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KATA PENGANTAR
Fokus tujuan strategis kementerian kominfo yang ingin
dicapai di tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam
rencana strategis Kementerian kominfo tahun 2020-2024
yaitu mengembangkan transformasi digital nasional yang
mendukung pencapaian visi misi Direktorat Jenderal
Aplikasi Informatika.
Untuk mendukung hal tersebut Direktorat Jenderal
Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) telah melaksanakan
berbagai program sebagaimana tercantum dalam Rencana
Kerja Direktorat Jenderal Aplikasi informatika tahun 2020.
Pencapaian program diukur melalui pencapaian Perjanjian
Kinerja (PK) yang menjadi tanggung jawab Direktorat
Jenderal Aplikasi Informatika dan jajaranya. Guna
memastikan target Perjanjian Kinerja tercapai, Ditjen Aptika melakukan monitoring dan
evaluasi secara berkala.
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020 terdapat beberapa PK yang capaian telah
sesuai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, namun terdapat juga PK yang
masih memerlukan usaha perbaikan pencapaiannya. Beberapa upaya perlu dilakukan
perbaikan dalam rangka pencapaian target PK diantaranya peningkatan kompetensi
SDM dan percepatan implementasi rencana aksi serta pengelolaan anggaran yang
profesinal dan berkualitas.
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 RPJMN 2020-2024.
Maka untuk selanjutnya diharapkan semakin banyak kegiatan di lingkungan Ditjen
Aptika yang lebih terukur dan lebih tajam outcomenya sehingga lebih bermanfaat bagi
masyarakat.
Akhirnya melalui buku laporan kinerja Ditjen Aptika ini diharapkan masukan dan saran
perbaikan yang bersifat membangun dari bapak/ibu sekalian. Semoga buku laporan
ini dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan dibidang
teknologi informatika dan peningkatan kinerja Ditjen Aptika. Terima kasih.
Jakarta,
Maret 2021
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika,

Semuel A Pangerapan
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RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Ditjen Aptika dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban
atas pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Aptika selama tahun 2020 sebagai wujud
pelaksanaan sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
yang menjadi tugas dan fungsi (tusi) Ditjen Aptika yang dituangkan ke dalam Perjanjian
Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ditjen Aptika.
Laporan Kinerja ini baru memasuki tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra)
Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024 serta Renstra Ditjen Aptika Tahun 2020-2024.
Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang
terjadi dengan kinerja yang diharapkan berdasarkan target yang ditetapkan dalam
dokumen perjanjian kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja tersebut akan
memberikan jawaban terhadap keberhasilan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
(Ditjen Aptika) dalam pengembangan ekosistem dan tata kelola Teknologi Informasi
Komunikasi (TIK) yang mendukung fokus pembangunan nasional.
Sepanjang Tahun 2020 Kinerja Ditjen Aptika telah menunjukan perbaikan yang ditandai
dengan meningkatnya beberapa capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Namun ada
juga beberapa IKK masih belum mencapai target yang ditetapkan dan masih perlu
kerja keras untuk dapat mencapainya di tahun 2021. Secara umum Nilai Pencapaian
IKK Ditjen Aptika Tahun 2020 sebesar 100%. Dengan kegiatan utama Ditjen Aptika
diantaranya :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Startup Digital yang terbentuk;
Penanganan Konten Internet (media Sosial, Konten Negatif, Website);
Penyelesaian UU Pelindungan Data Pribadi;
Aplikasi Generik yang Dikembangkan secara Multiplatform;
Implementasi Satu Data Indonesia;
Literasi di Bidang Digital;
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen APTIKA Tahun 2020; dan
Penilaian Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Ditjen APTIKA Tahun 2020.

Laporan Kinerja Ditjen Aptika tahun 2020 ini juga melaporkan kegiatan-kegiatan penting
lainnya yang telah dilaksanakan selain delapan kegiatan utama di atas. Akuntabilitas
keuangan yang dilaporkan berdasarkan capaian kegiatan yang diperjanjikan dalam
Perjanjian Kinerja (PK) Eselon 1 Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika adalah
penggunaan alokasi dana Rp 302,301,666,000,- yang terealisasi sebesar Rp
272,981,444,161 atau 90 %. Sementara alokasi Total Pagu Direktorat Jenderal Aplikasi
Informatika pada tahun 2020 Ditjen Aptika mendapatkan total alokasi anggaran
sebesar Rp. 394.777.455.000 dan sampai dengan 31 Desember 2020 Ditjen Aptika
merealisasikan anggaran sebesar Rp. 360.676.516.744 atau sebesar 91%.

vi

vii

1.1

Profil Direktorat Jenderal
Sejak berlakunya UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara,
Depkominfo diubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika
yang dipertegas melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Kemudian, Ditjen Aplikasi
Telematika (Ditjen Aptel) berubah nama menjadi Direktorat Jenderal Aplikasi
Informatika (Ditjen Aptika) dan digunakan hingga saat ini.
Pada awalnya Ditjen Aptika 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 Kemkominfo yang merupakan susunan tiga huruf
C dalam gradasi warna biru.
Ditjen Aptika dibentuk sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kominfo Nomor
6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan
Informatika. Ditjen Aptika memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang penatakelolaan aplikasi informatika.
Struktur Ditjen Aptika terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi
Informatika, Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika, Direktorat Layanan
Aplikasi Informatika Pemerintahan, Direktorat Pemberdayaan Informatika,
Direktorat Ekonomi Digital, dan Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika.

1.2

Tugas Dan Fungsi
Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No. 24 Tahun
2010 tanggal 14 April 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian
Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara, menetapkan bahwa Ditjen Aptika mempunyai tugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Aplikasi Informatika.
Peraturan Presiden tersebut dijabarkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Komunikasi dan Informatika yang mengatur Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
serta susunan Organisasi Ditjen Aptika.
A. Kedudukan
Ditjen Aptika adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri yang dipimpin oleh Direktur Jenderal.
B. Tugas Pokok
Ditjen Aptika dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dengan tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
penatakelolaan aplikasi informatika.
C. Fungsi
Dalam melaksanakan tugasnya Ditjen Aptika menyelenggarakan fungsi:
•

Perumusan kebijakan di bidang penatakelolaan e-Government,
e-Business, dan keamanan informasi, peningkatan teknologi dan
infrastruktur aplikasi informatika, serta pemberdayaan informatika;
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•

Pelaksanaan kebijakan di bidang penatakelolaan e-Government,
e-Business, dan keamanan informasi, peningkatan teknologi dan
infrastruktur aplikasi informatika, serta pemberdayaan informatika;

•

Penyusunan norma, standar,
penatakelolaan e-Government;

•

Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
penatakelolaan e-Government;

•

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penatakelolaan
e-Government, e-Business, dan keamanan informasi, peningkatan
teknologi dan infrastruktur aplikasi informatika, serta pemberdayaan
informatika;

•

Pelaksanaan administrasi Ditjen Aptika; dan

•

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

prosedur,

dan

kriteria

di

bidang

Struktur Organisasi Dan SDM
Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Ditjen Aptika telah mengalami
perubahan pada tanggal 2 Agustus 2018. Perubahan SOTK terjadi berdasarkan
arahan dari Menteri Komunikasi dan Informatika untuk mendukung terciptanya
fungsi regulator, akselerator dan fasilitator yang dijalankan oleh Ditjen Aptika.
Hal ini terjadi dikarenakan peran pemerintah di era digital mengalami perubahan.
Perubahan teknologi yang sangat cepat menjadi tantangan untuk mendorong
transformasi digital. Ketiga fungsi ini juga mendukung persiapan menghadapi
skenario strategis pembangunan TIK dalam menunjang visi Indonesia 2025
melalui perekonomian berbasis digital. Kedepannya, Kementerian Komunikasi
dan Informatika tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga menjadi
fasilitator dan akselerator. Perubahan peran itu dimaksudkan agar industri TIK
Nasional dan sektor-sektor lainnya bisa berkembang lebih pesat.
Selain itu, Ditjen Aptika memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang
penatakelolaan keamanan informasi yang bersinggungan dengan Badan Siber
dan Sandi Negara (BSSN). Dengan diterbitkannya Perpres Nomor 53 Tahun 2017
tentang Badan Siber dan Sandi Negara yang merupakan lembaga pemerintah
non Kementerian dengan tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif
dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengkonsolidasikan
semua unsur yang terkait dengan keamanan siber, maka beberapa fungsi Ditjen
Aptika dilaksanakan oleh BSSN.
Sehingga dalam Perpres Nomor 53 tahun 2017 pasal 51b disebutkan “pelaksanaan
tugas di bidang keamanan informasi, tetap dilaksanakan oleh Direktorat
Keamanan Informasi, Ditjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika”
sampai dengan selesainya penataan organisasi BSSN. Selanjutnya pada pasal 53a
menyebutkan bahwa Direktorat keamanan Informasi, Kementerian Komunikasi
dan Informatika, dan Indonesia Security Incident Response Team on Internet
Infrastructure (ID-SIRTII) dialihkan ke BSSN.
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SOTK berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 6 tahun 2018 Tanggal 2
Agustus 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan
Informatika, adalah sebagai berikut:

Gambar 1 Struktur Ditjen Aplikasi Informatika sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo No.6 Tahun 2018

A. Struktur Organisasi
Untuk melaksanakan fungsi tersebut susunan organisasi Ditjen Aptika terdiri
dari:
a. Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Setditjen Aptika)
Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi
kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen Aptika.
b. Direktorat Layanan Aptika Pemerintahan (Dit.LAIP) Mempunyai tugas
melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan aplikasi
informatika pemerintahan.
c. Direktorat Tata Kelola Aptika (Dit.Takel) Mempunyai tugas mempunyai
tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penatakelolaan aplikasi
informatika, serta pencatatan intensifikasi penerimaan negara bukan
pajak
d. Direktorat Pemberdayaan Informatika (Dit. PI) Mempunyai tugas
melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang pemberdayaan informatika.
e. Direktorat Ekonomi Digital (Dit. EDI) Mempunyai tugas melaksanakan
kebijakan, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ekonomi
digital.
f. Direktorat Pengendalian Aplikasi dan Informatika (Dit. Pengendalian)
mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang pengendalian aplikasi informatika
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B. Pengalihan Jabatan Struktural Eselon III ke bawah

Berdasarkan mandat presiden mengenai Penataan
Organisasi Kementerian Negara yang tertuang
dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun
2019 tentang Organisasi Kementerian Negara
(pedoman untuk struktur organisasi Kementerian)
dan Penataan Struktural mengalihkan jabatan
struktural eselon III ke bawah ke dalam jabatan
fungsional yang diimplementasikan 2 tahap,
tahap I bulan Juni tahun 2020 dan tahap II bulan
Agustus 2020.

Gambar 2. Mandat Presiden tentang
Reformasi Birokrasi

Dampak
dari
pengalihan
mengenai
penanggungjawab pelaksana:
1. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan
dengan pengambilan keputusan menjadi tanggung
jawab Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
2. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan
dengan kegiatan JF dikoordinasikan oleh seorang
tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh
pimpinan unit Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Tabel 1. Daftar Jabatan Fungsional Tekhnis DItjen Aptika
Daftar JFT DITJEN APTIKA

ANALIS ANGGARAN

4

ANALIS KEBIJAKAN

2

3

ANALIS KEPEGAWAIAN

1

4

ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN

2

5

ARSIPARIS

2

6

PENERJEMAH

1

7

PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

1

8

PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

9
10
11

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

16

11

1

1

1

15

1

1

1

PRANATA KOMPUTER

1

11

1

17

22

19

Jumlah

10

2
2

PERENCANA

Total Jumlah

Dit. Ekonomi
Digital

10

Dit.
Pemberdayaan

Dit.
Pengendalian

1
2

Dit. Tata Kelola

JENIS JABATAN

Dit. LAIP

NO

Sekretariat
Ditjen

UNIT KERJA

8
20

15

13

106

Sampai dengan akhir Desember 2020 jumlah pegawai (PNS) Ditjen Aptika yang
dialihkan dari jabatan structural menjadi jabatan fungsional tekhnis sebanyak 106
orang.
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C. Sumber Daya Manusia
Sampai dengan akhir Desember 2020 jumlah pegawai (PNS) Ditjen Aptika
sebanyak 242 orang dengan komposisi sebagai berikut :
Tabel 2. Jumlah PNS Ditjen Aptika

Selain PNS Ditjen Aptika juga memiliki tenaga kerja Pegawai Pemerintah Non
Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 205 Orang yang terdiri dari:
Tabel 3. Jumlah PPNPN Ditjen Aptika
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1.4

Sistematika Pelaporan
Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Direktorat Jenderal
Aplikasi Informatika Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
1. Ringkasan Eksekutif
Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang
akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam
mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah yang diambil, serta langkah
antisipatifnya.
2. Bab I Pendahuluan
Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, potensi
dan permasalahan strategis Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, serta
sistematika laporan.
3. Bab II Perencanaan Kinerja
Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis dan penetapan/perjanjian
kinerja Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Tahun 2020.
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja
Bagian ini menguraikan tentang pengukuran, sasaran dan akuntabilitas
pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika tahun
2020.
5. Bab IV Penutup
Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian
sasaran yang telah ditetapkan, kendala yang dihadapi serta strategi
pemecahannya untuk tahun mendatang.
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Idealnya, perencanaan kinerja mengacu pada program utama Kementerian Komunikasi
dan Informatika yakni Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan
Informatika Tahun 2020—2024. Namun demikian, dikarenakan tahun 2020 merupakan
tahun awal dari RPJM lima tahunan (tahun peralihan) dan Renstra Kominfo belum
ditetapkan, maka perencanaan kinerja Ditjen Aptika tahun 2020 masih mengacu pada
program kerja tahun 2019.
Penyusunan Renstra 2020—2024 dilakukan dengan memperhatikan amanat yang ada
di Nawacita Presiden dan Wakil Presiden yang kemudian diselaraskan dengan upaya
mengadaptasi masalah strategis terkait teknologi informasi yang berkembang saat
ini dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) Tahun 2005—2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2020—2024.
Pertumbuhan teknologi telekomunikasi dan penetrasi teknologi informasi dan
komunikasi di masyarakat Indonesia yang tinggi menjadi tantangan bagi Kementerian
Komunikasi dan Informatika agar mampu merumuskan kebijakan yang tepat dan sesuai
pada kondisi masyarakat yang sangat dinamis ke dalam Renstra.

Tabel 4. Sasaran Strategis Target Kinerja Renstra Kementerian Kominfo 2020 – 2024

Sasaran Strategis (SS) / Indikator
Kinerja Sasaran Strategis

2020

2021

2022

2023

2024

Tujuan Strategis:
1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh
wilayah Indonesia
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan
pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi
digital
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik
SS.06

Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis

IKSS.01

Persentase (%) tingkat
adopsi teknologi digital
di sektor strategis
dan kawasan prioritas
(kumulatif):
a. Pertanian
b. Pariwisata
c. Logistik
d. Maritim
e. Pendidikan
f. Kesehatan

IKSS.02
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Jumlah UMKM
yang scale up dari
usaha mikro dan
kecil menjadi usaha
menengah dengan
adopsi teknologi digital

0

15

25

50

100

0

0

7.000

18.000

33.000

Sasaran Strategis (SS) / Indikator
Kinerja Sasaran Strategis

2020

2021

2022

2023

2024

IKSS.03

Jumlah penambahan
unicorn

0

0

1

2

3

IKSS.04

Jumlah startup digital
aktif yang terbentuk

20

35

70

110

150

IKSS.05

Persentase (%)
Penyelenggara Sistem
Elektronik yang patuh
terhadap UU ITE dan
PP 71 Tahun 2019

-

95

95

95

95

IKSS.06

Persentase (%)
Implementasi UU PDP

Draft RUU
PDP

30

50

70

90

SS.07

Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital

IKSS.01

Jumlah masyarakat
yang mendapatkan
literasi bidang TIK

SS.08

Dukungan Implementasi digital pemerintah

IKSS.01

Jumlah penyediaan
Pusat Data Nasional

IKSS.02

IKSS.03

Persentase (%)
instansi yang
memanfaatkan
aplikasi generik yang
dikembangkan secara
multiplatform

213.143

12.653.750 25.102.500 37.551.250

50.000.000

-

-

2

-

-

15

30

40

50

70

-

-

69

69

69

Jumlah Kab/Kota di

kawasan prioritas (5
kawasan super
prioritas
dan 1 kawasan IKN)
yang
mengimplementasi
Smart
City

SS.10

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

IKSS.02

Indeks Reformasi
Birokrasi

IKSS.04

Nilai Akuntabilitas
Kinerja Kemkominfo
(AKIP)

76,5

78

80

82

84

67

68,5

70,5

72,5

75
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Gambar 3. Program Utama Kemenkominfo 2020-2024

Perjanjian kinerja Ditjen Aptika tahun 2020 disusun dengan merujuk kepada
5 program utama dan program prioritas dari Kementerian Komunikasi dan
Informatika. Adapun Program Renstra Utama Kominfo 2020-2024 yang terkait
dengan Ditjen Aptika, yaitu:
2.1.

Penyediaan Infrastruktur TIK (Pembangunan Pusat Data Nasional)

Dalam rangka pembangunan Pusat Data Nasional yang bertujuan untuk
efisiensi dalam belanja pengadaan server, ruang pusat data, pembuatan dan
pengembangan aplikasi yang bersifat umum pada Kementerian/Lembaga pada
tahun 2020 telah dilakukan pengadaan Lahan seluas 49.491 M2 di Greenland
International Industrial Center (GIIC), Deltamas, Cikarang, Kab. Bekasi.
Indonesia membutuhkan Pusat Data Nasional agar bisa digunakan untuk
berbagai kepentingan bangsa dan negara, utamanya untuk kedaulatan data.
Sebagaimana tertuang dalam Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE), Pusat Data Nasional adalah bagian dari infrastruktur
SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).
Kebutuhan data merupakan salah satu prasyarat terwujudnya pemerintahan
digital. Indonesia saat ini, dituntut tidak lagi terbatas pada adopsi teknologi
semata, tetapi dituntut untuk mensukseskan implementasi e-government menuju
digital government. Kebutuhan publik akan informasi dan data masih harus
terus dijamin pemenuhannya dan upaya berkesinambungan masih harus terus
dilakukan guna mewujudkan pemerintahan digital.
2.2.

