yang

menyelesaikan masalah bangsa dan mampu

Potensi

bertahan hingga nantinya menjadi sebuah

memang tidak dapat dipandang sebelah

perusahaan

Melalui

mata. Data hasil survei APJI pada tahun

Kegiatan ini akan dihasilkan SDM dengan

2016 ada sekitar 132,7 juta pengguna inter-

kompetensi dasar dan mindset yang harus

net di Indonesia. Ini adalah modal besar

dimiliki oleh seorang founder startup yang

bagi

punya hati untuk membangun bangsanya.

e-commerce dan bisnis berbasis teknologi

Pada Tahun 2018 juga telah diselenggara-

digital di tanah air. Volume bisnis e-com-

kan kegiatan Nexticorn (Next Indonesia

merce di Indonesia diprediksi akan menca-

Unicorn). Nexticorn bertujuan mempertemu-

pai USD 130 miliar dengan angka pertum-

kan para startup yang telah mendapat pen-

buhan per tahun sekitar 50 persen.

yang

sustainable.

industri

Indonesia

digital

untuk

di

Indonesia

mengembangkan

danaan tahap awal dengan para investor
yang berpotensi memberikan pendanaan
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Sasaran program ini adalah pengembangan

Untuk melahirkan 1.000 startup digital,

kapasitas sumber daya manusia dibidang

strategi yang dijalankan adalah dengan

teknologi informasi dan komunikasi dalam

mentoring dan pembinaan intensif melalui

rentang usia 18-40 tahun yang mempunyai

tahapan-tahapan

niat dan semangat membangun usaha digi-

yaitu: Medan, Jakarta, Bandung, Jogyakar-

tal / teknopreneur.

ta,

Semarang,

sistematis
Malang,

di

10

Surabaya,

kota
Bali,

Makasar, dan Pontianak yang memiliki infrastruktur serta pondasi digital yang kuat.

Gambar 22 Mentoring dan pembinaan intensif melalui tahapan-tahapan sistematis di 10 kota

Gambar 23 Tahapan 1000 Startup Digital
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Langkah pertama dimulai dari ignition, yaitu

hackathon untuk menghasilkan prototipe

seminar

pikir

produk dari ide solusi aplikasi. Setelah itu,

entrepreneurship yang menargetkan 8.000

1000 peserta akan memasuki tahap boot-

peserta setiap tahunnya. Kemudian, dari

camp,

peserta

mendalam

untuk

ignition

menanamkan

tersebut

pola

akan

dijaring

yang

merupakan
untuk

sesi

menyiapkan

mentoring
strategi

4.000 peserta yang layak untuk melanjutkan

peluncuran produk. Terakhir, 200 peserta

ke tahap workshop untuk diberikan pem-

terpilih akan diinkubasi selama kurang lebih

bekalan keahlian yang mereka butuhkan

3 bulan di setiap kota per tahun, sehingga

dalam membuat sebuah startup digital.

dalam 5 tahun akan tercipta 1.000 startup

Berbekal

digital.

ilmu

dari

workshop

tersebut,

2.000 peserta akan melanjutkan ke tahap

Tabel 8 Tabel Kegiatan

Gambar 24 Fokus Sektor
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Gambar 25 Nexticorn International Summit Indonesia - Digital Energy of Asia
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Nexticorn merupakan sebuah inisiatif yang

tahap awal dengan para investor yang berpo-

digagas oleh Kementerian Komunikasi dan

tensi

Informatika, Asosiasi Modal Ventura untuk

Dengan begitu, akan makin besar peluang

Startup Indonesia (AMVESINDO), dan Ernst &

mereka menjadi startup Unicorn (mempunyai

Young. Nexticorn bertujuan mempertemukan

valuasi di atas US$1 miliar alias Rp15 triliun).

memberikan

pendanaan

lanjutan.

para startup yang telah mendapat pendanaan

Gambar 26 Kegiatan Nexticorn yang dilaksanakan pada tanggal 9 – 10 Mei 2018
di Pulau Dewata Bali yang di buka oleh Bpk. Rudiantara Menteri Komunikasi dan Informatika