Pemanfaatan TIK (Digitalisasi)

Saat ini perkembangan digitalisasi khususnya pada sektor pemerintahan masih
dalam tahap awal pelaksanaan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang
tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan adanya Perpres SPBE,
digitalisasi di pemerintahan menjadi lebih terarah dan terencana.
Salah satu permasalahan pada digitalisasi pemerintahan adalah sistem dan data
pemerintah pusat dan daerah yang sebagian masih analog, dan sebagian lainnya
terdigitalisasi tetapi belum terintegrasi satu sama lain. Berdasarkan survei yang
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dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2018, terdapat
2.700 pusat data dan ruang server milik pemerintah daerah dengan perkiraan
95% diantaranya tidak memenuhi standar. Dari sisi keamanan, terdapat potensi
65% kebocoran data karena lemahnya sistem keamanan pusat data/ruang server
dan transmisi data pada jaringan internet yang tidak diamankan (Ref. ID-SIRTII,
2019).
Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
juga merupakan upaya pemerintah pusat untuk mempercepat integrasi data
seluruh instansi pusat dan daerah. Hasil yang sama menyebutkan bahwa terdapat
lebih dari 27.400 aplikasi dan 27.400 database multiplatform dan multistandard
yang tidak terintegrasi satu sama lain, serta memiliki data tersebar. Duplikasi
sistem dan aplikasi serta pembangunan pusat data dan ruang server yang
redundant menimbulkan biaya belanja TIK pemerintahan menjadi tidak efisien.
Dari sisi sektor ekonomi, digitalisasi menjadi faktor pengungkit sektor untuk
tumbuh lebih produktif. Saat ini sektor-sektor strategis dalam negeri juga dalam
proses awal transformasi, seiring dengan berkembangnya startup digital nasional
yang menjadi katalis di sektor-sektor strategis nasional seperti pertanian,
perikanan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, logistik dan perdagangan (UMKM).
Dalam mengembangkan ekonomi digital nasional, sektor-sektor tersebut
memegang peran penting dan perlu segera didigitalisasi. Misalnya pada sektor
perdagangan, khususnya UMKM, sangat berpotensi menjadi kekuatan ekonomi
Indonesia melalui pemanfaatan TIK oleh pelaku UMKM. Potensi tambahan
pertumbuhan PDB USD 140 Miliar dan 26 juta lapangan pekerjaan di 2030 dapat
dicapai jika Indonesia mampu mendorong sebanyak 168.000 UMKM untuk
scale up dari skala mikro dan kecil ke skala medium (Studi Mckinsey). Dari total
62,9 juta UMKM nasional, sebanyak 17.113.220 UMKM telah onboarding ke
marketplace .
Pada RPJMN 2020—2024 pun telah melihat bahwa transformasi digital pada
sektor-sektor strategis nasional perlu segera dilaksanakan, karena dengan
meningkatkan pemanfaatan TIK pada sektor-sektor strategis, akan mendorong
pertumbuhan dalam rangka peningkatan efisiensi, produktivitas, nilai tambah,
dan penciptaan permintaan, melalui peningkatan produktivitas sektor ekonomi.
Salah satu faktor utama dalam keberhasilan proses digitalisasi adalah kompetensi
SDM nasional di bidang digital. Dengan kemajuan perkembangan era digital,
berbagai riset menunjukkan akan terjadi job displacement atas dampak dari
pergeseran kompetensi SDM yang dibutuhkan industri. Hasil studi Badan Litbang
SDM Kemkominfo juga menguatkan hal tersebut, bahwa terjadi gap (mismatch)
antara keterampilan yang menjadi kebutuhan industri dengan keterampilan
sumber daya manusia yang dihasilkan dari lembaga pendidikan.
Studi lain memprediksikan bahwa Indonesia membutuhkan 9 juta tenaga kerja
terampil untuk transformasi digital selama 15 tahun kedepan. Apabila tidak bisa
terpenuhi, akan terjadi kekurangan tenaga ahli dari Indonesia (skills shortage)
yang akan berdampak pada situasi ekonomi domestik.
2.3.

Dukungan Manajemen

Dengan pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif, maka visi misi Presiden
dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, prima dan akuntabel
akan tercapai. Untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif,
Ditjen Aptika perlu melakukan transformasi kelembagaan, transformasi SDM,
dan transformasi digital administrasi internal. Hal ini untuk mendukung dan
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memastikan bahwa Ditjen Aptika memiliki sumber daya yang tepat dalam
menjalankan fungsinya dan mendukung program-program prioritas.
Penyusunan Perjanjian Kinerja Ditjen Aptika ditujukan sebagai bentuk transparansi
atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan
atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja
ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 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 2020 meliputi di bawah ini:
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Ditjen Aptika Tahun 2020

NO.

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM

TARGET 2020

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Terwujudnya Pengembangan
Ekosistem Startup Digital.

2.

Terwujudnya Keamanan dan
Kenyamanan Masyarakat
dalam Menggunakan
Internet.

3.

Terwujudnya Digitalisasi
Pemerintahan Pusat dan
Daerah.

4.

Meningkatnya Tingkat
Literasi Masyarakat di Bidang
Digital.

5.

Meningkatnya Kualitas Tata
Kelola Birokrasi yang Efektif
dan Efisien.
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Jumlah Startup Digital yang terbentuk (Kumulatif).
1. Jumlah Konten Internet (media Sosial, Konten Negatif,
Website) yang Bisa Ditangani per Tahun.

10 Startup Digital Aktif
50.000 Konten Internet

2. Persentase (%) Penyelesaian UU Pelindungan Data
Pribadi

90%

1. Persentase (%) Aplikasi Generik yang Dikembangkan
secara Multiplatform (kumulatif)

10%

2. Persentase (%) Implementasi Satu Data Indonesia
(kumulatif)

5%

Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Literasi di Bidang
Digital (kumulatif)

205.000 Orang

1. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen APTIKA Tahun
2020

76

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Ditjen APTIKA Tahun
2020

67

3.1

Jumlah Startup Digital aktif yang terbentuk
Tabel 6. Jumlah Startup Digital aktif yang terbentuk

No.

Indikator Kinerja
Sasaran Strategis

1

Jumlah Startup Digital aktif
yang terbentuk

Tahun 2019

Tahun 2020

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Capaian
(%)

430 tim

456 tim
(100%)

10 Startup Digital Aktif

20 Startup Digital Aktif

200%

Gerakan Nasional 1000 StartUp Digital
Potensi industri digital di Indonesia memang tidak dapat dipandang sebelah
mata. Saat ini ada sekitar 171,17 juta pengguna internet dan 88,13 % merupakan
pengguna perangkat telepon pintar di Indonesia (hasil studi Polling Indonesia
yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (
APJII), 2019). Ini adalah modal besar bagi Indonesia untuk mengembangkan
e-commerce dan bisnis berbasis teknologi digital di Tanah Air.
Di sisi lain, salah satu faktor pendukung yang menentukan kemajuan sebuah
negara adalah jumlah entrepreneur. Hingga 2018 lalu, jumlah entrepreneur di
Indonesia baru mencapai 3,1% dari total penduduk (rasio wirausaha tahun 2016,
Kementerian Koperasi dan UKM). Melihat fakta tersebut, Indonesia memiliki
peluang untuk menciptakan entrepreneur nation dengan memanfaatkan teknologi
digital yang membuat Indonesia jadi tuan rumah di negara sendiri.
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah mendeklarasikan visi untuk
menjadikan Indonesia sebagai ‘The Digital Energy of Asia’ di Silicon Valley.
Sejalan dengan visi tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama
dengan para penggerak ekosistem digital, menginisiasi Gerakan Nasional 1.000
Startup Digital dengan tujuan menjadikan Indonesia memiliki pertumbuhan
ekonomi digital yang terbesar di Asia Tenggara Gerakan ini ditargetkan dapat
menciptakan 1.000 perusahaan baru dengan total valuasi bisnis senilai USD 10
miliar pada tahun 2020.

Gambar 4. Pidato Presiden mengenai percepatan dan kemudahan
untuk pelaku ekonomi
Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital merupakan langkah awal bagi kita untuk
menciptakan masa depan ekonomi digital Indonesia yang akan mengubah nasib
bangsa. Gerakan ini ingin menciptakan 1.000 perusahaan rintisan berbasis
digital yang akan mentransformasi Indonesia menjadi negara maju dengan anak
muda sebagai motor penggeraknya.
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Setelah berjalan selama empat tahun sejak 2016, saat ini Gerakan Nasional
1.000 Startup Digital sudah menjaring lebih dari 32.000 pendaftar, lebih dari
8.997 peserta yang terpilih (rasio yang diterima 20,2%), melibatkan 370 mentor,
dan sejumlah 352 startup yang sudah mengikuti tahapan inkubasi di 10 kota di
Indonesia.
Berbeda dengan proses sebelumnya, program Gerakan Nasional 1000 Startup
Digital kali ini lebih fokus dalam mematangkan konsep para peserta dengan
mendatangkan para domain expert di sektor atau industri yang merupakan fokus
dari prioritas pemerintah. Sektor industri yang menjadi prioritas tersebut adalah:
agrikultur, pendidikan, kesehatan, pariwisata, logistik, fintech, dan entertainment.
Fokus terhadap keenam sektor ini ditujukan agar para entrepreneur di Gerakan
Nasional 1.000 Startup Digital dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam
terhadap permasalahan yang riil di lapangan.
Kegiatan program Gerakan Nasional 1000 Startup Digital tahun 2020
diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia yang bekerjasama dengan partner di berbagai bidang : Program
Partner, Strategic Partner, VC Partner, Incubator & Accelerator, Local Partner,
Community Partner, dan Media.

Gambar 5. Penyelenggara dan Penggerak

Dasar dan acuan kerja Gerakan 1000 Startup Digital diturunkan dari Rencana
Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika yang kemudian diturunkan
menjadi rencana kerja Program Digital Technopreneur yang didalamnya memuat
Gerakan 1000 Startup Digital.
Gerakan Nasional 1000 Startup Digital adalah upaya pemerintah bersama dengan
pemain ekosistem digital untuk mengenalkan sumber daya manusia Indonesia
terhadap dunia startup. Peserta yang mengikuti program ini dibekali dengan
pengetahuan dan kemampuan dasar tentang merintis startup.
Selanjutnya untuk memastikan SDM yang memiliki memiliki kemampuan memadai
untuk memimpin sebuah startup memiliki kesempatan untuk merealisasikan
idenya, dibutuhkan sebuah model pendampingan yang tepat. Untuk menemukan
model tersebut, langkah awalnya adalah dengan memahami peran dari masingmasing pemain di ekosistem startup.
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Gambar 6. Startup Progres
Sumber: Global Startup Studio Network Report (2019)

Selama beberapa tahun terakhir, Kemenkominfo telah meluncurkan beberapa
program untuk pemberdayaan startup digital, yaitu Gerakan Nasional 1000
Startup Digital dan Nexticorn. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan talenta
digital, telah ada beberapa program juga yang dijalankan, seperti, Digital Talent
Scholarship, Siber Kreasi (Gerakan Nasional Literasi Digital), Digital Leadership
Academy, SMK Coding. Setelah dipetakan, terdapat gap antara startup pemula
yang terbentuk di Gerakan Nasional 1000 Startup Digital dan startup dengan
traction tinggi yang mengikuti program Nexticorn.
Maka dari itu, untuk merealisasikan potensi masyarakat Indonesia, diperlukan
suatu program yang mendorong peningkatan kapasitas manusia yang menyeluruh,
dari yang baru memulai hingga ingin mengeksplorasi start nya. Adapun program
ini memiliki tujuan:
1. Mempercepat proses transformasi digital di Indonesia karena startup digital
dan ekosistemnya merupakan elemen penting untuk mendorong adopsi
teknologi digital.
2. Memperkenalkan pola pikir kewirausahaan yang inovatif, bisa memberikan
solusi dan mau bekerja keras.
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang inovasi,
kewirausahaan, bisnis, teknologi, kepemimpinan, dan startup digital.
4. Meningkatkan jumlah startup digital aktif yang meraih perkembangan dalam
beberapa mertics ini: pendapatan, jumlah pengguna jumlah karyawan yang
dipekerjakan, atau pendanaan awal.
Hal ini juga merupakan bagian dari visi Presiden Republik Indonesia, Joko
Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai “The Digital Energy of Asia”, yang
bertujuan untuk menjadikan Indonesia pusat ekonomi digital terbesar di Asia.
Dengan alasan-alasan tersebut, Kominfo menginisiasi program Digital
Technopreneur dengan tujuan melahirkan perusahaan-perusahaan Startup
Digital baru berkualitas yang dapat memberikan dampak positif kepada industri
teknologi secara khusus dan perekonomian Indonesia secara umum. Gerakan ini
ditargetkan dapat menciptakan 150 Startup Digital Aktif pada tahun 2024.
Langkah-langkah pengembangan serta target yang akan dicapai adalah dengan
berperan sebagai fasilitator dan inisiator program pembinaan Startup Digital.
Beberapa program yang telah dan / atau yang akan diinisiasikan adalah sebagai
berikut:
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1. Fasilitasi program pembinaan terpadu yang dijalankan melalui metode single
operator dan multi operator.
2. Fasilitasi program pendampingan startup digital.
Beberapa hal yang menjadi milestone utama adalah sebagai berikut:
•

Titik pencapaian 1: Terciptanya 10 Startup Digital aktif di tahun 2020

•

Titik pencapaian 2: Terciptanya 15 Startup Digital aktif (25 kumulatif) di
tahun 2021

•

Titik pencapaian 3: Terciptanya 40 Startup Digital aktif (65 kumulatif) di
tahun 2022

•

Titik pencapaian 4: Terciptanya 40 Startup Digital aktif (105 kumulatif) di
tahun 2023

•

Titik pencapaian 5: Terciptanya 45 Startup Digital aktif (150 kumulatif) di
tahun 2024

Beberapa hambatan atau isu yang dapat menghambat terlaksananya program
adalah:
1. Tingkat kualitas teknopreneur tidak merata di seluruh Indonesia disebabkan
oleh perbedaan tingkat kualitas pendidikan.
2. Kuantitas programmer masih rendah di Indonesia dikarenakan masih
rendahnya kesadaran pelajar dan mahasiswa untuk mempelajari jurusan IT.
3. Kualitas programmer yang masih rendah jika dibandingkan dengan
programmer dari negara-negara Asia lainnya, salah satunya dikarenakan
adanya ketidakcocokan antara kurikulum yang diajarkan di kuliah dan
kebutuhan di dunia nyata di zaman digital saat ini.
Rangkaian program ini adalah alur yang telah dirancang untuk menciptakan
orang-orang dengan kompetensi dasar dan mindset yang harus dimiliki oleh
seorang founder startup yang punya hati untuk membangun bangsanya. Dengan
penggeraknya di bidang-bidang sistem digital yang bertujuan membangun
ekosistem teknologi di Indonesia melalui inisiatif-inisiatif pembangunan
kapasitas, mentoring, dan inkubasi di berbagai kota. Berikut ini tahapan program
1000 startup:
1. Ignition
Pada tahap ignition, kegiatan yang dilakukan berupa seminar yang
memberikan pemahaman dari para pelaku dan regulator industri startup. Di
tahap ignition, peserta diharapkan akan mendapat insight tentang bagaimana
pola pikir yang benar agar mereka mau bergerak, memanfaatkan potensi
Indonesia dan mengubahnya menjadi solusi untuk menyelesaikan berbagai
permasalahan bangsa melalui startup digital.
Kegiatan dilaksanakan secara hybrid dengan pelaksanaan offline di 17
kota dengan masing-masing lokasi dihadiri kurang lebih 30 orang peserta.
Sementara, kegiatan online melibatkan lebih dari 20 pembicara dengan
dibagi menjadi Sesi Utama selama 3 jam, Sesi Sektor Fokus selama 2 jam dan
Sesi Webinar pada hari selanjutnya. Sebanyak 6917 peserta yang mengakses
dan mengikuti live ignition.
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2. Workshop
Tahap workshop ini merupakan pembekalan pengetahuan teknis dan nonteknis membangun startup dari ide hingga launching. Di tahap ini diharapkan
peserta mampu memetakan masalah yang ada dan memahami solusi yang
paling tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut, selain itu peserta mampu
membuat sebuah business model berdasarkan ide yang telah dibuat.
Setelah dapat memetakan masalah, memahami potential customer, serta
alternatif solusi, peserta diharapkan untuk dapat memvalidasi ide tersebut
ke masyarakat. Untuk menjalankan proses ini, peserta akan dibantu oleh
para trainer untuk mendemonstrasikan dan menampilkan berbagai subjek,
meningkatkan minat pembelajaran, inspirasi, dan ide untuk memprovokasi
inisiatif bersama-sama untuk membangun sebuah usaha yang memiliki
problem-solution-fit dan scalable.
Kegiatan seminar yang menghadirkan founder startup untuk berbagi
pengalaman dalam membangun startup dan juga para expert untuk bercerita
mengenai pemetaan masalah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui platform
1000Startupdigital.id
3. Hacksprint
Hacksprint adalah metodologi untuk membangun produk dan pemecahan
masalah dari sebuah produk yang menggabungkan konsep Hackathon dan
Design Thinking. Produk akhirnya bukan hanya sekedar mockup, diharapkan
bisa menghasilkan produk MVP yang dapat digunakan oleh user secara
langsung, dan user dapat merasakan secara real produk tersebut.
Setiap peserta pada tahapan ini diharapkan menemukan partner untuk
melengkapi skill yang dibutuhkan dalam mendirikan startup. Aktivitas tim
yang fokus pada membuat produk MVP yang siap divalidasi. Ada 3 tipe
partner yang dibutuhkan dalam membentuk startup yaitu hacker, hipster,
hustler.
4. Bootcamp
Tujuan utama dari bootcamp adalah agar setiap tim mampu menguji prototipe
yang sudah mereka buat sebelumnya saat hacksprint. Pada tahap ini akan ada
feedback dari para mentor yang punya keahlian spesifik terhadap data hasil
validasi para peserta kemudian peserta akan membangun sebuah strategi
untuk meluncurkan produk digitalnya, serta mampu mengembangkan produk
tersebut agar siap untuk dipasarkan ke publik.
Pada 2020, bootcamp dilakukan secara daring pada tanggal 9 - 12 November
2020 untuk wave 1 dan tanggal 13 - 16 November 2020 untuk wave 2 melalui
platform https://bootcamp.1000startupdigital.id. Setelah peserta membuat
MVP dan melakukan validasi ke customer, data-data hasil validasi tersebut
dilaporkan ke sistem online bootcamp dan akan ditanggapi / diberikan
feedback oleh tiga mentor (produk, ux, dan bisnis) melalui video response.
5. Incubation
Pada tahap ini yang ingin dicapai adalah startup yang terpilih dapat
mengembangkan produk mereka sampai nantinya siap dipasarkan, membantu
startup terpilih untuk mulai mencari partner yang akan diajak bekerja sama
untuk lebih mengembangkan startup mereka. Pada tahap ini sendiri adalah
merupakan akselerasi 1 key metric utama melalui 1-on-1 mentoring dengan
dedicated mentor. Tahap inkubasi pada tahun 2020 dilakukan secara daring
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melalui platform https://incubation.1000startupdigital.id yang diikuti oleh
166 startup.
Dalam program incubation ini terdapat dua aktivitas utama yaitu Expert
Class dan Dedicated Mentor.
Expert Class merupakan kelas yang didesain untuk meningkatkan pemahaman
peserta mengenai suatu topik dalam rangka membantu para startup untuk
siap memasuki pasar. Sesi ini berbentuk online workshop yang akan dipandu
oleh MC dan dilanjutkan dengan pemaparan materi yang diselipkan oleh
pembicara.
Dedicated Mentor merupakan tahapan yang berfokus mendampingi startup
secara 1-on-1 untuk dapat menyempurnakan konsep, produk, pemasaran,
atau berbagai hal yang dapat mempercepat produk startup tersebut dapat
digunakan dan menyelesaikan masalah bagi pengguna masing-masing.
6. Graduation
Graduation merupakan kegiatan yang memberikan kesempatan bagi peserta
untuk melakukan pitching di hadapan 3 juri. Selanjutnya para juri akan
memberikan penilaian terhadap startup. Kegiatan ini sebagai penutupan
program, dan yang memenuhi kriteria disalurkan ke berbagai channel
selanjutnya. Graduation tahun 2020 dilaksanakan maksimal tanggal 08
Desember 2020, untuk sebelum tanggal tersebut sudah diperbolehkan
melakukan kegiatan Graduation dengan syarat sudah selesai melakukan 6x
sesi mentoring. Kegiatan dilaksanakan dengan teknis disesuaikan dengan
Partner Lokal pada masing-masing kota pelaksanaan. Tidak hanya peserta
tahun 2020, graduation tahun ini diikuti juga oleh startup yang lolos pada
program 1000 startup tahun 2019 untuk kota Malang dan Kota Makassar.
Pelaksanaan graduation dilaksanakan di 17 kota pelaksanaan program 1000
Startup Digital
● Jakarta