Gambar 27 Bpk. Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika berfoto bersama 4 CEO Unicorn Indonesia
(Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan Bukalapak) dan Kepala BKPM, Bpk. Thomas Lembong di Acara Nexticorn Bali
pada tanggal 9 – 10 Mei 2018
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Berikut ini terdapat beberapa startup yang sangat potensial di masa yang akan datang seperti di bawah ini

Gambar 28 Potential Start Up

Kendala capaian yang rendah tersebut
antara lain :
1. Publikasi

kegiatan

Nasional

3. Kurang kompaknya anggota dalam tim

1.000 Startup Digital kurang maksimal.

yang mengikuti fase kegiatan 1.000

Peserta yang hadir sebagian besar men-

Startup Digital berakibat dengan mun-

getahui

Nasional

durnya tim tersebut dalam kegiatan 1000

1.000 Startup Digital melalui komunitas

Startup Digital padahal setiap tim diha-

dan jaringan media lokal.

ruskan mengikuti semua fase dari awal

kegiatan

Gerakan

Gerakan

2. Kurasi peserta belum maksimal. Peserta
yang hadir sebagian besar adalah peserta yang “penasaran” mengenai Gerakan
Nasional 1.000 Startup Digital. Seharusnya bisa mendatangkan peserta yang
benar – benar memiliki tekad dan minat
yang cukup untuk mengikuti fase Kegiatan 1.000 Startup Digital.
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hingga akhir dan fase tersebut harus
berurutan tidak bisa dilompati.

Upaya perbaikan ke depan yang akan
dilakukan untuk mencapai target yang
Capaian

diharapkan adalah sebagai berikut :

kinerja

untuk

kegiatan

ini

adalah sebesar 146% dengan realisasi
1. Penggunaan Media TV, Radio dan Surat

anggaran

sebesar

98,4%

Kabar nasional sebagai media publikasi

Rp.27.269.086.661,-

dan kampanye agar masyarakat lebih

sebesar

tahu mengenai Gerakan Nasional 1.000

yang dikeluarkan untuk kegiatan 1000

Startup Digital

teknopreneur

2. Kerja sama dengan Asosiasi Perguruan
Tinggi Ilmu Komputer agar menghadirkan tim dari mahasiswa yang sudah siap
untuk

mengikuti

kegiatan

Gerakan

Nasional 1.000 Startup Digital ataupun
mengundang

alumni

mahasiswa

Perguruan Tinggi Ilmu Komputer untuk
berpartisipasi dalam Gerakan Nasional

dan

atau

dari

Rp.27.711.420.000,-.

Kerjasama
Program

meliputi
Luar

Rp.98.551.676,

Biaya

Pelaksanaan

Digital
Di

Pagu

Technopreneur
Negeri

sebesar

Perekrutan

menuju

Nasional Digital Technopreneur sebesar
Rp. 26.571.458.335, Seleksi Nasional
Produk

TIK

sebesar

76.200.000,dan

Fasilitasi Pengembangan AICTA 2018
sebesar Rp.339.207.725.

1.000 Startup Digital.
3. Pelaksanaan Akselerasi Kegiatan 1.000
Startup Digital diluar fase 1.000 Startup
digital untuk tim yang memiliki ide dan
konsep yang sudah matang.
4. Pelaksanaan kegiatan – kegiatan pendukung (RIOT, SMK Coding, KMDGI,
dsb) untuk mengisi talen – talent yang
dibutuhkan oleh Tim yang mengikuti
Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital.
5. Membuka opsi kota – kota baru yang
berpotensi untuk diselenggarakan fase
kegiatan 1.000 Startup Digital.
6. M e m b a n g u n

kerja

sama

dengan

berbagai partner (Google, Facebook,
dsb)

untuk

menguatkan

kapasitas

Mentor dan Tim 1.000 Startup Digital
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3.6. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan di Ditjen APTIKA

----

----

----

----

----

----

82

82.5

100.6%

Gambar 29 Sistem Layanan Aplikasi Informatika

Sistem Layanan Aplikasi Informatika mulai

verifikator

dibangun pada tahun 2017 dan telah mulai

Selain membantu menyediakan informasi bagi

efektif digunakan pada tahun 2018. Selain

pihak pengguna dalam mengakses layanan,

sistem

tim layanan Aptika juga berperan sebagai

informasi,

Direktorat

Tata

Kelola

Informatika.