● Pekanbaru

● Bandung

● Batam

● Medan

● Balikpapan

● Semarang

● Pontianak

● Yogyakarta

● Makassar

● Malang

● Manado

● Surabaya

● Kupang

● Denpasar

● Jayapura

● Mataram
7. Training of Trainers (ToT)
Training of Trainers Design Sprint
Setelah mengikuti fase ignition dan workshop, para peserta Gerakan Nasional
1000 Startup Digital akan menjalankan fase ketiga pada program ini, yaitu
fase Hacksprint. Fase Hacksprint merupakan tahapan yang mengajarkan
bagaimana membangun startup dengan metode design-sprint berfokus
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menghasilkan minimum viable product (MVP) yang siap divalidasi ke target
customer. Tahapan ini akan membutuhkan fasilitator untuk memandu
jalannya kegiatan design sprint yang dilakukan secara massive.
Para fasilitator akan dibekali terlebih dahulu melalui kegiatan TOT (Training
of Trainer) design sprint sebelum memberikan pendampingan kepada peserta
pada tahapan hacksprint.
Adapun tujuan dari tahapan ini adalah sebagai berikut:
• Memberikan pemahaman kepada calon fasilitator mengenai design sprint
• Memberikan gambaran bentuk kegiatan design sprint pada fase hacksprint
• Memberikan pembekalan kepada calon fasilitator untuk dapat memfasilitasi
startup pada fase hacksprint
Tabel 7. Jumlah Peserta Seluruh Tahapan
Tahapan
Kota

Ignition
Traffic

Balikpapan

Workshop

Hacksprint
Bootstrap
Founder
Hero
Masterclass

Bootcamp

Incubation

22

27

22

51

16

9

9

30

26

14

11

8

541

21

12

11

6

4

899

721

248

177

73

54

25

65

46

24

13

11

5

4

3

Kupang

100

131

74

47

38

16

9

4

Makassar

484

190

121

45

31

31

13

8

Malang

194

168

126

54

41

21

13

12

Manado

102

63

49

30

22

17

11

7

Mataram

73

74

57

33

20

18

13

10

Medan

261

139

97

33

22

13

8

8

Pekanbaru

224

222

160

56

46

30

15

13

Pontianak

283

153

135

108

103

25

23

10

Semarang

241

159

116

37

23

15

8

5

Surabaya

918

296

220

95

70

32

26

8

Yogyakarta

24

270

183

57

37

27

18

10

118

88

22

21

3615

3193

1120

852

386

268

166

Startup
skills

Founder
Fit

17

201

177

104

101

Bandung

417

282

230

87

Batam

587

132

74

Denpasar

194

72

Jakarta

2733

Jayapura

Tidak memilih
kota terdekat
Total

20

6917

Startup Studio Indonesia Batch 1
Kementerian Kominfo menyelenggarakan Startup Studio Indonesia, program
intensif bagi early-stage startup untuk mengakselerasi skala bisnisnya.
Sebelumnya Kominfo juga telah menginisiasi Gerakan Nasional 1000 Startup
Digital (2016) dan Next Indonesia Unicorn (2017) sebagai upaya mengakselerasi
transformasi digital. Berbeda dengan Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital
yang mencari startup pada ideation stage dan sedang merancang MVP, program
Startup Studio Indonesia menargetkan startup pada tahap Angel hingga preseries A. Program ini juga diutamakan bagi perusahaan startup teknologi yang
telah memiliki pengguna dan sudah memiliki data traction tertentu.
Startup Studio Indonesia ingin memfasilitasi kebutuhan pengembangan bisnis
melalui berbagai dukungan. Fokusnya pada lima hal, yakni akselerasi produk
dan tim, validasi strategi fundraising, strategi growth marketing, dukungan
pengembangan teknologi, dan menajamkan kemampuan bisnis. Sistem coaching
dari program ini mengusung konsep “More Brainstorming, Less Classes” di
mana Coach (terdiri dari founders atau pelaku industri startup) akan berbagi
pengalaman dan kemampuan praktisnya melalui sesi diskusi dan tanya jawab
langsung dengan 20 startup terpilih.
Dalam pelaksanaan Batch 1, Kurikulum program dikembangkan melalui hasil
FGD antar sejumlah dewan pembentukan kurikulum yang berasal dari berbagai
kalangan industri startup. Melalui FGD tersebut, terbentuk 4 tema utama
yang akan menjadi fokus 20 Startup dalam Workshop. 4 Tema utama tersebut
dikembangkan berdasarkan sejumlah permasalahan utama yang ditemukan
founders startup early-stage. Empat tema utama tersebut mencakup Strategi
Produk, People and Culture, Growth Hacking, dan Fundraising.
Berdasarkan feedback yang diisi oleh 20 peserta Startup Studio Indonesia Batch
1 (tertera pada Gambar 7), 95% Startup merasakan topik strategi produk sangat
relevan bagi peserta. Sementara itu, 85% Startup merasakan topik ‘People and
Culture’ dan ‘Fundraising’ sebagai topik yang sangat relevan bagi peserta (tertera
pada Gambar 8 dan Gambar 9). Kemudian, 80% Startup merasakan ‘Growth
hacking’ sebagai topik yang sangat relevan bagi peserta (Tertera pada Gambar
10).

Gambar 7. Diagram Feedback Peserta Startup Studio Indonesia Batch 1 terhadap topik
‘Strategi Produk’
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Gambar 8. Diagram Feedback Peserta Startup Indonesia Batch 1 terhadap topik ‘People
and Culture’

Gambar 9. Diagram Feedback Peserta Startup Indonesia Batch 1 terhadap topik
‘Fundraising’

Gambar 10. Diagram Feedback Peserta Startup Studio Indonesia Batch 1 terhadap
topik Growth Hacking
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Dalam pelaksanaan Founder’s Camp permasalahan dan kebutuhan startup
dipetakan berdasarkan empat topik utama, sehingga startup akan menghadiri
sesi yang sesuai dengan kebutuhannya. Setiap sesi founder’s camp diisi oleh
Narasumber (90% merupakan founder/ C-Level dari Startup Lokal yang sudah
mendapatkan pendanaan dari series A ke atas) sesuai dengan setiap tema
pembahasan.
Dalam setiap sesi, para narasumber tidak memberikan paparan satu arah,
melainkan berinteraksi secara dua arah dengan masing-masing peserta Startup
Studio Indonesia. Setiap peserta boleh mengajukan pertanyaan sesuai dengan
tema pembahasan dari sesi tersebut kepada para narasumber dan narasumber
akan langsung menjawab. Narasumber juga diharapkan dapat memberikan
gambaran kondisi startup masing-masing pada masa early-stage.
1-on-1 Workshop, setiap startup berkesempatan untuk mendapat bimbingan
ahli praktis di bidang bisnis, pengembangan Desain UI/UX, dan pengembangan
teknologi, pengembangan pitch ke venture capital. Setiap topik dan coach yang
dipertemukan dengan masing-masing startup disesuaikan dengan kesulitan yang
sedang dihadapi oleh setiap startup dan keahlian masing-masing coach atau
mentor.
Dalam sesi Business Coaching, setiap Startup akan berdiskusi dengan coach
yang merupakan praktisi industri startup (founders, C-level, product manager,
venture capital associate), untuk validasi strategi startup untuk mencapai productmarket fit, strategi pendanaan, strategi growth, dan strategi mengembangkan
tim dan budaya startup. Startup juga diajak untuk mengembangkan pitch deck
yang sesuai dengan standar Venture Capital dalam menilai pitch deck startup.
Kemudian, startup juga diberikan kesempatan untuk mempresentasikan dan
melatih kemampuan pitching kepada 8 - 10 representatif VC. Harapannya,
startup peserta dapat secara konstan melakukan iterasi dan pengembangan
presentasi dan gaya pitching berdasarkan saran dan pertanyaan yang muncul
dari pitching tersebut.
Dalam Workshop UI/UX, setiap startup dilibatkan untuk membuat action points
dalam pengembangan desain dan user journey setiap startup. Dalam pelaksanaan
Startup Studio Indonesia, tidak seluruh startup membutuhkan bantuan dalam
desain UI/UX, diakibatkan sudah adanya tim desain dari setiap startup. Beberapa
startup butuh bantuan di bidang marketing, seperti pengembangan KPI dan
strategi marketing, maupun implementasi alat analitik yang mengukur performa
dari masing-masing startup digital.
Startup juga diberi dukungan berupa bantuan ahli dalam pengembangan
teknologi. Lanskap pengembangan teknologi di Startup cukup luas, sehingga
startup diminta untuk memilih bantuan yang sangat dibutuhkan yakni bantuan
dalam manajemen produk, pengembangan back-end, pengembangan front-end,
analis bisnis, penjaminan kualitas (QA), admin sistem, dan pengembangan UI/
UX. 25% startup membutuhkan bantuan di manajemen produk, 25 % startup
membutuhkan bantuan UI/UX, 20% membutuhkan bantuan developer back-end
dan front-end, 15% membutuhkan business analyst, 10% membutuhkan quality
assurance, dan 5% membutuhkan admin sistem.
Akibat pandemi COVID-19, Networking Day yang sebelumnya direncanakan
untuk menjadi kegiatan tatap muka, akhirnya harus dilaksanakan secara
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daring. Oleh karena itu, Startup diajak berjaringan dengan pihak Kementerian
Komunikasi dan Informatika untuk memahami cara kolaborasi antar startup
digital dengan Kementerian dan Lembaga RI. Harapannya, startup dapat
kemudian dihubungkan, diperkenalkan, dan berjaring dengan Kementerian dan
Lembaga yang dapat membantu dalam pengembangan bisnisnya.
Program Startup Studio bertujuan untuk menyiapkan founder yang startupnya potensial namun tidak memiliki tim yang memadai untuk tumbuh lebih
cepat dengan menghubungkan mereka dengan para ahli yang dapat membantu
pengembangan produk, melengkapi founder dengan pengetahuan dan
best practice dari para ahli, utamanya mengenai product-market fit, serta
menghubungkan founder dengan jejaring yang dapat membantu pengembangan
startup dari berbagai aspek di luar pengembangan produk
Manfaat dari Program Startup Studio ini sebagai, pendorong perubahan mindset
SDM Indonesia untuk menjadi entrepreneur, membangun awareness dan
menciptakan SDM yang kreatif dan inovatif, dan mendatangkan Investasi ke
Startup Indonesia
Adapun dalam program Startup Studio Indonesia Batch 1, terdapat tiga
stakeholders utama yang perlu dilibatkan, yakni peserta (founder perusahaan
startup teknologi), coach atau mentor (praktisi industri atau founder startup
tingkat lanjut), serta Venture Capital. Berikut data capaian dari ketiga stakeholders
program Startup Studio Indonesia Batch 1:
1. Data peserta
20 Peserta yang terpilih untuk mengikuti Program Startup Studio Indonesia
Batch 1 berasal dari berbagai daerah dan sektor industri termasuk sektor
logistik, education technology, financial technology, legal technology,
HR, e-groceries, Saas, social commerce, social enterprise, biometric
authentication. Berikut nama dari 20 peserta startup terpilih:

Gambar 11a. 20 Start up Aktif
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Gambar 11b. 20 Start up Aktif
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2. Coach/ Mentor
Dengan tujuan untuk membantu early-stage startups berkembang dalam
industri startup di Indonesia, Kemkominfo memandang penting bagi para
early-stage startup founders untuk belajar dan diskusi langsung dari founders
yang sudah terlebih dahulu berpengalaman membangun dan mengembangkan
startup. Karena itu, dari 54 coaches yang berpartisipasi dalam program
Startup Studio Indonesia Batch 1, 60% dari coaches merupakan startups’
founders atau sejajar C-Level. Berikut nama-nama coach yang berpartisipasi:
1. Vanessa Li (GoWork)
2. John Marco Rasjid (Sociolla)
3. Grady Laksmono (MOKA)
4. Hiroyuki Kiga (Wallex)

23. Fajar A. Budiprasetyo
(HappyFresh)

5. Moses Lo (Xendit)

24. Faris Rahman (Nodeflux)

6. Windy Natriavi (AwanTunai)

25. Iman Kusnadi (Ritase)

7. Dimas Harry Priawan
(Dekoruma)

26. Alamanda Shantika
(Binar Academy)

8. Reynold Wijaya (Modalku)

27. Andrias Fendri (Gojek)

9. Adrianus Hitijahubessy
(Julo)

28. Chrisanti Indiana (Sociolla)

10. Suwandi Soh (Mekari)
11. Rama Notowidigdo
(Sayurbox)
12. Benedicto Haryono
(Koinworks)
13. Brian Marshal (Sirclo)
14. Elisa Suteja (Fore Coffee)
15. Meidy Fitranto (Nodeflux)
16. Joseph Aditya (Ralali)
17. Jakob Rost (Ayoconnect)
18. Mario Suntanu
(Yummy Corp)
19. Fajrin Rasyid (Bukalapak
dan PT. Telkom Indonesia)
20. Irzan Raditya
(Kata.ai)
21. Christopher Madiam
(Sociolla)
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22. Danu Wicaksana
(Good Doctor Technology
Indonesia)

29. Dharma Utomo (Gojek)
30. Mario Gaw (Tiket.Com)
31. Metha Trisnawati
(Sayurbox)
32. Tessa Wijaya (Xendit)
33. Bo Chen (Xendit)
34. Maria Sahara (Xendit)
35. Juan Gonzales (Xendit)
36. Adilla Inda Diningsih
(Ruang Guru)
37. Libertha Hutapea
(Tokopedia)
38. Nadia Chiarina (Green &
Renewable Energy Expert)
39. Polar Halim (Xendit)
40. Winnie Cheng (AI Scientist)
41. Henry Tan (AI Innovator)
42. Yumi Tsuda (Ex-Digital
Garage)

43. Aviandri Rivai (Mekari)

51. Anto Tabah

44. Vicario Reinaldo (Gojek)

52. Steven Sondang

45. Italo Gani

53. Veni Inovanty

46. Andrias Fendri

54. Fajar Adi Pratama

47. Rio Julian (Paidy)

55. Aditya Anugrah

48. Rizky Mardita
49. Annur Syahdyanto
50. Endra Satriajie
3. Venture Capital
Program ini melibatkan institusi permodalan ventura sebagai usaha dalam
memberikan manfaat terhadap pertumbuhan investasi di Indonesia. Adapun
dari total 36 venture capital yang terlibat dalam program, 12 di antaranya
merupakan ventura lokal dan 24 lainnya merupakan ventura asing; di mana
10 berasal dari Singapura, 10 lainnya dari Jepang, 1 dari Amerika Serikat, 1
dari Tiongkok, 1 dari Belanda dan 1 berasal dari Jerman.
Analisa Keberhasilan Program
1. Indikator Keberhasilan
Indikator Keberhasilan Startup Studio Indonesia Batch 1 adalah 10 dari 20
Startup Peserta berkembang secara bisnis, dengan rincian sub-indikator
sebagai berikut:
i. Mendapatkan tawaran pendanaan dari Venture Capital dalam bentuk
term sheet.
ii. Peningkatan Traction berdasarkan Matriks Startup (Month-to-Month
Growth sebanyak minimum 20% per bulan).
iii. Peningkatan Revenue.
iv. Peningkatan jumlah anggota tim.
2. Perkembangan Startup Peserta
Berdasarkan progres perkembangan Startup Peserta per 11 Januari 2021 (2
bulan setelah pelaksanaan Startup Studio Indonesia), terdapat perkembangan
status dari 20 startup peserta. Perkembangan peserta dibagi sesuai sub
indikator peserta. Gambaran umum dari perkembangan tersebut, sebagai
berikut:
a. Term Sheet dari Investor
Berdasarkan data yang tertera, sejumlah 1 startup telah mendapatkan
angel investment seusai pelaksanaan Startup Studio Indonesia.
Sementara 5 perusahaan startup mengakui bahwa diskusi dengan
beberapa perusahaan venture capital sudah mengarah ke term sheet.
b. Peningkatan Traction
Berdasarkan Matriks Startup Seusai pelaksanaan Startup Studio
Indonesia, sebanyak 8 startup memiliki month to month growth minimal
20%. Sementara itu, sebanyak 6 startup memiliki jumlah month to
month growth antara 10 - 20%.

27

c.

Peningkatan jumlah anggota tim
Seusai pelaksanaan Startup Studio Indonesia, sebanyak 8 startup
memiliki peningkatan jumlah anggota perusahaan. Sementara 12
startup belum memiliki perubahan dalam jumlah anggota tim dalam
perusahaan.

3.2. Jumlah Konten Internet (media Sosial, Konten Negatif, Website)
yang Bisa Ditangani per Tahun
Tabel 8. Jumlah Situs Internet Bermuatan Negatif yang Ditangani.

Indikator Kinerja
Sasaran Strategis

No.
2

Jumlah Situs Internet
Bermuatan Negatif yang

Tahun 2019

Tahun 2020

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Capaian (%)

-

-

50.000 situs internet

313.688 situs internet

100%

Ditangani

Sistem Pemblokiran Konten Negatif adalah sistem yang digunakan untuk
mendeteksi konten negatif yang dinamakan mesin pengais konten negatif (Mesin
AIS), mulai resmi difungsikan pada tanggal 3 Januari 2018. Sejalan dengan hal
itu, tim AIS di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menangani
laporan dari kementerian/lembaga dan masyarakat tentang konten-konten
negatif di ranah maya.
Mesin AIS menggunakan metode keyword based search, dengan memanfaatkan
Artificial Intellegence untuk mencari konten negatif. Konten negatif merupakan
informasi/dokumen elektronik, atau disebut juga konten, yang terdapat dalam
system elektronik. Konten negative dapat juga berupa, aplikasi, akun, dan atau
situs yang termasuk dalam katagori melanggar peraturan perundang-undangan/
hukum. Konten yang ditemukan oleh mesin AIS kemudian digunakan sebagai
salah satu input bagi tim verifikator yang memproses konten negatif. Bukti digital
konten negatif berupa screen capture yang ditemukan oleh verifikator, menjadi
alat bukti digital, dan diteruskan kepada eksekutor untuk ditindaklanjuti. Apabila
konten, aplikasi, dan atau situs serta akun terverifikasi melanggar peraturanperundang-undangan, maka eksekutor dari tim AIS akan melakkan pemblokiran
dengan berkoordinasi dengan penyedia jasa internet (ISP) dan penyelenggara
media sosial.
Tujuan Perangkat sistem pemantauan proaktif
• Tersedianya sistem manajemen penanganan konten bermuatan negatif
• Tersedianya sistem pengumpulan seluruh konten internet yang terbuka
(crawling).
• Tersedianya sistem pengumpulan log dari sistem-sistem yang digunakan
untuk proses penanganan konten bermuatan negatif.
• Tersedianya sistem analisa cerdas terhadap seluruh konten yang
dikumpulkan yang dapat memberikan laporan rekomendasi daftar konten
negatif yang akan diproses oleh tim validasi, dan kemudian dilanjutkan
dengan proses penanganan konten selanjutnya.
• Tersedianya sistem analisa cerdas terhadap seluruh log yang dikumpulkan
yang dapat memberikan laporan kegiatan proses penanganan konten
bermuatan negatif.
• Tersedianya perangkat sistem pengamanan tingkat tinggi yang dapat
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menjaga integritas, kerahasiaan dan ketersediaan sistem pengumpulan
konten internet (crawling dan data mining) serta sistem pendukung Trust
positif.
Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Kementerian Kominfo dan stakeholder
yang terkait serta seluruh masyarakat Indonesia yang tercover/terlayani jaringan
Internet Indonesia, dalam hal ini penanganan konten internet bermuatan negatif.
Selama tahun 2020 telah dilakukan penanganan terhadap 130.254 situs
bermuatan negatif, dan 183.434 konten negatif di media sosial. Dimana terdapat
beberapa kategori konten negatif seperti Perjudian, Pornografi, Penipuan, HKI,
Konten Negatif yang Direkomendasikan Sektor, Pelanggaran Keamanan Informasi,
Berita Bohong/Hoaks, Terorisme/ Radikalisme, SARA dan Perdagangan Produk
dengan Aturan Khusus.

Gambar 12. Statistik Penanganan Konten Negatif pada situs

Gambar 13. Statistik Penanganan Konten Negatif pada media sosial
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Target semula pada program sistem pemblokiran konten negatif tahun 2020
adalah sebanyak 150.000 konten yang ditangani, akan tetapi dengan adanya
pandemi direvisi menjadi 50.000 konten negatif, Hal ini disebabkan pandemi
Covid-19 yang mengharuskan tenaga tim AIS bekerja dari rumah sehingga
pencarian dan verifikasi konten negatif tidak optimal.

3.3. Persentase (%) Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi
Tabel 9. Persentase (%) Implementasi UU PDP (kumulatif)

Indikator Kinerja
Sasaran Strategis

No.

3

Persentase (%)
Implementasi UU PDP
(kumulatif)

Tahun 2019

Tahun 2020

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Dokumen
Draft
RUU PDP
(100%)

Dokumen
Draft RUU
PDP (90%)

Dokumen Draft RUU
PDP

Dokumen Draf RUU PDP

Capaian (%)
95%

Pelindungan data pribadi adalah hal yang krusial seiring perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi yang amat pesat. Data pribadi menjadi aset/
komoditas bernilai tinggi di era big data dan ekonomi digital. Di sisi lain, data
pribadi merupakan hal yang harus dilindungi karena merupakan bagian dari hak
asasi manusia (HAM) dan telah diamanatkan oleh konstitusi Negara Republik
Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, semakin sering muncul
berbagai kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi, misalnya skandal
Cambridge Analytica dan beberapa kasus pengungkapan data pribadi pengguna
platform financial technology (fintech) yang berbasis peer to peer lending di
Indonesia.
Upaya pelindungan data pribadi menjadi penting untuk menjamin hak warga
negara atas pelindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat
serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan
data pribadi. Konsep pelindungan data pribadi mengisyaratkan bahwa individu
memiliki hak untuk menentukan apakah akan membagi, membatasi atau bertukar
data pribadi. Pemerintah perlu hadir untuk menjamin pelindungan data pribadi
dalam sebuah regulasi.
Saat ini, pelindungan data pribadi memang telah menjadi isu penting di berbagai
negara di dunia. Saat ini setidaknya ada lebih dari 132 negara telah memiliki
instrumen hukum yang secara khusus mengatur mengenai pelindungan data
pribadi warga negaranya. Sementara itu beberapa negara ASEAN juga menyusun
aturan khusus yang terkait dengan pelindungan data pribadi. Misalnya Malaysia
pada tahun 2010, Singapura pada tahun 2012, Filipina pada tahun 2012, dan
Thailand pada tahun 2019.
Di Indonesia, pelindungan terhadap data pribadi saat ini belum diatur dalam
undang-undang tersendiri melainkan masih tersebar di berbagai peraturan
perundang-undangan dan masih bersifat sektoral dan parsial. Berdasarkan
hasil studi ELSAM bahwa peraturan pelindungan data pribadi di Indonesia
tersebar di berbagai macam sektor, mulai dari sektor telekomunikasi, keuangan
dan perbankan, perpajakan, kependudukan, kearsipan, penegakan hukum,
keamanan, hingga sektor kesehatan. Ada sedikitnya 32 Undang-Undang yang
materinya menyinggung mengenai pengaturan data pribadi warga negara, salah
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satunya adalah pada sektor Kominfo terdapat dalam Undang-undang No. 11
tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 19 tentang ITE dan
peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan
transaksi elektronik yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kominfo
No. 20/2016 tentang Pelindungan Data Pribadi di dalam Sistem Elektronik.
Pemerintah Indonesia memahami pentingnya regulasi mengenai Pelindungan
Data Pribadi dan terus mendorong untuk terwujudnya peraturan mengenai
data pribadi di Indonesia. Kementerian Kominfo telah menginisiasi penyusunan
Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) sejak awal
Tahun 2014 dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka
pembahasan materi muatan serta telah mendapatkan masukan dari pelaku
usaha, akademisi, praktisi dan asosiasi terkait.
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika c.q Direktorat Tata Kelola Aplikasi
Informatika sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika
yang memegang tanggung jawab bidang teknologi dan informasi saat ini telah
menyusun Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). RUU
PDP memuat beberapa substansi yang krusial untuk memberikan perlindungan
terhadap masyarakat dan ditujukan untuk menjadi kerangka regulasi yang lebih
kuat serta dapat memayungi ketentuan perundang-undangan lain yang terkait
dengan data pribadi, namun masih tersebar ke beberapa sektor. Secara umum
isi RUU PDP mengatur tentang jenis data pribadi, hak-hak pemilik data pribadi,
memperkenalkan istilah Pengendali Data Pribadi, Pemroses Data Pribadi, beserta
kewajiban, prinsip dan lingkup pekerjaannya dan larangan beserta sanksi.
Tujuan utama penyusunan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi
adalah menghadirkan regulasi yang lebuh komoehensif yang dapat melindungi
kepentingan subjek data dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia.
Secara luas, penyusunan RUU PDP adalah untuk memberikan kepastian
hukum dan jaminan keamanan bagi seluruh Warga Negara Indonesia sesuai
amanat Undang-Undang Dasar 1945 dikarenakan dengan adanya pengaturan
mengenai PDP maka WNI memiliki kendali atas data pribadi yang dimilikinya
dan pengelolaan data pribadi lebih transparan.
Sasaran program ini adalah untuk mencapai visi Pemerintahan Indonesia yang
dituangkan dalam Nawacita 1 yakni menghadirkan kembali negara untuk
melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
Dengan adanya Undang Undang PDP secara spesifik, sasaran program ini untuk
kalangan penerima manfaat agar:
•

Meningkatnya potensi iklim ekonomi yang positif pada dunia usaha akibat
dari kepastian investasi melalui PDP

•

Masyarakat merasa aman dan terjamin terhadap perlindungan data
pribadinya.

Berikut capaian kegiatan penyusunan Rancangan Undang-undang Pelindungan
data Pribadi Pada Tahun 2020 :
a.

Pembahasan RUU PDP
Pemerintah Indonesia sangat memahami pentingnya regulasi mengenai
Pelindungan Data Pribadi dan terus mendorong terwujudnya Undang-
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undang mengenai pelindungan data pribadi di Indonesia. Sebagaimana
diketahui bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data
Pribadi (RUU PDP) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
2020-2024 dan merupakan Program Legislasi Prioritas Tahun 2020. Oleh
karena itu, sebagai lanjutan proses penyusunan Rancangan Undang- Undang
tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP), Tahun 2020, Direktorat Tata
Kelola Aplikasi Informatika fokus pada pembahasan RUU PDP di DPR dalam
rangka mendapatkan persetujuan bersama.
Awal tahun 2020, RUU PDP telah disampaikan oleh Presiden Republik
Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(DPR-RI) melalui surat nomor R-05/Pres/01/2020 tanggal 24 Januari 2020.
Dalam Surat tersebut, Presiden menugaskan Menteri Komunikasi dan
Informatika, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili Presiden
dalam pembahasan RUU tersebut dengan Komisi I DPR RI dalam rangka
mendapatkan kesepakatan bersama.

Gambar 14. Menteri Kominfo, Dirjen Aptika dan jajarannya dalam Penyelenggarakan Rapat
Dengar Pendapat Umum (RDPU) Bersama DPR

Pembahasan RUU PDP di DPR diawali dengan Rapat Kerja DPR RI bersama
Pemerintah pada tanggal 25 Februari tahun 2020, dengan agenda Penjelasan
Pemerintah tentang RUU PDP. Menindaklanjuti hasil Rapat Kerja tersebut,
pada tanggal Bulan Juli 2020, Komisi I DPR RI telah menyelenggarakan
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk membahas RUU PDP
bersama berbagai stakeholder (akademisi, asosiasi, LSM) dalam rangka
mendapatkan masukan terhadap draft RUU PDP.
Selanjutnya pada tanggal 1 September 2020 telah dilaksanakan Rapat Kerja
Pembicaraan Tingkat I antara Pemerintah dengan Komisi I DPR Tentang RUU
PDP dengan Agenda : a) Penyampaian Pandangan Fraksi atas RUU PDP, b)
Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi kepada pemerintah, c)
Penyampaian DIM Sandingan Fraksi kepada Pemerintah, d) Pembahasan
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Jadwal dan Mekanisme Pembahasan RUU PDP, e) Pembentukan Panitia
Kerja pembahasan RUU PDP. Berdasarkan hasil rapat kerja tersebut, telah
ditetapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU PDP sebanyak 371
DIM yang terdiri dari cluster DIM usulan tetap (66 DIM), DIM usulan tetap
dengan catatan (48 DIM), DIM usulan perubahan substansi (180 DIM), DIM
usulan perubahan redaksional (9 DIM), dan DIM usulan baru (68 DIM).

Gambar 15. Menteri KOMINFO menyerahan Naskah RUU PDP oleh Pemerintah kepada DPR RI

Dengan telah diserahkannya DIM Sandingan masing-masing fraksi kepada
Pemerintah, selanjutnya telah dilaksanakan pembahasan DIM RUU PDP
bersama-sama antara Pemerintah dengan Komisi I DPR RI dengan rincian
sebagai berikut:
1. Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I antara Pemerintah dengan Komisi
I DPR Tentang RUU PDP tanggal 7 September 2020 dengan agenda
: Pembahasan Materi Daftar Inventarisasi masalah (DIM) RUU PDP
dengan hasil kesepakatan Penetapan DIM RUU PDP Klaster Tetap.
2. Rapat Tim Panja Pemerintah dengan Komisi I DPR mengenai RUU PDP
tanggal 1 Oktober 2020 dengan agenda Pembahasan Materi Daftar
Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang PDP pada Klaster DIM Tetap
dengan Catatan.
3. Rapat Tim Panja Pemerintah dengan Komisi I DPR mengenai RUU PDP
tanggal 11 November 2020 dengan agenda Pembahasan Materi Daftar
Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang PDP pada Klaster DIM Usulan
Perubahan Substansi.
4. Rapat Tim Panja Pemerintah dengan Komisi I DPR mengenai RUU PDP
tanggal 18 November 2020 dengan agenda Lanjutan Pembahasan Materi
Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang PDP pada Klaster DIM
Usulan Perubahan Substansi.
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5. Rapat Tim Panja Pemerintah dengan Komisi I DPR mengenai RUU PDP
tanggal 30 November 2020 dengan agenda Pembahasan Materi Daftar
Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang PDP pada Klaster DIM Usulan
Perubahan Substansi.

Gambar 16. Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU PDP

Untuk mendukung kelancaran pembahasan RUU PDP di DPR, Kementerian
Kominfo juga melakukan rapat koordinasi internal Pemerintah sebelum rapat
pembahasan di DPR yang melibatkan tim Panitia Kerja Pemerintah yang terdiri dari
Kemenko Polhukam, kemenko Perekonomian, Kemensetneg, Kemenkumham,
OJK, BI, BSSN, Kejaksaan, Kemenkes, KemenPPA, KemenPAN-RB, dan
Kemenag. Selain itu, tim dari Subdirektorat Tata Kelola Perlindungan Data
Pribadi juga aktif berkoordinasi secara teknis dengan Sekretariat Komisi I DPR
untuk persiapan dan sinkronisasi hasil pembahasan RUU PDP di DPR.
Selain melaksanakan pembahasan RUU PDP di DPR, selama tahun 2020
Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika juga melakukan diskusi baik secara
tatap muka maupun secara virtual dengan berbagai stakeholder seperti ELSAM,
ATSI, AMCHAM/US-ABC, AIC, Telkomsel, Telkom, OJK, dan Mahkamah Agung
dalam rangka mendapatkan masukan dan pendalaman substansi materi muatan
pengaturan RUU PDP.
Sampai dengan laporan ini disusun, Pembahasan RUU tentang PDP antara
Tim Pemerintah dengan Komisi I DPR_RI telah membahas 145 DIM dari 371
DIM RUU PDP dengan rincian sebagai berikut: 66 DIM Tetap, 48 DIM Tetap
Dengan Catatan, 31 DIM Perubahan Substansi dengan rincian jadwal dan hasil
pembahasan RUU PDP Tahun 2020 terlampir. Selanjutnya Pembahasan RUU PDP
akan dilanjutkan pada masa sidang pertama Tahun 2021 dengan agenda lanjutan
pembahasan klaster DIM Perubahan Substansi.
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b.