penghubung

Aplikasi Informatika menyediakan Sumber

eksternal dengan tim penyedia layanan teknis

Daya Manusia (Tim Layanan Aptika) guna

di direktorat-direktorat terkait.

layanan antara lain petugas helpdesk dan
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antara

Aplikasi

Aplikasi Informatika selaku pengelola Layanan

membantu kegiatan operasional penyediaan
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Layanan

pengguna

layanan

Dalam sistem layanan Aplikasi Informatika, terdapat beberapa fitur yang disediakan,
diantaranya:

Paperless

Proses Pelayanan
Cepat

Mudah untuk
Melacak Layanan

Hemat Waktu
dan Biaya

13 Layanan dalam 1
Portal

Pendaftaran Mudah

Gambar 30 Fitur Sistem Layanan Aplikasi Informatika

Layanan

Aplikasi

Informatika

meng-

integrasikan 13 Layanan yang terdapat pada
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika yang
diperuntukkan bagi Instansi Penyelenggara,
Instansi Non Penyelenggara Negara (Swasta)
dan Masyarakat Umum, antara lain :
1. Domain.go.id
Layanan bagi instansi penyelenggara negara
dan desa untuk memperoleh /mendaftarkan
nama domain dan pengelolaannya.
2. Mail.go.id
Penyediaan domain surat elektronik untuk
Aparatur Sipil Negara yang belum memiliki email
instansi, dua fitur utama di Mail.go.id adalah
enkripsi dan tanda tangan digital.

3. Aplikasi Perkantoran Maya (SiMAYA)
Aplikasi

administrasi

perkantoran

berbasis

awan/cloud. Dengan aplikasi ini proses manajemen
persuratan yang biasanya dilakukan secara
manual dapat dilakukan secara otomatis.
4. Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan
Terpadu untuk Publik (SiCANTIK)
Penyediaan

aplikasi

berbasis

web

yang

terintegrasi antara portal perizinan dan aplikasi
Back Office dengan menggunakan jaringan
lokal maupun internet.
5. Manajemen dan Kanal Pertukaran Data
antara Instansi Pemerintah (MANTRA)
Penyediaan bimbingan penggunaan teknologi
open standard berbasis open source code
sebagai perangkat pendukung pengelolaan
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integrasi informasi dan pertukaran data secara
elektronik.

11. Pendaftaran Sistem Manajemen
Pengamanan Informasi (SMPI)

6. Pusat Data Pemerintah (Puspita)

Pelayanan publik dalam penerapan sistem

Layanan bagi instansi pemerintah yang belum

manajemen pengamanan informasi berdasarkan

memiliki infrastruktur TIK secara memadai,

asas risiko berupa pendaftaran auditor,

mencakup penyediaan layanan web hosting

implementor, lembaga sertifikasi dan lembaga

dan virtual private server (VPS).

konsultasi.

7. Private Network Security (PNS Box)

12. Aduan Konten

Penyediaan sistem operasi berbasis UNIX (open

Layanan pelaporan konten internet ilegal bagi

source)

daerah

masyarakat dan instansi terkait, misalnya konten

berfokus pada keamanan dan manajemen

pornografi, pelanggaran sara, pelanggaran haki,

jaringan internet.

terorisme dll.

bagi

instansi

pemerintah

8. Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)
Penyelenggara Negara

Untuk dapat terus meningkatkan kualitas dan

Layanan bagi instansi pemerintah daerah untuk

juga melakukan perbaikan atas pelayanan

mendaftarkan sistem elektronik mereka, seperti

publik yang diberikan, maka Direktorat Tata

website

pemerintah

perizinan

daerah.

atau

layanan

Kelola Aplikasi Informatika melakukan Survei

Penyelenggara

Sistem

Kepuasan

daerah

kepada

pengguna

Elektronik (PSE) Non Penyelenggara Negara.

layanan dengan mengukur tingkat kepuasan

Layanan bagi pelaku usaha swasta untuk

pengguna

mendaftarkan sistem elektronik mereka. Fokus

Dalam melakukan Survei yang terdiri atas

terutama bagi SE di bidang perdagangan dan

Indeks

transaksi keuangan secara online.

Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP),

9. Indonesian Game Rating System (IGRS)

Layanan

Kepuasan

Aplikasi
Masyarakat

Informatika.
(IKM)

dan

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB)

Pendaftaran permainan interaktif elektronik dan

Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman

uji kesesuaian permainan interaktif elektronik.

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

Hasil IGRS adalah berupa rating atas akses

Unit

permainan.

digunakan sebagai acuan. Hal ini sejalan

Penyelenggara

Pelayanan

Publik

dengan Permenpan-RB 14/2017 Pasal 1 ayat 1,

10. Whitelist Nusantara
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Masyarakat

bahwa

“Penyelenggara

Sistem yang dibangun untuk menyediakan

wajib

melakukan

akses

Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu)

internet

hanya

pada

konten

yang

untuk

Survei

publik

Kepuasan

bermanfaat (hasil filtering) untuk kepentingan

kali

dunia pendidikan dasar dan menengah.

Kepuasan Masyarakat sebagai bahan untuk
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setahun”

pelayanan

memperoleh

Indeks

lenggaraan

pelayanan

publik

ataupun

Adapun untuk survei IIPP, merujuk berbagai

mengetahui kelemahan & kekurangan dari

informasi yang sebagian besar mengacu pada

masing-masing

pelaksanaan sur vei IIPP oleh Komisi Pem-

pelayanan

publik

yang

diberikan.

berantasan Korupsi (KPK), menggunakan

Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Tata
Kelola selaku pengelola Layanan Aplikasi
Informatika melakukan survei kepada Penerima
Pelayanan

Publik.

Sesuai

definisi

dalam

3 (tiga) indikator utama, yakni:
a. Transparansi Layanan Publik
b. Akuntabilitas Penanganan Laporan
Korupsi

Permenpan-RB 14/2017, Penerima Pelayanan
Publik adalah orang, masyarakat, lembaga

c. Akuntabilitas Pegawai

instansi pemerintah dan dunia usaha yang
menerima

pelayanan

dari

aparatur

penyelenggara pelayanan publik, sehingga
dalam konteks penyediaan layanan Aplikasi
Informatika di Kementerian Komunikasi dan
informatika, Penerima Pelayanan Publik yang
menjadi responden survei IKM dan IIPP
adalah pengguna layanan Aplikasi Informatika.

Pelaksanaan kegiatan Survei IKM dan IPP
Layanan Aplikasi Informatika terdiri atas
penyusunan

survei,

penyebaran

dan

pengumpulan data survei secara online,
serta analisa data hasil survei. Kegiatan ini
melibatkan beberapa pihak antara lain
Direktorat

Jenderal

Sumber

Daya

dan

Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI),
Badan Penelitian dan Pengembangan SDM
Lebih lanjut, survei IKM yang disusun

(Badan Litbang SDM), Pusat Data dan

mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Sarana Informatika (PDSI), serta T im Lem-

a. Persyaratan
b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
c. Waktu Penyelesaian

baga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat

(LPPM)

Institut

Pertanian

Bogor (IPB).

d. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Untuk dapat mengukur kinerja pelayanan,

e. Kompetensi Pelaksana

maka

f. Perilaku Pelaksana
g. Penanganan Pengaduan Saran dan
Masukan
h. Sarana dan Prasarana

pada

melalui

tahun

2018

Ditjen

Aptika

Direktorat

Tata

Kelola

mulai

melakukan Survei Kepuasan Masyarakat
untuk

mengatur

performa

kinerja

pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan
amanat Peraturan Menteri Pemberdayaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Menpan-RB)
tentang

Nomor

Pedoman

14

Tahun

Penyusunan

2017
Survei

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
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Pelayanan Publik, dimana Penyelenggara

Survei IKM merujuk pada PM Menpan RB

Pelayanan Publik wajib melakukan Survei

Nomor 14 Tahun 2017. Sedangkan untuk

Kepuasan

Survei IIPP merujuk pada survei IIPP yang

Masyarakat

secara

berkala

minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) dan telah dijadikan referensi oleh

Survei

yang

dilakukan

adalah

survei

berbagai

sumber.

Untuk

tahun

2018,

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan

target nilai IKM adalah 82 dan nilai IIPP

Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP).

adalah 8,8.