Sosialisasi PDP
Pelindungan data pribadi di Indonesia membutuhkan penguatan dari
berbagai aspek, di antaranya aspek kerangka hukum, penegakan hukum,
hingga peningkatan kesadaran masyarakat. Pada aspek kerangka hukum,
pengaturan pelindungan data pribadi sudah termuat dalam berbagai
peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE),
maupun peraturan perundang-undangan sektoral lainnya. Lebih lanjut,
pada awal tahun 2020, pemerintah telah menginisiasi dan merampungkan
naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU
PDP). RUU PDP telah disampaikan kepada DPR-RI untuk dibahas bersama
sebelum ditetapkan menjadi undang-undang. Pemerintah dalam hal ini
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sendiri juga
sedang melakukan penanganan beberapa kasus kebocoran data pribadi di
beberapa platform digital.
Di samping penguatan dari aspek kerangka regulasi dan penegakan
hukum, pelindungan data pribadi juga perlu dibarengi dengan peningkatan
kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, Direktorat Tata Kelola Aplikasi
Informatika Kemenkominfo melaksanakan upaya-upaya peningkatan
kesadaran atau pemahaman terhadap data pribadi melalui sosialisasi,
literasi, dan diskusi publik terkait pelindungan data pribadi. Pada tahun
2020, kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan bekerja sama dengan
berbagai pemangku kepentingan di antaranya Gerakan Nasional Literasi
Digital (GNLD) Siberkreasi, Facebook, Whatsapp, ICT Watch, ELSAM,
Pamflet Generasi, dan lain-lain. Keseluruhan kegiatan sosialisasi dan
literasi PDP dilaksanakan di beberapa kota dan diikuti ribuan peserta, baik
secara langsung maupun secara virtual, antara lain sebagai berikut:
1. Webinar literasi digital dan pelindungan data pribadi bertema “Hoax,
Privasi, dan Keamanan Digital” di lebih dari 12 kota bekerja sama
dengan WhatsApp dan ICT Watch.
2. Webinar privasi dan pelindungan data pribadi bertema “Multistakeholder
Forum Goes To Campus” di 5 kota bekerja sama dengan Facebook dan
Pamflet Generasi.
3. Webinar digital governance bertema pelindungan data pribadi bekerja
sama dengan GNLD Siberkreasi. Kegiatan ini berlangsung sebanyak
19 kali webinar dengan melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR), platform digital, akademisi, praktisi, figur publik, dan lain-lain.
4. Kerja sama pembuatan Buku Saku Panduan Menjaga Privasi di Dunia
Maya dengan ELSAM dan Facebook.
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Gambar 17. Bentuk Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Data Pribadi

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan kerja sama maupun kolaborasi
dengan berbagai pihak dan lintas stakeholder seperti akademisi, masyarakat
sipil, legislator, figur publik, pelaku usaha, asosiasi, dan kementerian/
lembaga merupakan strategi untuk memperdalam, mempercepat, dan
memperluas upaya pelindungan data pribadi di Indonesia. Kegiatan
literasi diharapkan dapat menjadi sarana untuk berdiskusi, berbagi
perspektif, praktik baik (best practice), memunculkan solusi dan inovasi
dalam meningkatkan pelindungan data pribadi di Indonesia, sekaligus
meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi data
pribadi yang selanjutnya dapat berkontribusi positif terhadap terciptanya
ekosistem digital dan internet yang aman, sehat, serta bermanfaat. Ke
depan, sosialisasi dan literasi pelindungan data pribadi harus dilakukan
secara berkelanjutan dan menjangkau semakin banyak masyarakat.
c. Kerjasama dan FORA Internasional : (Asean DDG (DMF dan MCC), UN
APCICT webinar for ASEAN data protection, Workshop Data Protection
oleh ICO dan DCMS Inggris)
Dalam rangka penyusunan kebijakan tata kelola Perlindungan Data Pribadi
(PDP), kegiatan maupun inisiatif di lingkup kerja sama internasional
merupakan sebuah langkah dinamis dimana konsep, regulasi dan
implementasi PDP telah dilaksanakan di berbagai negara selama bertahuntahun. Selain kerja sama internasional, melaksanakan bentuk inisiatif lainnya
seperti melakukan diskusi, workshop atau seminar juga kerap diadakan
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sebagai upaya memperkuat konsep pengetahuan yang diperlukan dalam
memberikan masukan terhadap substansi pengaturan dalam Rancangan
Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang sedang dibahas
bersama Komisi 1 DPR.
Seiring dengan transformasi teknologi informasi dan digital, perlindungan
data pribadi perlu dihadirkan sebagai semangat untuk mengimbangi hakhak individu terhadap penggunaan data pribadi oleh teknologi informasi
dan komunikasi yang berkembang pesat. Perlindungan data dan privasi
merupakan konsep dan praktik universal yang sudah diterapkan oleh
berbagai negara. Adapun hadirnya perlindungan data dan privasi berangkat
dari akuntabilitas terhadap pemrosesan data pribadi yang dilakukan. OECD,
APEC dan GDPR, ketiga hal ini serta yang terakhir disebut menyajikan
kerangka hukum perlindungan data internasional secara komprehensif
dimana prinsip-prinsip dan kerangka pengaturannya juga diadopsi ke
dalam RUU PDP.
Pembahasan mengenai perlindungan data pribadi dilaksanakan di lingkup
kerja sama regional melalui forum ASEAN WG-DDG (working group on digital
data governance) yang secara khusus membahas mengenai framework
untuk klasifikasi data (DMF) dan model standar kontraktual (ASEAN-MCC)
untuk transfer data pribadi yang akan diberlakukan namun secara sukarela
(voluntary) di kawasan negara anggota ASEAN. Adapun dalam rangka
meningkatkan kemampuan dan pengetahuan terkait pelindungan data
pribadi juga dilakukan workshop data protection hasil kerja sama Kominfo
dan tim digital access program, UK-Embassy yang meghadirkan ICO dan
DCMS. Selain itu forum Privasi dan perlindungan data untuk ASEAN yang
difasilitasi oleh UN-APCICT.
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja
Keberhasilan penyusunan RUU PDP pada dasarnya tercapai dikarenakan:
i.

RUU PDP masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
Prioritas Tahun 2020.

ii.

Materi muatan pengaturan dalam RUU PDP telah rampung dibahas antar
lintas kementerian/lembaga termasuk proses harmonisasi di tingkat
kementerian.

iii.

Kelengkapan dokumen pendukung penyusunan RUU PDP tersedia (Naskah
Akademis; Draf RUU PDP; Surat Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU PDP; dan susunan panitia
antarkementerian pembahasan RUU PDP).

iv.

Proses penyusunan RUU PDP telah melibatkan dan didukung oleh
multistakeholder termasuk industri dan masyarakat.

v.

Kebutuhan yang sangat mendesak atas RUU PDP untuk ditetapkan menjadi
undang-undang.

37

Selain keberhasilan penyusunan RUU PDP, terdapat beberapa hambatan dalam
proses penyusunan RUU PDP antara lain:
i.

Pembahasan RUU PDP secara tatap muka antara kementerian/lembaga,
stakeholder terkait, maupun dengan Komisi I DPR RI sangat terbatas
dikarenakan pandemi covid-19.

ii.

Cakupan pembahasan RUU PDP sangat multi-sektoral mengingat terdapat
peraturan perundang-undangan sektoral yang mengatur data pribadi
secara parsial yang perlu disinkronkan.

iii.

Kebijakan Pemotongan Anggaran di awal tahun akibat adanya pandemi
covid-19 menghambat proses pembahasan.

Berikut analisis atas efisiensi penggunaan dalam kegiatan penyusunan RUU PDP:
Penyusunan RUU PDP telah melibatkan sumber daya internal meliputi
kementerian/lembaga terkait, khususnya tim teknis yang relevan dengan materi
muatan RUU. Selain itu, penyusunan RUU PDP juga melibatkan sumber daya
eksternal seperti industri khususnya industri yang akan terkena dampak RUU
PDP (industri yang melakukan pemrosesan data), akademisi, maupun praktisi.
Program/kegiatan
diantaranya:

yang

menunjang

keberhasilanpenyusunan

RUU

PDP

i.

Kajian-kajian yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan kajian mandiri
sebagai bahan penunjang pembahasan RUU PDP.

ii.

Sosialisasi PDP yang dilakukan baik kepada pemerintah, industri, maupun
masyarakat untuk membangun kesadaran PDP.

iii.

Pelatihan dan kerjasama baik nasional maupun internasional terkait PDP
sebagai upaya memperkuat konsep pengetahuan yang diperlukan dalam
memberikan masukan terhadap substansi pengaturan dalam RUU PDP.

3.4. Persentase (%) Aplikasi
Multiplatform (kumulatif)

Generik

yang

Dikembangkan

secara

Tabel 10. Persentase (%) instansi yang memanfaatkan aplikasi generik yang dikembangkan secara
multiplatform (kumulatif)

Indikator Kinerja
Sasaran Strategis

No.

4

Persentase (%)
Aplikasi Generik yang
Dikembangkan secara
Multiplatform (kumulatif)

Tahun 2019

Tahun 2020

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Capaian (%)

100%

100%

10%

10%

100%

Program Penyelenggaraan Aplikasi Generik yang dikembangkan secara
MultiPlatform yang meliputi aplikasi generik Cloud SPBE dan aplikasi cloud
layanan publik terpadu, merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Presiden
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No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Perpres tersebut telah mengamatkan bahwa
dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan,
dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya serta
meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan diperlukan
penerapan SPBE.
Untuk mengatasi permasalahan penerapan SPBE pada penyelenggaraan
administrasi pemerintahan, tantangan pemerintah adalah melakukan integrasi
layanan yang berbasis elektronik, baik integrasi internal K/L/D maupun integrasi
antar K/L/D secara nasional. Sedangkan untuk mengatasi permasalahan pada
pelayanan publik, diperlukan integrasi secara nasional terkait layanan pengaduan
publik, layanan perizinan, dan pelayanan publik lainnya yang menjadi tantangan
bersama bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sehingga dipandang
perlu untuk melaksanakan pengembangan aplikasi umum layanan berbasis
cloud, sesuai dengan amanat Perpres No. 95 Tahun 2018 Kementerian Kominfo
bertanggung jawab terhadap keterpaduan pembangunan dan pengembangan
aplikasi SPBE.
Maka pada tahun 2020 Ditjen Aplikasi Informatika kemenkominfo melalui
Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan melaksanakan program
Aplikasi Generik yang dikembangkan secara multiplatform yang ditargetkan
sebanyak 7 (tujuh) aplikasi (10% dari target layanan SPBE) pada Perjanjian
Kinerja (PK) tingkat eselon 2, yang diharapkan aplikasi ini menjadi tahap awal
pengembangan aplikasi umum yang perlu disediakan untuk mempercepat
transformasi digital pada instansi pemerintahan.
Tujuan program ini adalah :
1. Melaksanakan amanat sebagaimana telah ditetapkan pada lampiran
Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang SPBE
2. Membuat acuan pengembangan e-government nasional terutama aplikasi
SPBE terintegrasi berbasis cloud, dalam rangka membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
3. Memastikan penggunaan TIK benar-benar mendukung tujuan penyelenggaraan
pemerintahan, dengan memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya
dan pengelolaan risiko
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan publik
5. Menghemat pengeluaran negara dan mempelancar komunikasi antar
Instansi, sehingga terwujud efesiensi dan efektifitas dengan menggunakan
aplikasi perkantoran
Adapun capaian program kegiatan penyelenggaraan aplikasi generik multi
platform pada tahun 2020 yaitu sebagai berikut :
1. Pengembangan Aplikasi Cloud Penganggaran Berbasis Kinerja telah selesai
dalam tahap pengembangan modul pra perencanaan, proses perencanaan,
penganggaran, pengadaan, monitoring dan evaluasi pemda terintegrasi
berbasis kinerja. Modul perencanaan yang terdiri dari fungsi usulan
masyarakat, musrenbang kelurahan/desa, usulan masyarakat kecamatan,
musrenbang kecamatan, Pra-Renja SKPD/OPD, kelengkapan dokumen, Renja
SKPD/OPD, RKPD Pemda, KUA&PPAS Dewan, serta modul penganggaran
yang terdiri dari fungsi RKA-SKPD, dokumen lampiran, RAPBD Pemda,
RAPBD Dewan, APBD.”
Progress TA 2020 :
− Pengembangan web 100%
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− Mobile Apps: Android dan IOS 100%
− Modul perencanaan dan penganggaran sdh selesai
2. Penyelenggaraan Aplikasi Cloud Kepegawaian dalam hal ini Aplikasi
SIMPEGNAS pengembangannya untuk proses bisnis sudah 100%.
Progress TA 2020 : Aplikasi Simpegnas
− Pengembangan web 100%
− Mobile Apps : Android dan IOS 100%
− Laporan Akhir, User Manual dan FSD (Selesai)
3. Penyelenggaraan Aplikasi Cloud Kearsipan Dinamis (srikandi) sudah di
launching pada tanggal 27 Oktober 2020 oleh Kemenkopolhukam di
Kemenpan RB. Dan selama 2020 telah dilakukan sosialisi pada instasi di
bawah ini:

Gambar 18. Daftar Instansi peserta dalam Penyelenggaraan Soaialisasi Aplikasi srikandi

Progres TA 2020 : Aplikasi Srikandi
−

Pengembangan Module 100%
(Struktur Org, Surat Masuk, Surat keluar, Kearsipan, Dashboard, Mobile
Apps :Android dan Ios ).
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−

Dokumen Laporan Akhir dan user manual (selesai)

−

Pilot (Kominfo, Setjen DPR RI, BKN, LAN, Kemenpan RB, BPKP, MK)

4. Penyelenggaraan Aplikasi Cloud Pengaduan Masyarakat dalam hal ini adalah
aplikasi LAPOR sudah di launching pada tanggal 27 Oktober 2020 oleh
Kemenkopolhukam di Kemenpan RB.
Pengembangan aplikasi lapor yang telah dilakukan adalah pengembangan
dan perbaikan beberapa fitur (integrasi dengan telegram/wa chatbot lapor
covid-19, Penambahan field Jenis tindaklanjut dan tanggapan, Penggunaan
nik utk pelapor, notifikasi ke pelapor ketika laporan ditutup, integrasi dengan
KPK, fitur otomatisasi laporan sampah dan disposisi.
Penggunaan : 34 Kementerian, 100 lembaga, 391 Kab, 94 pemkot dan 34
Provinsi
5. Pengembangan Aplikasi Cloud PSE dan Repository telah selesai dilaksanakan
evaluasi penggunaan user dan data PSE di layanan.kominfo.go.id.
Saat ini telah tersedianya Business Requirement Document penyelenggaraan
PSE dan Repositori SPBE
Progres TA 2020 : Aplikasi PSE dan Repository
− Pengembangan web 100%
− Mobile Apps (android dan IOS) 100%.
− Laporan Akhir, User Manual, dan FSD (Selesai)
− target di playstore : (akhir Januari 2021)
6. Penyelenggaraan Portal Layanan SPBE, proses pengembangan dan integrasi
beberapa aplikasi di portal nasional pada TA 2020 sudah 100%, yang terdiri
dari :
•
Tampilan dan fungsi Portal layanan Publik Kurang lebih 100%
•
Tampilan dan fungsi Portal administrasi Pemerintahan kurang lebih
100%
•
Tampilan dan fungsi dashboard kurang lebih 100%
•
Tampilan dan fungsi Portal Berita kurang lebih 100%
Penggunaan untuk portal ini terkait layanan publik sedang dalam tahapan
MoU dengan PT. KCI dan PT.KAI.
7. Penyelenggaraan Aplikasi Perijinan Online pada TA 2020 meliputi :
a. Koordinasi proses integrasi maupun pengembangan aplikasi perizinan
dilakukan bersama BKPM, KPK, Kemendagri, Kemenpan RB, Kemenko
Perekonomian, Kementerian Perindustrian, ATR/BPN, KLHK, PUPR dan
daerah, difokuskan untuk modul integrasi untuk perijinan dasar seperti
izin Lingkungan, izin lokasi dan IMB serta pmanfaatan tanda tangan
elektronik.
b. Telah terlaksananya ujicoba integrasi izin lokasi dengan aplikasi OSS dan
KKPWEB (ATR/BPN)
c. Jumlah daerah memanfaatkan siCantik berjumlah 350 Instansi.
8. Penyelenggaraan Aplikasi e-Kesehatan, yang pengembangan pada TA 2020
meliputi sebagai berikut :
− Aplikasi Posyandu
a. Untuk versi web saat ini sudah mencapai 100% yang mencakup :
(Manajemen admin dan user, Registrasi lembaga posyandu, Registrasi
peserta posyandu, Pembuatan form dinamis, Presentasi dashboard dan
laporan)
b. Versi mobile sudah dikembangkan dengan fitur-fitur yang ada di versi
web nya
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Selanjutnya perlu finalisasi request fitur dari BKKBN terkait KKA dan
penyesuaian manajemen user dengan pokjanal posyandu di Kemendagri,
telah dilakukan pilot di Bandung
9. Penyelenggaraan Aplikasi e-Pendidikan
Pengembangan Aplikasi bidang Pendidikan meliputi pengembangan Aplikasi
email Siswa Nasional yang meliputi pengerjaan penyempurnaan user
interface, bug fixing Ketika upload file, penambahan fitur token pendaftaran
operator sekolah dan penamaan akun email siswa yang semula namasiswa_
nisn@siswa.id menjadi namasiswa.nisn@siswa.id.
Selain itu ada juga pengembangan aplikasi Monitoring Siswa dan EWS yang
pengembangannya meliputi development role user Kementerian dan Dinas
beserta fungsinya fitur gambar pada menu pengumuman, bug fixing di semua
role user, perubahan fungsi berita kementerian menjadi berita dinas serta
konektivitas data berjenjang.
10. Pengembangan Aplikasi Dasawisma
Pengembangan aplikasi ini terdiri dari aplikasi web dan aplikasi mobile,
dimana penggunaannya Kader Dasawisma dapat menginputkan data secara
mandiri melalui aplikasi mobile dan data hasil input Kader Dasawisma, dapat
diolah sebagai bagian pelaporan kegiatan PKK, Progress pengembangan
aplikasi Dasawisma telah mencapai 100%. Aplikasi ini diharapkan dapat
mendukung aplikasi SIM PKK yang ada di Kemendagri, tahapan yang perlu
dilakukan selanjutnya adalah Pilot Project aplikasi Dasawisma.
11. Pengembangan Aplikasi Desa
Aplikasi Layanan Desa: merupakan aplikasi yang diperuntukkan bagi
pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Proses
pengembangan aplikasi yang diselesaikan pada tahun ini terdiri dari :
o aplikasi website, yang dapat digunakan oleh Pemerintah Desa untuk
membuat dan mengelola website desanya masing-masing.
o aplikasi layanan administrasi berbasis web yang digunakan oleh
Pemerintah Desa untuk pelayanan administrasi kepada masyarakat,
o aplikasi mobile, yang dapat digunakan oleh masyarakat desa untuk
mengajukan permohonan layanan administrasi secara online.
12. Aplikasi Bank Sampah
Aplikasi Bank Sampah: merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk
memudahkan Bank Sampah dalam mengelola transaksinya. Pengembangan
aplikasi yang diselesaikan pada tahun 2020 terdiri dari :
a. aplikasi Bank Sampah berbasis web
b. aplikasi mobile, yang dapat digunakan oleh nasabah Bank Sampah
Target kinerja Tahun Anggaran 2020 untuk program Aplikasi Generik yang
dikembangkan secara MultiPlatform sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK)
Tahun 2020 yaitu tersedianya 7 (Tujuh Aplikasi). Sedangkan untuk capaiannya
Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan selama TA 2020 telah
mengembangkan kurang lebih 12 Aplikasi, hal ini telah melampaui target pada
Perjanjian Kinerja TA 2020.
Keberhasilan penyelenggaraan dan pengembangan aplikasi generik multiplatform
berbasis cloud pada TA 2020 sebagai berikut:
i. Telah dilaunching nya beberapa aplikasi umum oleh Kemenpan RB pada
tanggal 27 Oktober 2020 diantaranya aplikasi Kearsipan (Srikandi) dan
aplikasi pengaduan masyarakat (Lapor).
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ii. Peningkatan penggunaan aplikasi perijinan siCantik oleh pemerintah daerah,
yang membantu mengintegrasikan layanan perijinan pemda dengan aplikasi
perijinan pusat OSS.
iii. Meskipun beberapa masih pengembangan pada tahap pertama, yang masih
membutuhkan pengembangan tahap selanjutnya untuk penyempurnaan
aplikasi, sebagian besar aplikasi sudah dikembangkan versi mobile nya
(mobile apps) baik untuk android dan IOS.
Analisa keberhasilan kegiatan ini menurut kami adalah diantaranya :
1. Pengembangan Aplikasi dapat berjalan sebagian besar karena dukungan dari
stakeholder dan sektor terkait, karena sebagian aplikasi menjalankan proses
bisnis dari sektor tersebut.
2. Sebagian Aplikasi sudah ada sebelumnya, sehingga Direktorat LAIP hanya
membantu mengembangkan fitur, modul dan peningkatan fungsi sehingga
tidak membangun dari awal.
3. Adanya kebutuhan pengembangan terhadap aplikasi-aplikasi tersebut
sehingga mendesak stakeholder terkait untuk berkomitmen membantu
mengembangkan aplikasi
Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan dan pengembangan aplikasi
generik multiplatform berbasis cloud pada TA 2020 sebagai berikut:
1. Kebijakan Pemotongan Anggaran di awal tahun akibat adanya pandemic
covid-19 sempat menghambat proses kegiatan karena beberapa kontrak
yang harus di addendum, yang berakibat berhentinya sementara kegiatan
tim pengembangan.
2. Kondisi covid-19 juga menghambat proses koordinasi antar stakeholder di
awal tahun akibat adanya penyesuaian pola kerja dan pembatasan pertemuan.
3. Pengembangan beberapa aplikasi sangat ditentukan oleh kebijakan dari
para stakeholder, terutama yang menyangkut proses bisnis sektor lain, ego
sectoral dan hambatan yang menyangkut peraturan-perundangan sektor
terkait kerap menjadi hambatan pengembangan aplikasi.

3.5. Persentase (%) Implementasi Satu Data Indonesia (kumulatif)
Tabel 11 Persentase (%) instansi yang memanfaatkan aplikasi generik yang dikembangkan secara
multiplatform (kumulatif)

No.

5

Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
Persentase (%)
Implementasi Satu Data
Indonesia (kumulatif)

Tahun 2019

Tahun 2020

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Capaian (%)

-

-

5%

5%

100%

Program Implementasi Satu Data Indonesia Interoperabilitas Nasional adalah
kelanjutan dari Kegiatan Interoperabilitas Data dengan Pemanfaatan Aplikasi
Manajemen Integrasi Informasi dan Pertukaran Data (Mantra) secara sektoral di
masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Pada dasarnya kegiatan ini mendukung Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun
2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun
2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kegiatan ini terdiri dari
pengembangan aplikasi konsolidasi data, API Management, dan Kajian Kamus
Data.
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Sampai dengan Tahun 2020, instansi yang telah melakukan pemanfaatan Mantra
sudah mencapai 59 Instansi. Aplikasi Mantra tersebut antara lain digunakan
untuk integrasi Aplikasi Simda Keuangan dengan Simral dan ePlanning, Integrasi
Data lintas OPD, integrasi data kelurahan dengan kependudukan, dsb.
Namun dengan munculnya Perpres SPBE yang menekankan pemakaian aplikasi
umum, aplikasi-aplikasi sejenis yang memilki fungsi dan fitur sama untuk
disatukan menjadi satu aplikasi umum, dan data-data existing yang ada di
aplikasi sebelumnya di konsolidasikan ke data di aplikasi umum.
Tujuan program ini adalah :
a. Melaksanakan amanat sebagaimana telah ditetapkan pada lampiran
Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasi Elektronik.
b. Mendukung Interoperabilitas sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39
Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
c. Membuat Sistem Penghubung antara Layanan Pemerintah untuk mendukung
berbagi pakai data.
d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan publik
dengan pertukaran data, pemetaan data, dan standarisasi data.
e. Menghemat pengeluaran negara dan mempelancar komunikasi antar
Instansi, sehingga terwujud efesiensi dan efektifitas dengan menggunakan
aplikasi umum yang saling berbagi pakai data.
Program implementasi Satu Data Indonesia bukan program yang berdiri sendiri,
tetapi sangat berkaitan erat dengan program lainnya seperti pengembangan
aplikasi SPBE dan layanan masyarakat terpadu. Beberapa capaian kegiatani ini
antara lain :
a. Aplikasi Konsolidasi data untuk pengumpulan data dari tiga sumber tipe file
yaitu excel atau csv, Application Programming Interface (API), dan Database.
Link : https://konsolidasidata.layanan.go.id. Pengembangan tahap awal
aplikasi ini berfungsi untuk melakukan konsolidasi data dan melakukan
mapping data.
b. API Gateway (https://api.layanan.go.id). API Gateway ini diperuntukkan
untuk komunikasi antara mobile apps Android dan iOS ke Database dan
Aplikasi Berbasis Web.
c. Integrasi pengguna antar layanan aplikasi melalui Portal Nasional (https://
portal.layanan.go.id) dengan fitur Single Sign On (SSO) (https://sso.layanan.
go.id)
d. Kajian Kamus Data bidang Kependudukan dan Kepegawaian https://s.id/
kamusdata2020
e. Update minor Aplikasi Mantra dalam perbaikan bug terkait fitur paging dan
parsing data.
Tahapan-tahapan Kegiatan
1. Koordinasi dengan Sekretariat Satu Data Indonesia di Bappenas terkait
Fungsi Interoperabilitas dalam mendukung Satu Data Indonesia
2. Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dalam Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Aplikasi SPBE
3. Koordinasi dengan Badan Informasi GeoSpasial dalam interoperabilitas data
spasial
4. Mendukung kegiatan diseminasi informasi terkait sistem informasi Covid19
dalam proses Integrasi dan Konsolidasi Data.
5. Koordinasi Implemetasi Satu Data dalam Pengembangan Aplikasi SPBE dan
Layanan Masyarakat Terpadu
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Hambatan
•
•

Meskipun sesama lemabaga pemerintahan, belum semua instansi mau
berbagi pakai data
Anggaran Kegiatan ini telah direalokasi sebanyak lebih dari 75% untuk
penanganan Covid19. Sehingga beberapa kegiatan disusupkan ke kegiatan
lainnya.

Solusi
•
•
•

Perlu integrasi regulasi tentang pemanfaatan data, integrasi data, dan
interoperabilitas data.
Perlu payung hukum setingkat undang-undang dalam keterbukaan data
sesama instansi pemerintah.
Perlu sosialisasi tentang pemanfaatan aplikasi umum untuk meniminalisir
integrasi antara aplikasi sejenis.

Implementasi Satu Data Indonesia memiliki target 5% sesuai dokumen perjanjian
kinerja tahun 2020 5% tersebut merupakan proses awal dalam milestone
implementasi Satu Data Indonesia yang berupa produk-produk di atas.
Pengukuran target dilakukan dengan cara berikut :
Capaian Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan pada TA
2020 sebesar 5%. Dari total tiga puluh sektor, Satu Data Indonesia telah
diimplementasikan pada dua sektor, yaitu kepegawaian dan kependudukan.

Dalam pengimplementasiannya, telah dikembangkan beberapa aplikasi seperti
konsolidasi data, manajemen data, dan kajian. Hal ini menujukkan bahwa
capaian Direktorat Layanan Aplikasi Informatika pada TA 2020 telah mencapai
target kinerja.

Gambar 19. Rapat dengan Ditjen Dukcapil dalam pemanfaatan data Kependudukan untuk verifikasi aplikasi
Portal.
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Gambar 20. Rapat Koordinasi dalam Interoperabilitas Data Spasial bersama Badan Informasi
GeoSpasial.

Gambar 21. Dokumentasi Rapat Online Implementasi Satu Data Indonesia
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3.6. Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Literasi di Bidang
Digital (kumulatif)
Tabel 12. Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi bidang TIK (kumulatif)

No.

6

Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
Jumlah masyarakat yang
mendapatkan literasi
bidang TIK (kumulatif)*

Tahun 2019

Tahun 2020

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Capaian (%)

-

-

205.000 Orang

213.143 Orang

100%

Literasi Digital Pilar Masyarakat Informasi Indonesia adalah salah satu program
Kementerian Kominfo untuk membangun budaya literasi. Literasi digital akan
menciptakan tatanan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang kritis-kreatif.
Mereka tidak akan mudah termakan oleh isu yang provokatif, jadi korban informasi hoax
atau penipuan yang berbasis digital. Dengan demikian, kehidupan sosial dan budaya
masyarakat akan cenderung aman dan kondusif.

Membangun budaya literasi digital perlu melibatkan peran aktif masyarakat
secara bersama-sama. Keberhasilan membangun literasi digital merupakan
salah satu indikator pencapaian dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.
Keberhasilan literasi digital yang sesungguhnya, salah satunya terwujud dengan
tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan internet secara cerdas
dan positif.
Dengan demikian, kemampuan membaca masyarakat Indonesia, terutama
generasi muda perlu diarahkan dengan kecerdasan memahami arus informasi
digital dan keadaban bermedia sosial. Kecerdasan menggunakan platform media
digital, ketepatan menyebarkan gagasan, sekaligus kejelian mengakses informasi
merupakan kecakapan penting pada lini transformasi media sosial kini.
Saat ini, terdapat berbagai inisiatif di Indonesia yang telah menunjang literasi
digital di Indonesia, antara lain Internet Sehat oleh ICT Watch Indonesia,
Internet Cerdas Kreatif Produktif oleh Kementerian Kominfo, Internet Baik oleh
Telkomsel, Komunitas Internet Sahabat Anak (KISA), #NgobrolNetizen oleh
Kemenko PMK, Serempak oleh IWATI, Internet Literacy Program oleh Project
Child Indonesia, Relawan Goes To School (REGOS), Sosialisasi Kebijakan TIK
(UU ITE), serta sejumlah inisiatif terkait yang diusung antara lain oleh Akademi
Berbagi, Relawan TIK Indonesia, Indonesia Child Online Protection (ID-COP)
dan juga Dialog Nasional Tahunan oleh ID-IGF.
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Gambar 22. Relawan TIK

Banyaknya program Literasi baik itu Literasi Digital maupun Literasi Media
menjadikan gaung yang dilakukan oleh kementerian maupun komunitas tidak
terdengar sehingga seperti jalan masing-masing, oleh sebab itu Kementerian
Kominfo sendiri melakukan kegiatan untuk menjalankan program secara serentak
namun tidak mematikan maupun mengubah program tersebut, dinamakan
Festival Literasi Digital yang merangkul berbagai elemen-elemeng dan juga
staekholders yang memeiliki kegiatan literasi kepada masyarakat.

Gambar 23. Penyelenggaraan Festival Literasi Digital
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Memfasilitasi dialog dan kerjasama sinergis antar pemangku kepentingan
majemuk (multistakeholder) yang inklusif secara berkelanjutan terkait
edukasi dan advokasi Literasi Digital kepada masyarakat Indonesia dalam
kerangka tata kelola Internet (Internet governance) yang inklusif.



Mendorong pengetahuan, minat dan peran aktif warganet (netizen), pelaku
industri kreatif, pelaku ekonomi digital serta pemangku kepentingan terkait
lainnya tentang Literasi Digital dan turut melakukan diseminasi pengetahuan
tentang Literasi Digital melalui beragam kanal dan media yang ada.



Melakukan komunikasi publik yang berani, cerdas dan tangkas baik pada
tingkat nasional maupun global, terkait perencanaan, pembangunan,
pencapaian dan permberdayaan teknologi informasi dan komunikasi dan
Literasi Digital di Indonesia



Terwujudnya hub-hub di Wilayah NKRI untuk menjadi penghubung antara
pusat dan daerah serta merupakan wadah bagi komunitas dalam melakukan
literasi bagi masyarakat lokal

Membangun kesadaran masyarakat luas tentang Literasi Digital guna pemanfaatan
Internet yang positif dan produktif merupakan manfaat dari Program Literasi
Digital. Penerima manfaat dari program Literasi Digital Pilar Masyarakat Informasi
Indonesia ini dibagi menjadi adalah:
Penerima secara umum:


Pemangku kepentingan majemuk (pemerintah, swasta, organisasi masyarakat
sipil, akademisi dan komunitas teknis) yang memiliki kepentingan, keterkaitan
dan/atau ketertarikan pada teknologi informasi dan komunikasi, khususnya
Literasi Digital.



Masyarakat umum

Penerima secara khusus


Warganet (netizen), khususnya generasi milenial (digital native)



Pemberi pengaruh (influencer) dari industri kreatif, pelaku ekonomi digital,
pendidik maupun tokoh masyarakat / komunitas



Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim)

Cakupan prioritas dari Literasi Digital Pilar Masyarakat Informasi Indonesia ini
adalah:
Diskusi Publik / Seminar:
 Seminar Hari Kesaktian Pancasila Untuk Meningkatkan Pemahaman Literasi
Digital Bagi Generasi milenial


Seminar Hari Ibu Untuk Ibu Cerdas di Era Digital



Seminar Hari Pemuda Pancasila untuk memasuki era 2045



Diskusi Nasional Perlindungan Anak Indonesia di Dunia Maya



Seminar Kebijakan TIK



Dialog Nasional Pemanfaatan Infrastruktur di Wilayah Perbatasan



Diskusi Nasional Proteksi Perlindungan Data Pribadi Kebebasan Berekspresi
dan pemberdayaan TIK



Netizen Fair Literasi Digital 2019



Dialog Nasional Tata Kelola Internet Menyongsong 2020

Workshop (Festival Literasi Digital)
 Penggunaan Internet Secara Cerdas, Kreatif dan Produktif


Sosialisasi UU ITE
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Sosialisasi Isu Tata Kelola Internet



Syiar Online



Smartphone Sinematografi



Blogging dengan my.id



Membuat Poster/e-flyer



Konten Digital Kreatif



Training for Trainer (ToT) TIK untuk pendidik

Roadshow Relawan Goes To School
 Sekolah Dasar Negeri dan Swasta


Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta



Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta



Sekolah Menengah Kejuruan

Materi dan Konten Literasi Digital
 Tagline untuk media sosial


Infografis dan Flyers



Kartun/Animasi



Video kolaborasi dengan para influencer



Buku dan leaflet kerangka literasi digital



Roadmap Literasi Digital

Kampanye Media Sosial (oleh pemangku kepentingan majemuk)
1. Adanya fasilitas online streaming di Internet, baik melalui YouTube,
Instagram, Facebook dan sebagainya, pada setiap acara diskusi public
/ seminar yang dapat diakses oleh public, baik secara langsung (live)
ataupun rekaman (recorded), dengan total keseluruhan jumlah impresi untuk
keseluruhan rangkaian program minimal sebanyak 2000 kali tonton (views)
2. Adanya aktifitas “live tweet” terkait acara diskusi public / seminar yang
dilakukan oleh para peserta maupun mitra pemangku kepentingan
majemuk dengan tagar khusus (contoh: #gerakannasional #literasidigital
#internetbijak #siberkreasi #internetcakap #janganngasaluuite) dengan
minimal jumlah tweet dan retweet sebanyak 300 tweet per acara.
3. Adanya situs informasi (literasidigital.id) yang dikelola secara professional
dengan sumber daya yang memadai berisi update informasi berkala,
rujukan sumber pengetahuan, informasi kegiatan dan kompilasi literature
terkait Literasi Digital dengan minimal per bulan terdapat 4.000 jumlah
pengunjung unik (unique visitors), 8.000 jumlah kunjungan (visits) dan
32.000 jumlah halaman dibuka (pageviews) hingga tahun pertama.
4. Adanya materi Literasi Digital berdasarkan Kerangka Literasi Digital
Indonesia dan juga yang disusun oleh berbagai komunitas serta K/L
yang dapat diunduh secara bebas oleh masyarakat luas, dengan
target total sebanyak 50.000 unduhan hingga tahun pertama.
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Gambar 24. Contoh Konten Literasi Digital