Timeline persiapan dan pelaksanaan survei IKM dan IIPP adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Timeline persiapan dan pelaksanaan survei IKM dan IIPP

Pengolahan dan analisis hasil survei baik untuk survei IKM dan IIPP menggunakan metode
yang diatur dalam PM Menpan-RB Nomor 14 Tahun 2017. Hasil pengolahan data kemudian
diukur dengan pedoman berikut:

Tabel 10
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Untuk hasil IIPP, hasil dikonversi menjadi

Capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah

skala 0-10 menyesuaikan PK Dirjen yang

sebesar 100,6% dengan realisasi anggaran

menggunakan skala tersebut.

sebesar 99,9% atau Rp.1.173.772.592,- dan

Dari

hasil

pengolahan

data

survei,

diperoleh hasil nilai IKM atas Layanan
Aptika adalah 82,5 dari target nilai 82 dan
nilai IIPP adalah 7,8 dari target nilai 8,8.
Nilai tersebut menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat atas Layanan Aplikasi
Informatika

dan

integritas

pelayanan

publik Ditjen Aptika adalah baik, meskipun
nilai IIPP masih di bawah target.

dari

Pagu

sebesar

Rp.1.174.266.000,-.

Survey Kepuasan Masyarakat terkait terhadap
layanan di Ditjen Aptika merupakan kegiatan
tambahan dari Layanan Aptika Terintegrasi.
Berikut ini adalah biaya yang digunakan
untuk

kegiatan

terintegrasi

yang

utama

meliputi

maintenance

Rp.430.591.000, sosialisasi layanan aptika
terintegrasi sebesar Rp.446.109.000, dan
operasional

pelaksanaan

sebesar Rp.743.181.000.

IKM

aptika

sistem layanan aplikasi terintegrasi sebesar

Beberapa kendala yang dihadapi selama
survei

layanan

dan

IIPP

layanan

aptika

terintegrasi

diantaranya:

1. Banyak

email

dan

nomor

telepon

pengguna yang sudah tidak aktif yang
menyebabkan pengguna tidak bisa
atau sulit dihubungi
2. Beberapa pengguna lupa password

email sehingga tidak bisa membuka
link survei dan harus dikirim ulang
melalui WhatsApp
3. E m a i l

Kominfo

yang

seringkali

mengalami bouncing atau masuk ke
spam

pengguna

ketika

dikirimkan

yang memperlambat proses pengisian

Dikarenakan penyebaran dan pengisian
kuesioner

mayoritas

elektronik

(online),

dilakukan

secara

menyebabkan

tim

layanan tidak dapat meminta pengguna
Layanan

Aplikasi

Informatika

secara

langsung untuk mengisi survei.
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3.7. Gerakan Menuju 100 Smart City
Sebanyak 50 walikota dan bupati di Indone-

Agar memperoleh hasil yang maksimal,

sia

Kesepahaman

Gerakan Menuju 100 Smart City ini juga

mengikuti Gerakan Menuju 100 Smart City

melibatkan pelaku industri yang memiliki

Ta h a p

solusi terkait Smart City. Diharapkan para

menandatangani
II.

Nota

Melalui

kesepahaman

itu,

diharapkan setiap kepala daerah dapat

pelaku

mendorong pemanfaatan teknologi informasi

terkait masterplan Smart City yang disusun

dan komunikasi dalam menjawab permasalahan

oleh kandidat daerah sehingga memiliki efek

sekaligus

maksimal kepada masyarakat

meningkatkan

kualitas

layanan

serta mendorong potensi masing-masing
daerah.

bisa

memberi

Gerakan Menuju 100 Smart City diawali

Komunikasi

dan

Informatika

kandidat kota atau kabupaten di Indonesia.

Rudiantara mengatakan penerapan Smart

Selanjutnya

kandidat

City

assessment

di

bukan

teknologi,

hanya

tapi

meningkatkan

sekadar

lebih

pada

kualitas

mengadopsi
upaya

layanan

untuk
kepada

masyarakat.
Smart

City

itu

bukan

berarti

membeli

melayani masyarakat dengan lebih baik.
Fokusnya adalah bagaimana kita mengubah
proses bisnis dan tata cara pemerintah
daerah dalam melayani. Sedangkan jaringan,
teknologi, aplikasi itu hanya enabler atau
pengungkit
Menteri

menyampaikan

bahwa

pembangunan Smart City tidak bisa hanya
dengan membuat program dalam waktu 5
tahun.