Sampai dengan 31 Desember 2020, sebanyak 213.143 Orang telah mendapatkan
literasi di bidang TIK. Sehingga capaian yang didapatkan pada tahun 2020 yaitu
sebesar 100% didapatkan dengan cara membandingkan antara realisasi 213.143
Orang dengan target 213.143 Orang.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dengan adanya pandemi covid-19 yang sedang berlangsung yang megakibatkan
adanya pembatasan aktifitas sosial dan menjaga jarak antar manusia, Program
Literasi Digital diselenggarakan secara daring. Penyelenggaraan kegiatan secara
daring tersebut tentunya membuat kegiatan yang berlangsung bisa dilakukan
secara parallel dengan sumber daya yang ada yang pada akhirnya dapat
membantu pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
Sebagai perbandingan, dengan penyelenggaraan kegiatan secara luring, untuk
setiap penyelenggaraan kegiatan menggunakan seluruh sumber daya yang ada
baik dari segi anggaran maupun manusia. Secara spesifik, dari segi anggaran
membutuhkan biaya yang cukup tinggi karena adanya komponen pembiayaan
perpindahan manusia baik itu untuk tim panitia yang bergerak dari Jakarta ke
lokasi kegiatan maupun peserta dari rumah masing – masing ke lokasi kegiatan.
Dengan adanya penyelenggaraan kegiata secara daring, anggaran yang dibutuhkan
menjadi lebih berkurang karena tidak adanya perpindahan manusia yang terjadi.
Semua bertemu secara daring dalam sebuah platform komunikasi menggunakan
Internet. Dari segi sumber daya manusia, penyelenggaraan kegiatan secara luring
menggunakan seluruh pegawai yang ada untuk satu kegiatan dengan pembagian
tugas di setiap pegawai untuk menghandle seluruh peserta yang ada. Sedangkan
penyelenggaraan kegiatan secara daring hanya menggunakan beberapa pegawai
saja. Dengan kondisi tersebut memungkinkan adanya penyelenggaraan secara
parallel dalam satu waktu. Berdasarkan hal yang telah disebutkan, dengan
adanya sumber daya yang ada dapat dicapai output kegiatan melebihi target
yang telah ditetapkan.
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Gambar 25. Tabel Perbandingan jumlah kegiatan secara Luring dan Daring untuk Program Literasi Digital

Gambar 26. Tabel Perbadingan jumlah Capaian Program Literasi Digital

Gambar 27. Tabel Perbandingan jumlah SDM untuk Penyelenggaraan Program Literasi Digital

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
kinerja
Pada Tahun 2020 Program Literasi Digital mendapatkan target kinerja berupa
205.000 orang yang mendapatkan literasi di bidang TIK. Hingga akhir tahun 2020
telah tercapai 213.413 orang yang mendapatkan literasi di bidang TIK dari 642
Kegiatan Online. Capaian tersebut melebihi dari target yang telah ditetapkan.
Faktor utama yang menunjang keberhasilan adalah kemitraan dengan berbagai
para pemangku kepentingan dalam Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi
untuk penyelenggaraan Program Literasi Digital. Dalam Gerakan Nasional Literasi
Digital terdapat 109 pemangku kepentingan yang berasal dari unsur Akademisi,
Bisnis, Komunitas dan Pemerintah yang aktif dalam melakukan edukasi Literasi
Digital di masyarakat.
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Beberapa pemangku kepentingan juga telah memiliki gerakan di akar rumput
yang sangat bagus. Dengan Kerjasama yang baik dari pengelola Program Literasi
Digital dengan para pemangku kepentingan tersebut, output Program Literasi
Digital bisa dicapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Kondisi lain yang
mendukung yaitu dengan adanya perubahan perilaku masyarakat yang telah
berpindah dari aktivitas offline menjadi online akibat pandemi Covid-19 yang
sedang berlangsung.
Dengan kegiatan beralih dari offline menjadi online menyebabkan banyaknya
kegiatan yang dapat diselenggarakan tanpa harus bertemu bertatap muka.
Peserta bisa bertemu satu sama lain dan juga dengan Narasumber secara langsung
dari rumah peserta masing – masing. Hal lainnya yang juga mendukung adalah
adanya apresiasi kepada peserta yang mengikuti kegiatan Literasi Digital berupa
sertifikat yang dibagikan secara digital setelah kegiatan selesai diselenggarakan.
Untuk lebih memasifkan kegiatan mengingat target pada tahun 2021-2024
mencapai 12 juta per tahun, perlu untuk dilakukan model kerjasama terutama
melibatkan Pemerintah Daerah di 514 kabupaten/kota. Pelibatan Pemerintah
Daerah pada 514 kabupaten/kota tersebut dapat mendorong proses pencapaian
target secara signifikan karena Pemerintah Daerah memiliki pemetaan terkait
kondisi dan demografi masyarakat di wilayahnya.
Kegiatan yang diselenggarakan juga bisa dilakukan secara berkesinambungan
dalam satu tahun anggaran tidak dengan model hit-and-run dimana
penyelenggaraan kegiatan dalam satu lokasi yang sama hanya terjadi satu kali
saja dalam satu tahun. Perlu juga dilakukan penyiapa juknis, modul dan briefing
serta Training of Trainer kepada Pemerintah Daerah terkait Literasi Digital
agar mereka mendapatkan visi yang sama, materi yang sama dan mendukung
penyelenggaraan Literasi Digital dengan porsi yang sama di setiap daerah di 514
kabupaten/kota. Terkait promosi kegiatan Literasi Digital juga perlu disampaikan
melalui media mainstream (TV, Radio, Koran dsb) agar masyarakat mengetahui
bahwa terdapat kegiatan Literasi Digital di daerahnya yang bisa diikuti untuk
mengetahui pemanfaatan teknologi digital dan TIK dalam kehidupan sehari-hari.
Untuk Survey Profil Literasi Digital agar dapat diselenggarakan pada tahun 2021
agar dapat melihat apakah terjadi peningkatan/penurunan persepsi pengetahuan
dan wawasan terhadap Literasi Digital.
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3.7. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen APTIKA Tahun 2020
Tabel 13. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen APTIKA Tahun 2020

Indikator Kinerja
Sasaran Strategis

No.
7

Nilai Reformasi Birokrasi
(RB) Ditjen APTIKA Tahun
2020

Tahun 2019

Tahun 2020

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Capaian (%)

76

87.6

76

78.69

100%

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal
Aplikasi Informatika, yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah
yang professional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi,
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN), mampu melayani
publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan
kode etik aparatur negara, sehingga perlu disusun langkah-langkah pelaksanaan
reformasi birokrasi; dengan 8 (delapan) area Perubahan birokrassi, diantaranya :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Manajemen Perubahan
Deregulasi Kebijakan
Penataan dan Penguatan Organisasi
Penataan Tatalaksana
Penetaan Sistem Manajemen SDM
Penguatan Akuntabilitas
Penguatan Pengawasan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Gambar 28. Kerangka Logis Evaluasi RB

54

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan
instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan
secara mandiri (self assessment) oleh Kementerian/Lembaga maupun Instansi
Pemerintahan pada Tingkat Pusat dan Daerah.
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mencakup penilaian terhadap
dua komponen, yakni pengungkit (enablers) dan hasil (results). Pengungkit adalah
seluruh upaya yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dalam menjalankan
fungsinya, sedangkan Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponenkomponen pengungkit.
Nilai RB Aptika pada tahun 2020 berdasarkan penilaian oleh Inspektorat
Jenderal (Itjen) mencapai 78.69. Terhadap nilai yang diperoleh tersebut
terdapat beberapa catatan yang membutuhkan tindak lanjut, yaitu: tidak adanya
lampiran bukti dukung, kurangnya bukti dukung, dokumen belum diformalkan,
dan bukti dukung tidak relevan. Catatan dari Itjen tersebut di atas telah selesai
ditindaklanjuti dan dilengkapi oleh Ditjen Aptika.
Sebagai dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian
Kominfo diputuskan Pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data
Pribadi (RUU PDP) menjadi UU PDP yang ditetapkan sebagai quick win Ditjen
Aptika tahun 2020. RUU PDP Merupakan RUU inisiatif DPR, Pemerintah dan DPD.
status RUU PDP sejak tanggal 27 Januari 2020 telah diserahkan pemerintah ke
DPR untuk dibahas bersama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Berdasarkan rapat paripurna DPR RI ke-6 tanggal 17 Desember 2019, RUU PDP
masuk dalam daftar RUU prioritas berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 46
/DPR RI/ I/2019-2024 tanggal 17 Desember 2019 tentang program legislasi
nasional rancangan undang-undang tahun 2020 - 2024.

3.8. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Ditjen APTIKA Tahun 2020
Tabel 14. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Ditjen APTIKA Tahun 2020

No.

Indikator Kinerja
Sasaran Strategis

8

Nilai Akuntabilitas Kinerja
(AKIP) Ditjen APTIKA Tahun
2020

Tahun 2019

Tahun 2020

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Capaian (%)

67

75.89

67

70.21

100%

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP
tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan Sistem AKIP adalah untuk
mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah
satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.
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Penilaian AKIP dilaksanakan berdasarkan penilaian mandiri oleh Inspektorat
Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan pokok penilaian
AKIP meliputi :
1. Rencana Strategis (15%)
1. Penyusunan Perjanjian Kerja (10%)
2. Pengukuran Kinerja (12,5%)
3. Pengelolaan Kinerja/Evaluasi (10%)
4. Pencapaian Kinerja (20%) Ditjen APTIKA
Berdasarkan penilaian APIP oleh Itjen, Ditjen Aptika memperoleh nilai 70.21
dengan rincian nilai dan rekomendasi sebagai berikut:
A. Perencanaan Kinerja: 14.27. Ditjen Aptika sudah memiliki Renstra Eselon I
namun belum dilengkapi tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target, serta
belum diformalkan (tanda tangan) oleh pimpinan unit kerja.
B. Pengukuran Kinerja: 23.02. Renstra dan IKU belum direviu secara berkala
serta belum ada monitoring target renstra
C. Pelaporan Kinerja: 10.99. Laporan kinerja hanya menyajikan pembandingan
realisasi vs target, namun belum menyajikan pembandingan dengan tahun
sebelumnya dan target jangka menengah.
D. Evaluasi Internal: 7.5. Dinilai sudah cukup baik
E. Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi: 14.43. Capaian kinerja Aptika saat
ini masih perlu ditingkatkan sesuai target.
Catatan dari Itjen tersebut di atas telah selesai ditindaklanjuti terkait dengan
Pelaporan Kinerja untuk tahun 2020. Pada tahun ini, masukan dari Itjen sudah
direalisasikan dengan menyajikan pembandingan realisasi vs target tahun
sebelumnya dan target jangka menengah.
Catatan selanjutnya yang perlu diperbaiki yaitu terkait Renstra. Penilaian AKIP
Ditjen Aptika memiliki kendala dalam faktor rencana strategis. Beberapa kendala
terkait rencana strategis antara lain adalah belum terbitnya Rencana Strategis
untuk periode 2020-2024 di level kementerian. Selain itu Ditjen Aptika juga telah
melakukan kajian terkait Rencana Strategis di level Eselon I, namun outcome
dari kajian tersebut belum maksimal karena ada beberapa komponen dalam
Renstra yang belum dilengkapi. Kajian Renstra yang telah dibuat juga belum
menyesuaikan Renstra Kementerian yang existing.
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Gambar 29. Pembahasan Renstra dengan Dirjen Aptika

Gambar 30. Reviu Renstra Ditjen Aptika

Kajian rencana strategis Ditjen Aptika berisi tentang pelaksanaan kegiatan
Direktorat Jenderal APTIKA berdasarkan program tahun 2019 serta rumusan
program-program dan strategi usulan untuk periode selanjutnya. Sebagaimana
ditekankan pada kajian Renstra tersebut, bahwa pesatnya digitalisasi di
masyarakat perlu disertai pula dengan seperangkat sistem dan infrastruktur
yang mumpuni, sehingga dapat tercipta ekosistem digital yang maju, inklusif,
dan berkelanjutan.
Catatan lain yang menjadi perhatian selanjutnya dan perlu ditindaklanjuti yaitu
perlunya mereviu Renstra dan IKU secara berkala, serta melakukan monitoring
target renstra.
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4.1.

Pusat Data Nasional
Program Pembangunan Pusat Data Nasional merupakan implementasi sesuai
dengan Green Book nomor GB-20-25-1 tentang Strengthening of e-Government
Infrastructure dan percepatan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 95
Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dalam hal ini
Kementerian Komunikasi Informatika bertugas untuk membangun infrastruktur
TIK khususnya penyediaan Pusat Data Nasional.
Sesuai hasil studi, Pemerintah Indonesia (Pusat dan Daerah) dewasa ini
mengoperasikan sekitar 2700 Pusat Data atau Ruang Server, di mana hanya 3%
yang memenuhi standar internasional. Di samping resiko inefisiensi, keamanan
informasi, tersebarnya data yang mempersulit integrasi layanan publik serta
Service Level Agreement (SLA) yang rendah, menyebabkan penyelenggaraan
pemerintahan berbasis elektronik menjadi sulit diwujudkan. Oleh karena itu,
Pemerintah berkomitmen untuk mengkonsolidasikan Pusat Data pada seluruh
instansi pemerintah secara bertahap, dimulai dengan penyediaan Pusat Data
Nasional Sementara mulai tahun 2020.
Tujuan program ini adalah :
1. Melaksanakan amanat sebagaimana telah ditetapkan pada lampiran Peraturan
Presiden No 95 tahun 2018 tentang SPBE.
2. Menyediakan Infrastruktur TIK Nasional dalam rangka membangun tata
kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya melalui digitalisasi
pemerintahan.
3. Memastikan penggunaan TIK benar-benar mendukung tujuan penyelenggaraan
pemerintahan, dengan memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dan
pengelolaan risiko.
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan publik
5. Menghemat pengeluaran negara dan mempelancar komunikasi antar Instansi,
sehingga terwujud efesiensi dan efektifitas dengan menggunakan aplikasi
perkantoran.
Adapun capaian program kegiatan pada tahun 2020 yaitu sebagai berikut :
1. Penyediaan Lahan Pusat Data Nasional
Lokasi: Greenland International Industrial Center (GIIC)
Luas Area 4,9491 hektar (Block EC/1)
Fasilitas lengkap: water treatment plan, power plant (premium service),
fire brigade, security officer, optical cable communication, natural gas,
ambulance, basic infrastructure
Akses mudah dan terletak di Kawasan industri Bekasi – Karawang
2. Penyediaan Layanan Pusat Data Nasional Sementara (layanan Government
Cloud).
Target kinerja Tahun Anggaran 2020 untuk program Pembangunan Pusat Data
Nasional adalah pengadaan lahan di daerah jabodetabek, serta penyediaan
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layanan pusat data nasional sementara (Government Cloud).
Sedangkan untuk capaiannya Direktorat Layanan Aplikasi Informatika
Pemerintahan selama TA 2020 sebagai berikut :
1. Layanan Pusat Data Nasional Sementara, Government Cloud :
Dengan Kapasitas CPU : 860 cores, RAM : 1,400 Gb, STORAGE: 1,3 Pb
Berikut layanannya yang terdiri dari :
•

Infrastruktur as a Service (IAAS)

•

Software as as Service (SaaS)

•

Platform as a Service (PaaS)

•

Security as a Service (SECaS)

Sedangkan penyelenggaraan IaaS sendiri periode TA 2020 telah
mengakomodasi permohonan untuk pengembangan aplikasi sebagai berikut:
1. Pengembangan aplikasi SPBE
2. Pengembangan layanan publik
3. Pengembangan aplikasi pendukung covid19 (mail, konsolidasi data)
4. Pengembangan aplikasi video conference
5. Backup aplikasi cpanel untuk pemerintah daerah, desa, dan
kementerian/lembaga
6. Pengembangan aplikasi chatbot
7. Backup aplikasi covid19
8. Pengembangan aplikasi monitoring
9. Pengembangan email nasional untuk siswa
10. Pengembangan aplikasi milik Kemenkemarves
11. Pengembangan aplikasi milik kota bitung
12. Pengembangan aplikasi milik kota payakumbuh
13. Aplikasi loadbalancer, DNS, dan backup mail milik provinsi banten
14. Aplikasi sinkronisasi untuk pengendalian konten aptika
15. Aplikasi kepegawaian milik BKN
16. dengan total kapasitas terpakai sebesar 100TB
17. dengan total VPS berjumlah 100 VPS untuk saat ini
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2. Penyediaan Lahan Pusat Data Nasional di Jabodetabek
Proses pengadaan lahan untuk pembangunan pusat data nasional telah
selesai tahap penggantian ganti rugi lahan dan saat ini memasuki tahap
administrasi untuk perubahan status alih lahan dari PT. Deltamas kepada
Menteri Komunikasi dan Informatika. Pada Tahun 2021 sudah siap untuk
dimulai tahap awal pembangunan.

Gambar 31. Menteri Kominfo Meninjau Lahan Data Center
(Deltamas, Cikarang)
4.2.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020
Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Dasar Hukum penyusunan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat
(PM 5/2020) adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) jo.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik.
Pengundangan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) pada awal
Oktober 2019 lalu membawa amanat pembentukan peraturan pelaksanaan dari
berbagai muatan pengaturannya. PP 71/2019 membawa perubahan fundamental
pengaturan dalam berbagai aspek dibandingkan pengaturan dalam rezim
sebelumnya yang tertuang dalam PP No.82 Tahun 2012 tentang PSTE, antara
lain dalam hal:
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1. kategorisasi dan kriteria Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE);
2. kewajiban pendaftaran PSE
3. kewajiban moderasi dan pendaftaran PSE;
4. penempatan data;
5. tata kelola informasi elektronik dan dokumen elektronik;
6. pelindungan data pribadi;
7. penyelenggaraan sertifikasi elektronik; dan
8. sanksi administratif.
Berdasarkan hal tersebut di atas, telah ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi
dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik
Lingkup Privat (PM 5/2020) sebagai peraturan turunan dari PP 71/2019. Adapun
PM 5/2020 mengatur hal sebagai berikut:
1. Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat:
a. penerbitan tanda daftar;
b. penjatuhan sanksi administratif dan Normalisasi,
2. Tata kelola dan moderasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik:
a. kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat User
Generated Content;
b. kewajiban Penyelenggara Komputasi Awan,
3. Permohonan Pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik:
a. permohonan Pemutusan Akses oleh masyarakat;
b. pengajuan Pemutusan Akses oleh Kementerian atau Lembaga, APH,
dan Lembaga Peradilan;
c. peran Penyelenggara Jasa Akses Internet (Internet Service Provider);
d. Normalisasi,
4. Pemberian akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik
untuk kepentingan pengawasan dan penegakan hukum pidana:
a. tata cara pemberian akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data
Elektronik untuk kepentingan pengawasan;
b. tata cara pemberian akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data
Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum pidana;
c. rekam jejak akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik
untuk kepentingan pengawasan dan penegakan hukum pidana;
d. penjatuhan sanksi administratif.
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Adapun proses Penyusunan PM 5/2020 di atas adalah sebagai berikut:
1. Pembahasan Substansi
Pembahasan Substansi dilakukan oleh Subdirektorat Tata Kelola Sistem
Elektronik dan Ekonomi Digital, Direktorat Tata Kelola Aptika dengan
melibatkan stakeholder terkait, meliputi:
a. Internal Kominfo (Bagian Hukum dan Kerjasama Aptika, Biro Hukum,
dan Direktorat Pengendalian Aptika)
b. Stakeholder terkait (Asosiasi, INDEF UI)
c. Kementerian
dan
Lembaga
terkait
(Kemenkopolhukam,
Kemenkomarves, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kemenlu,
Kemendag, OJK, Bank Indonesia, dan Kemenkumham)
2. Proses Harmonisasi
Sepanjang penyusunan PM 5/2020 telah dilakukan 2 (dua) harmonisasi,
sebagai berikut:
a. Internal dengan melibatkan Biro Hukum dan satker terkait
b. Eksternal dengan melibatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.

Gambar 32. Pembahasan Subtansi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 5 Tahun 2020
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4.3

Fasilitasi UMKM Naik Kelas
Transformasi digital yang disebabkan oleh perkembangan teknologi yang sangat
pesat terjadi di seluruh lapisan masyarakat pada saat ini. Hal itu menyebabkan
terakselerasinya segala macam aktivitas sosial serta ekonomi di masyarakat. Salah
satunya adalah aktivitas jual beli yang sangat terbantu dengan adanya platform media
sosial dan e-commerce yang saat ini sudah sangat banyak dimanfaatkan oleh pelaku
UMKM di seluruh Indonesia.
Namun, pandemi Covid-19 yang saat ini tengah melanda hingga seluruh dunia telah
berimbas kepada seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali pelaku UMKM. Padahal,
usaha mikro, kecil, dan menengah adalah salah satu tumpuan dari perekonomian nasional
dan jutaan pekerja yang ada di Indonesia. Maka dari itu, Kementerian Komunikasi dan
Informatika pada tahun 2020 melaksanakan kegiatan berkaitan dengan pemulihan
ekonomi masyarakat, khususnya untuk mendorong pelaku UMKM naik kelas.
Kajian Pemetaan UMKM dan Kebutuhan Teknologi Digital
Kegiatan utama yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada
tahun 2020 adalah penyusunan Kajian Pemetaan UMKM dan Kebutuhan Teknologi
Digital. Kajian ini disusun melalui hasil kerja sama dengan Lembaga Penyelidikan
Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM
FEB UI). Secara umum, kajian ini disusun dengan tujuan untuk menentukan potensi
adopsi teknologi oleh pelaku UMKM melalui profil usaha di beberapa daerah yang
berbeda, dengan tujuan secara khusus yaitu:
1. Memperoleh baseline data UMKM Produsen di Sektor Pengolahan;
2. Menganalisis Ekosistem Value Chain Pengembangan UMKM dari Hulu ke Hilir;
3. Penentuan awal Indikator UMKM Naik Kelas;
4. Pemetaan UMKM dan Tingkat Kesiapan Adopsi Teknologi;
5. Identifikasi peran stakeholders dalam Upaya UMKM Naik Kelas;
6. Menyediakan teknologi untuk Pengembangan UMKM Naik Kelas; dan
7. Menyusun Peta Jalan Implementasi UMKM Naik Kelas Tahun 2020-2024.
Kajian ini disusun melalui metode desk study terhadap pelaku UMKM produsen di sektor
pengolahan. Wilayah penelitian ini mencakup 10 Kawasan Pariwisata Prioritas yakni:
1.

Danau Toba, Sumatera Utara;

2.

Tanjung Kelayang, Bangka Belitung;

3.

Tanjung Lesung, Banten;

4.

Kepulauan Seribu, DKI Jakarta;

5.

Borobudur, Jawa Tengah;

6.

Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur;

7.

Mandalika, Nusa Tenggara Barat;

8.

Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur;

9.

Wakatobi, Sulawesi Tenggara; dan

10. Morotai, Maluku Utara.
Dalam penyusunan kajian ini, juga telah dilakukan FGD dengan para stakeholders serta
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Kementerian / Lembaga terkait. K/L tersebut yaitu Kementerian Koperasi dan UKM,
Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi, Bank Indonesia, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, UKM
Center FEB Universitas Indonesia, Asosiasi BDS Indonesia, Indonesia e-Commerce
Association (IdEA), Tokopedia, Gojek, Blibli, Telkom, Bank Rakyat Indonesia, LPDBKUMKM, Qasir, dan ukmindonesia.id. Diskusi ini bertujuan untuk mendapatkan
persepsi dari berbagai pemangku kepentingan baik perwakilan dari pemerintah pusat,
pemerintah daerah, lembaga non pemerintahan, akademisi, komunitas, pelaku usaha,
dll terkait penerapan kebijakan UMKM khususnya digitalisasi UMKM.
Survei yang dilakukan untuk kajian tersebut ditujukan terhadap 522 pelaku UMKM Sektor
Pengolahan di 10 Kawasan Pariwisata Prioritas. Hasil kajian tersebut menunjukkan
bahwa telah teridentifikasi 5 Dimensi dan 13 Indikator UMKM Naik Kelas, yaitu:

Gambar 33. Indeks Digitalisasi UMKM

Kemudian, juga didapatkan pemetaan UMKM yang terbagi menjadi 6 (enam) level, yakni
Tradisional, Tradisional Tinggi, erkembang, Berkembang Tinggi, Modern, dan Modern
Tinggi.
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Gambar 34. Hasil Kajian Pemetaan UMKM

Oleh karena itu, melalui hasil kajian tersebut, LPEM FEB UI memberikan beberapa
rekomendasi sebagai berikut:
a. Perlunya penguatan koordinasi dan perluasan program Digitalisasi UMKM.
b. Perlunya differensiasi dalam melakukan intervensi program sesuai dengan
karakteristik wilayah, sektor, dan skala usaha.
c. Strategi intervensi perlu dilakukan dengan mendasarkan pada Klaster Adopsi
Digital
d. Perlunya peta jalan komprehensif digitalisasi UMKM untuk memperkuat program
UMKM Go Online.

Gambar 35. Peta jalan Digitalisasi UMKM
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Webinar Katadata: Kebangkitan UMKM di Era Pandemi
Webinar “Kebangkitan UMKM di Era Pandemi” ini bertujuan untuk menjadi wadah diskusi
antar pemangku kepentingan dan masyarakat dalam mencari solusi terbaik berkaitan
dengan pemulihan ekonomi di masyarakat. Kegiatan ini dapat terlaksana berkat kerja
sama oleh Katadata dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian
Koperasi dan UKM, Tokopedia, Mustika Ratu, dan Telkom serta adanya kisah sukses
dari pelaku UMKM yang tergabung pada platform jahitin dan tumbasin. Kegiatan ini
berlangsung pada hari Jumat, 26 Juni hingga Sabtu, 27 Juni 2020 dan dapat disaksikan
secara langsung melalui YouTube, Instagram, dan Facebook.

Gambar 36. Penyelenggaraan Webinar Katadata: Kebangkitan UMKM di Era Pandemi

Webinar “Peran Transformasi Digital bagi Pelaku UMKM dalam menghadapi Pandemi
Covid 19”.
Webinar ini dilakukan atas kerjasama antara Kementerian Kominfo, Kementerian
Koperasi dan UMKM, Marketplace Bukalapak, dan Startup Sirclo yang mengundang lebih
dari 90 pelaku UMKM untuk mendapatkan pengetahuan terkait kebijakan pemerintah
bagi pelaku UMKM dan penjelasan program pendampingan UMKM di masa pandemic
Peluncuran Gerakan Nasional “Bangga Buatan Indonesia”
Kegiatan Peluncuran Gerakan Nasional “Bangga Buatan Indonesia” dengan tema “Kita
Bela Kita Beli” dilaksanakan pada hari Kamis, 16 Juli 2020 dengan dilakukan langsung
oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dan dihadiri oleh perwakilan
Kementerian/Lembaga, Asosiasi, Marketplace serta adanya kisah sukses dari pelaku
UMKM hasil onboarding Kementerian Kominfo. Gernas BBI hadir untuk mendorong
transformasi digital di masa adaptasi kebiasaan baru melalui pemberian stimulus dan
fasilitasi UMKM, serta untuk meningkatkan kesadaran konsumen dalam negeri untuk
menggunakan teknologi dan membeli produk UMKM dalam negeri. Gernas BBI juga
memberikan stimulus dalam bentuk pelatihan atau pendampingan, terutama untuk
fasilitasi penyesuaian peralihan aktivitas bisnis UMKM dari ruang fisik ke ruang digital
(digital onboarding).
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Gambar 37. Sambutan Menteri KOMINFO dalam Peluncuran Gerakan Nasional “Bangga Buatan
Indonesia”

Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat dan Placement Iklan dan Adlibs Radio
Iklan Layanan Masyarakat ini dibuat dengan tujuan untuk membuka wawasan UMKM
agar mereka mampu untuk mempertahankan usahanya melalui berjualan secara online.
Menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan keadaan pandemi Covid-19 yang
sedang masyarakat alami saat ini, maka sekarang menjadi momentum yang tepat untuk
mengenalkan bagaimana untuk dapat berjualan secara online kepada masyarakat.
Fokus komunikasi yang terkandung di dalam iklan layanan masyarakat ini adalah:
1. Target audience dari iklan ini adalah pelaku UMKM yang masih “gamang” akan
teknologi;
2. Promosi di ruang digital itu “mudah”;
3. Promosi di ruang digital akan banyak dilihat oleh calon pembeli;
4. Manfaatkan ponsel pintar untuk promosi di media sosial; dan
5. Promosi di media sosial dapat dilakukan dengan biaya gratis.

Gambar 38. Jenis Iklan Layanan Masyarakat dan Placement Iklan dan Adlibs Radio

Iklan layanan masyarakat ini ditayangkan di enam saluran televisi nasional, yaitu TVRI,
RCTI, ANTV, NET, RTV, dan MNCTV. ILM tersebut ditayangkan selama kurun waktu
satu minggu. Penayangan ILM didominasi di waktu pagi dan sore hari, serta di programprogram sinetron dan reality show.
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Selain menayangkan iklan layanan masyarakat di televisi, Kementerian Kominfo juga
menayangkan ILM di radio melalui adlibs. Penayangan ILM adlibs melalui radio RRI Pro 2,
dan beberapa stasiun radio lokal lainnya yang berada di 5 Kawasan Pariwisata Prioritas
diantaranya Danau Toba (Sumatra Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Nusa
Tenggara Barat), Likupang (Sulawesi Utara), dan Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur).
Pembuatan dan Placement Video Infografis Kajian UMKM Naik Kelas di YouTub
Penyampaian hasil Kajian UMKM Naik Kelas dilakukan agar masyarakat luas dapat
mengetahui bagaimana besar potensi pemanfaatan ruang digital sebagai solusi
pengembangan bisnis UMKM di masa pandemi ini. Melalui YouTube Ads, iklan ini
berjalan selama delapan hari dengan total capaian views sebesar 190.307 dari total KPI
sebesar 150.000 views dengan presentasi view rate sebanyak 53,86%. Sepuluh sumber
viewers teratas mayoritas berasal dari pulau Jawa, hal ini disebabkan jumlah kepadatan
penduduk serta akses internet masih didominasi oleh daerah-daerah di pulau Jawa.

Gambar 39. Hasil Kajian UMKM Naik Kelas
Sosialisasi Program Pasar Online
Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Platform Digital Link Aja dan Himbara untuk
melakukan digitalisasi pasar tradisional sebanyak 500 (lima ratus) pasar tradisional di
berbagai kota tier 2 dan 3 di seluruh Indonesia. Kementerian Kominfo memfasilitasi
untuk melakukan sosialisasi program dan koordinasi dengan stakeholder terkait.

Gambar 40. Program Pasar Online
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CAPAIAN PROGRAM
Program Fasilitasi UMKM Naik Kelas merupakan lanjutan dari program UMKM Go
Online pada tahun 2016-2020 yang telah mencapai lebih dari 8 juta UMKM Go Online/
terdaftar di Marketplace. Kementerian Kominfo memiliki target di tahun 2020 – 2024
untuk menaikkelaskan 33.000 UMKM dari skala mikro dan kecil menjadi menengah
berdasarkan Renstra Kementerian Kominfo dan RPJMN Tahun 2020 – 2024, Pada tahun
2020, Direktorat Ekonomi Digital telah menyusun Kajian UMKM Naik Kelas (Pemetaan
UMKM dan Penyediaan Kebutuhan Teknologi Digital). Berikut ini digambarkan capaian
kinerja program dan realisasi anggaran.
Tabel 14. Capaian Program dan Realisasi Anggaran

Program

Capaian Kinerja

Capaian Realisasi Anggaran

Target

1 (satu) Dokumen Kajian UMKM Naik
Kelas

95 %

Realisasi

1 Kajian UMKM Naik Kelas (100%)

Pagu Anggaran: Rp 3.985.399.000
Realisasi: Rp. 3.965.696.757
Capaian: 99,5%

Penyusunan 6 kluster/ level UMKM berdasarkan 5 Dimensi dan 13 Indikator Adopsi
Teknologi UMKM Naik Kelas dapat menjadi acuan oleh Kementerian Kominfo untuk
menyusun strategi pendampingan dan fasilitasi bagi para pelaku UMKM sesuai dengan
level UMKM tersebut. Dari hasil kajian dan survei terhadap pelaku UMKM maka dapat
ditentukan kriteria pelaku UMKM produsen sektor pengolahan yang akan menjadi
prioritas untuk diberikan pendampingan/fasilitasi oleh Kementerian Kominfo karena
memiliki indeks digitalisasi yang lebih tinggi yaitu:
• Tingkat pendidikan yang lebih tinggi
• Berusia antara 30 – 50 tahun
• Industri kertas, kulit, furniture, tekstil & pakaian jadi.
• Lama usahanya sekitar 3 – 10 tahun
Selain itu, dalam kajian UMKM Naik Kelas dijelaskan bahwa perlu disusun peta jalan
digitalisasi UMKM yang merupakan sinergi dan kolaborasi lintas sektor dan penyusunan
dashboard UMKM Go Online.
Faktor penunjang keberhasilan program:
1. Berkolaborasi dengan lembaga penelitian yang profesional dan memiliki pengalaman
dalam melakukan kajian UMKM Naik Kelas dan kajian terkait digitalisasi UMKM.
2. Koordinasi yang baik dengan para stakeholder (pemerintah pusat, pemerintah
daerah, akademisi, komunitas, media, pelaku UMKM dan lain-lain) untuk
menyediakan data dan informasi terkait kebijakan digitalisasi UMKM serta upaya
sinergi program.
Hambatan dalam pelaksanaan program:
1. Adanya refocusing anggaran pandemi Covid 19, kajian yang awalnya akan
melakukan survei kepada 2.000 pelaku UMKM menjadi pre-survei terhadap 500
pelaku UMKM di 10 Kawasan Pariwisata Prioritas.
2. Kendala infrastruktur jaringan di beberapa daerah survei seperti Kepulauan
Morotai.
3. Kendala geografis dimana lokasi survei yang relatif sulit dijangkau di daerah
kepulauan.
4. Masih rendahnya tingkat literasi digital para pelaku UMKM.
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Ditjen Aptika tahun 2020 telah melaksanakan secara maksimal program-program
utama antara lain : Pembentukan Startup Digital aktif, pemblokiran konten
internet negatif, penyelesaian UU Perlindungan Data Pribadi pengembangan
aplikasi generik nasional, implementasi satu data Indonesia dan literasi digital
untuk masyarakat. Namun disadari bahwa nilai capaian keluaran (ouput) masih
relatif kecil secara nasional dan belum nyata dampak (outcome) perubahan di
masyarakat.
Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) di dalam kerangka pencapaian tujuan Ditjen
Aptika, seharusnya disesuaikan dengan Renstra Kementerian Komunikasi dan
Informatika, sehingga dapat menunjukkan arah yang lebih jelas dalam menuntun
setiap langkah Ditjen Aptika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta
dapat dijabarkan lebih jelas yang bersifat lebih mengikat. Indikator-indikator
kinerja yang akan digunakan juga akan disempurnakan agar dapat mencapai
outcome yang diharapkan. Penentuan target kinerja atau indikator kinerja utama
(IKU) seharusnya ditentukan berdasarkan sumber data dan analisa yang logis
(reasonable). Penyusunan program harus disertai dengan tahapan-tahapan
yang jelas dan disertai dengan manajemen risiko (risk management) sehingga
mempermudah dalam pemantauan dan monitoring.
Beberapa program akan kembali dilanjutkan di tahun 2021 seperti pemblokiran
konten internet negatif, lanjutan penyelesaian UU Perlindungan Data Pribadi
hingga dapat di sahkan dan disosialisasikan ke mayarakat, pengembangan
aplikasi generik nasional, implementasi satu data Indonesia dan survey dampak
(outcome) program literasi digital untuk masyarakat. Refokusing program kerja
Ditjen Aptika di sektor Ekosistem Ekonomi Digital akan dilaksanakan dengan
penetrasi adopsi teknologi digital di tujuh sektor strategis.
Akhir kata, kiranya Buku Laporan Kinerja ini dapat menjadi dokumen pelaporan
yang akuntabel dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan
keputusan guna peningkatan kinerja instansi selanjutnya.

72

74