Smart

City

sifatnya

berkelanjutan dan ujungnya akan menjadi
kota

yang

layak

huni

karena

semua

pelayanan masyarakat akan mengerucut
Secara

khusus,

Kominfo

mendorong

pemerintah kabupaten dan kota melibatkan
seluruh

Jakarta

untuk

proses

mengukur

gerakan

ini.

Kandidat

yang

pendampingan

lolos

akan

kalangan

akademisi dari Universitas Indonesia, Institut
Teknologi Bandung, STIE Perbanas, dan
Badan

Pengkajian

dan

Pengembangan

Teknologi (BBPT) serta sejumlah lembaga
lain. Pendampingan termasuk menyiapkan
masterplan

yang

mencakup

Rencana

Pembangunan Smart City di masing-masing
kota atau kabupaten dalam 5-10 tahun ke
depan.

Kominfo

10

menjalani

kesiapan mengikuti setiap tahapan dalam
mendapatkan

teknologi, komputer atau aplikasi, melainkan

atau

masukan

dengan proses seleksi untuk memilih

Menteri

pemangku

kepentingan

implementasi Program Smart City.
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untuk

Assessment dilakukan pada tanggal 21-22
Februari 2018 di Ciputat, Tangerang. Hasil
Assesment menunjukkan terpilihnya 25 kota
yang lulus seleksi dan dapat mengikuti
Program Gerakan Menuju 100 Smart City. 25
kota tersebut dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.

Gambar 31 Dirjen Aplikasi Informatika mewakili Menteri Komunikasi dan Informatika memberikan
penghargaan kepada kab/kota yang telah menyelesaikan masterplan dan quickwin smartcity, di
ice BSD tangerang selatan (12-14 desember 2018)
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Setelah

melewati

inkubasi

serta

Secara umum, proses “People, Process,

negara

maju,

Data and Things” yang juga disebut sebagai

paradigma-model Smart City kini dianggap

Internet-of-Everything (IoE) – merepresentasikan

dapat diterapkan di berbagai kota di negara

sebuah ekosistem di mana setiap individu

berkembang. Smart City merupakan bentuk

terhubung ke dalam rangkaian perangkat

dari pemerintahan kota yang menerapkan

elektronik.

metode

dengan

Proses ini kemudian dilanjutkan ke dalam

menggunakan sensor atau gawai dalam

proses data mining dan analytics, sebuah

jaringan Internet of Things.

langkah analisa terbuka di mana semua

Data yang terkumpul kemudian digunakan

lapisan

untuk menganalisa apa saja yang terjadi di

direpresentasikan

lingkup

Proses

trial-and-error

di

masa
berbagai

pengumpulan

kota,

informasi

memprediksi

kemungkinan

ekosistem

kota

secara

berikutnya

proporsional.

adalah

penyusunan

rancangan,

manfaat di dalamnya.

pengawasan dan evaluasi kebijakan.

Kemampuan dalam memanfaatkan teknologi

Dengan menerapkan proses “pintar” secara

komunikasi dan informasi (ICT) sangatlah

menyeluruh,

penting untuk memaksimalkan pengumpulan

mengembangkan kebijakan yang tidak hanya

informasi melalui jaringan IoT, yang diharapkan

dapat meningkatkan daya saing kota bagi

dapat meningkatkan mutu kehidupan warga

para

kota.

kecepatan jaringan), namun juga kualitas

Smart Government - Smart City yang berasal
dari

sensor

dan

perangkat

elektronik

pelaku

pengujian,

dapat

terjadinya masalah, serta mempelajari potensi

Data menjadi elemen “pintar” dari konsep

pelaksanaan,

pemerintah

bisnis

kota

(melalui

dapat

tingginya

layanan fasilitas publik (menarik tenaga kerja
berkemampuan tinggi) secara umum.
Dengan

demikian,

skema

implementasi

(kamera di berbagai ruang publik dan gawai

kerangka Smart Government menyarankan

personal – seperti aplikasi di dalam smart-

penggunaan IoT sebagai poros pusat dari

phone), informasi personal dari sosial media

segala kegiatan pengumpulan informasi dan

dan

data oleh pemerintah kota.

berbagai

website,

serta

data

dari

perangkat pemerintahan dan temuan pihak

Data tersebut menjadi penunjang dan poin

swasta/bisnis.

pertimbangan penting bagi pemerintah kota

Data yang terkumpul akan diproses oleh

dalam

‘otak

penyediaan

layanan

serangkaian perangkat lunak dan aplikasi di

kemampuan

ini

pusat kontrol dan komando pemerintah kota.

operasional

Dalam

jaringan

Smart

aspek

instrumen

City’,

ini,

yang

Open

penting

e-Government

untuk

merupakan

Data

dalam

menjadi

penerapan

melangkah

Smart Government.
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menuju

menentukan

serta

publik.

Maka,

membutuhkan

hulu-hilir

yang

kebijakan,

serta

tangguh,

solusi

manajemen
juga

dapat

diandalkan.
Selain perancangan, ALE juga menyediakan
solusi

operasional

yang

memungkinkan

beberapa jaringan virtual beroperasi dalam

Menyongsong

satu

menerapkan

Smart City dari Kementrian Komunikasi dan

proses ALE Unified Access. Langkah ini

Informatika sejak akhir 2017 dan penganu-

memungkinkan koneksi kabel dan nirkabel

grahan Gerakan Menuju 100 Smart City

beroperasi dalam satu jaringan, di mana

2018 bagi 24 Kabupaten/Kota di seluruh

keduanya

Alcatel-Lucent

Indonesia, maka jalan perintisan menuju

OmniVista® 2500 management suite, yang

implementasi Smart City massal di Indonesia

menampilkan jaringan virtual, switch (penga-

telah menjadi kebutuhan primer. Dengan tata

lih arus), access points dan komponen jarin-

rencana dan pemilihan solusi infrastruktur

gan lainnya melalui panel layarmuka tunggal.

yang baik, bukan tidak mungkin Indonesia

infrastruktur

diatur

dengan

melalui

gencarnya

program

100

menjadi pelopor Smart City di kawasan Asia
Tenggara.
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BAB IV
PENUTUP

BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Penyusunan

Laporan

(Lapkin)

yaitu: (1) Persentase (%) Petani dan Nelayan

merupakan kegiatan tahunan dimana tahun

Go Online, (2) Persentase (%) Penerbitan

2018 merupakan laporan instansi yang ke-14

Sertifikat

sejak didirikannya Departemen Komunikasi

instansi yang menggunakan Aplikasi siCANTIK

dan Informatika (Depkominfo) pada tahun

dalam

2005.

Terintegrasi,

Target

kinerja

Kinerja

Direktorat

Jenderal

Digital,

(3)

Persentase

penyelenggaraan
(4)

Jumlah

Perizinan

Persentase

Online

(%)

jumlah

Aplikasi Informatika yang telah ditetapkan

UMKM Go Online, (5) Persentase (%) jumlah

pada Perjanjian Kerja (PK) Ditjen Aptika

teknopreneur.

tahun 2018 merupakan target yang dijanjikan
antara Direktur Jenderal Aptika dengan
Menteri

Komunikasi

Penyusunan

dan

Perjanjian

Informatika.

Kinerja

ditujukan

sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas
dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian
keberhasilan

atau

kegagalan

pencapaian

tujuan dan sasaran organisasi.

Terkait dalam mensukseskan fokus pembangunan

pemerintah

Indonesia

yang

diamanatkan di dalam Nawacita maka telah
diselenggarakan

program

Petani

dan

Nelayan Go Online. Program ini diharapkan
dapat memberikan solusi atas permasalahan
di sektor pertanian dan perikanan dengan
memfasilitasi

edukasi

dan

pemanfaatan

Capaian kinerja organisasi diukur dengan

aplikasi yang tepat untuk menunjang

cara membandingkan antara kinerja yang

pengusahaan petani dan nelayan serta kinerja

terjadi

diharapkan

sektor pertanian dan perikanan. Tingkat

berdasarkan target yang ditetapkan dalam

keberhasilan dalam implementasi program

dokumen

satu

Petani dan Nelayan Go Online turut ditentu-

tahun. Capaian kinerja tersebut akan mem-

kan oleh komitmen dari semua pihak yang

berikan

terlibat,

dengan

kinerja

perjanjian
jawaban

Direktorat

yang

kinerja

terhadap

Jenderal

selama

keberhasilan

Aplikasi

Informatika

(Ditjen Aptika) dalam pengembangan
ekosistem dan tata kelola Teknologi Informasi
Komunikasi (TIK) yang mendukung fokus
pembangunan
Direktorat

nasional.

Jenderal

Capaian

Aptika

kinerja

tahun

2018

secara umum telah menunjukkan kinerja
yang baik, dilihat dari jumlah indikator kinerja
yang telah melampaui target.

anggaran

yang

tersedia,

dan

infrastruktur yang menunjang terlaksananya
program tersebut.
Dalam rangka mengembangkan ekosistem
bertransaksi online yang aman serta membangun infrastruktur

kunci publik nasional

maka diselenggarakan pemanfaatan Sertifikat
Digital

di lingkungan pemerintah

pelayanan
Digital

maupun

publik. Pemanfaatan Sertifikat

ditujukan

untuk

mewujudkan

Dari hasil evaluasi terhadap akuntabilitas

pelaksanaan UU ITE Pasal 11 tentang tanda

kinerja Ditjen Aptika Tahun 2018, dapat

tangan

disimpulkan

kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

sebagai

berikut:

terdapat

indikator yang capaiannya di atas 100%,

elektronik

bagi transaksi

dan

yang
dokumen

memberikan
elektronik,
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4.2. Saran
serta mewujudkan

PP PSTE pasal 41

Berbagai upaya telah ditempuh merupakan

tentang Kewajiban Penggunaan

langkah dalam rangka mencapai tujuan dan

Sertifikat Elektronik bagi Seluruh Layanan

sasaran strategis dalam program utama

Publik. Berbagai kegiatan telah dilakukan

Kementerian Komunikasi dan Informatika

dalam penyelenggaraan Sertifikasi Digital di

yang diturunkan dari NAWACITA. Keberhasilan

antaranya

melakukan

tersebut tidak terlepas dari komitmen, kerja

Discussion

bersama

dan

59

Focus

Group

Asosiasi

Fintech

Indonesia, p e n y u s u n a n p a n d u a n s t a n d a r
P S r E , pengakuan keandalan penyelenggara
Sertifikasi Elektronik (PSrE) Induk, sosialisasi
pemanfaatan Sertifikat Digital, bimbingan
teknologi kekuatan hukum dan pemanfaatan
Tanda Tangan Elektronik, implementasi di
lingkungan

Kementerian

Komunikasi

dan

Informatika dan lingkungan pemerintah.

keras

dan

kerjasama

segenap

jajaran

Direktorat Jenderal Aptika.
Dari hasil capaian kinerja Direktorat Jenderal
Aptika

sepanjang

tahun

2018

untuk

meningkatkan kinerja pada tahun yang akan
datang dan rencana tindak lanjut yang akan
dilakukan antara lain:
Peningkatan

kualitas

perencanaan

Selain program yang telah disebutkan diatas,

sebelum melaksanakan kegiatan yang

berikut

mendukung Program Ditjen Aptika agar

beberapa

program

yang

sedang

diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal
Aptika

yaitu

Program

Perizinan

didapatkan hasil yang tepat sasaran.

Online

siCANTIK,

Penggunaan Media TV, Radio, dan Surat

UMKM Go Online, Seribu Teknopreneur,

Kabar serta bekerja sama dengan

Indeks

terhadap

Asosiasi Perguruan Tinggi dan Partner

layanan Ditjen Aptika dan Gerakan Menuju

(Google, Facebook, dsb) sebagai media

Smart City.

publikasi

dan

kampanye

masyarakat

lebih

mengenal

Terintegrasi

melalui

Kepuasan

aplikasi
Masyarakat

Selain itu,

agar

Program

Direktorat Jenderal Aptika.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi
saat merealisasikan kegiatan dan capaian

Meningkatkan kesiapan dan melakukan

kinerja

pengecekan

Ditjen

Aptika

tahun

2018,

yaitu

sisi

teknis

dan

infrastruktur demi tercapainya kegiatan

a. Publikasi kegiatan kurang maksimal

yang efektif.

b. Kurasi peserta belum maksimal
c. Terjadi kendala teknis saat melaksanakan
kegiatan
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dari

sebagai berikut:
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