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Assalamualaikum Wr.Wb.
Salam Sejahtera
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan
Guna mendukung terlaksananya transformasi digital berjalan dengan baik sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Direktorat Jenderal
Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) berkomitmen menyelesaikan pembangunan dibidang
teknologi informasi dan dan komunikasi (TIK)
yang diarahkan kepada tiga pilar utama yaitu pemerintah digital, masyarakat digital serta
ekonomi digital.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui program kerja dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Ditjen Aptika Tahun
2021 dimana tujuan, sasaran, indikator dan target capaian kinerja dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen Aptika Tahun 2021
yang menjadi tanggung jawab Ditjen Aptika
bersama satuan kerja yang ada. Guna memastikan target PK tercapai, Ditjen Aptika melakukan
monitoring dan evaluasi secara berkala dimana
hasil akhirnya termuat dalam Laporan Kinerja
ini.
Dalam upaya mencapai sasaran strategis dan target kinerja dalam PK, Ditjen
Aptika tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan koordinasi dan kerjasama yang
baik dengan pihak internal maupun eksternal. Selain itu, diperlukan komitmen, kerja keras, dan kerjasama dari segenap jajaran Ditjen Aptika.
Akhirnya,
buku ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menjelaskan, mem							
pertanggungjawabkan,
dan menjadi pendorong dalam peningkatan kinerja
							
selanjutnya.
							
Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Om santi, santi, santi, om
Jakarta, 28 Februari 2022

Semuel A.Pangerapan
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika
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Laporan Kinerja Ditjen Aptika dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Aptika selama tahun 2021
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 berisi hasil capaian dan analisis keberhasilan atau kegagalan program yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian
Kominfo Tahun 2020-2024 serta Renstra Ditjen Aptika Tahun 2021-2024. 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.
Melalui Renstra Tahun 2020-2024, Ditjen Aptika telah menentukan tujuan, sasaran strategis program dan arah kebijakan yang fokus pada pelaksanaan transformasi digital terhadap tiga pilar utama yaitu, pemerintah digital, masyarakat
digital, dan ekonomi digital.
Sasaran strategis program Ditjen Aptika diturunkan dari sasaran strategis Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024, yaitu:
1. Meningkatnya pengembangan ekosistem ekonomi digital (SP 1)
2. Terwujudnya keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan internet (SP 2)
3. Terwujudnya digitalisasi pemerintahan pusat dan daerah (SP 3)
4. Meningkatnya tingkat literasi masyarakat di bidang digital (SP 4).
Sedangkan arah kebijakan strategis program kegiatan Ditjen Aptika adalah:
1. Percepatan transformasi ekonomi digital melalui inisiatif digital sektor
strategis, adopsi teknologi UMKM serta business matchmaking startup
digital.
2. Peningkatan kesiapan masyarakat digital melalui literasi digital dan digital
technopreneur.
3. Percepatan transformasi pemerintahan digital melalui penguatan teknologi informasi dan komunikasi.
4. Pengelolaan regulasi Aptika berkualitas dan berbasis pada riset dan inovasi sesuai kebutuhan masyarakat.
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5. Pengelolaan pengendalian dan penegakan hukum Aptika.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan Ditjen Aptika yang transparan
dan akuntabel.
Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan berdasarkan target yang
ditetapkan dalam dokumen PK selama satu tahun. Capaian kinerja tersebut
akan memberikan jawaban terhadap keberhasilan Ditjen Aptika dalam upaya
mewujudkan pengembangan ekosistem dan tata kelola Teknologi Informasi
Komunikasi (TIK) yang mendukung fokus pembangunan nasional. Beberapa
kegiatan utama Ditjen Aptika diantaranya sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.

Penyediaan Pusat Data Nasional;
Aplikasi Generik yang dikembangkan secara multiplatform;
Pembahasan DIM RUU PDP;
Internet Service Provider (ISP)/ Network Access Provider (NAP) yang terpasang Sistem Tata Kelola Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik
(TKPPSE);
5. Literasi di Bidang Digital;
6. Startup Digital Aktif;
7. Startup Digital Naik Kelas;
8. UMKM Produsen dari Sektor Pengolahan yang melakukan Active Selling
melalui Platform Digital;
9. Adopsi Teknologi Digital di Sektor Strategis;
10. Kawasan Prioritas yang difasilitasi untuk Adopsi Teknologi Digital; dan
11. Realisasi Target PNBP Ditjen APTIKA.
Sepanjang tahun 2021 bagi Ditjen Aptika merupakan tahun yang agak berat
untuk mencapai target kinerja karena situasi pandemi Covid-19. Namun, dengan berbagai upaya inovasi dan strategi yang telah dilakukan masing-masing
satuan kerja terdapat hasil capaian yang sesuai dengan target dengan angka
rata-rata 100 persen (%) dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan meningkatnya beberapa capaian indikator kinerja kegiatan
(IKK). Namun ada juga beberapa IKK yang masih belum mencapai target yang
ditetapkan dan masih perlu kerja keras untuk dapat mencapainya di tahun
2022.
Akuntabilitas keuangan yang dilaporkan berdasarkan capaian kegiatan yang diperjanjikan dalam PK Ditjen Aptika dari total pagu sebesar Rp.
2.968.155.760.000 sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasikan anggaran sebesar Rp. 2.329.936.318.280 atau sebesar 84%.
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1.1 Latar Belakang
Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2021 dapat dijadikan momentum
bagi Ditjen Aptika dalam upaya percepatan transformasi digital dengan
memperhatikan dan menindaklanjuti 5 arahan Presiden pada rapat terbatas
perencanaan transformasi digital di Istana Merdeka 3 Agustus 2020, yaitu:
1.

Segera lakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur
digital dan penyediaan layanan internet;

2.

Mempersiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis,
baik di sektor pemerintahan, layanan publik, bansos, pendidikan,
kesehatan, perdagangan, industri maupun penyiaran;

3.

Percepatan integrasi Pusat Data Nasional;

4.

Siapkan kebutuhan SDM talenta digital; dan

5.

Skema pendanaan dan pembiayaan terkait pembuatan regulasi segera
disiapkan secepat-cepatnya.

Dengan peran yang dimiliki, Ditjen Aptika berupaya mewujudkan akselerasi
transformasi digital yang diarahkan kepada tiga pilar utama yaitu : pemerintahan
digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital.
Di sektor pemerintahan, Ditjen Aptika turut mendukung melalui pelaksanaan
Program Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi yang meliputi,
pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) untuk mendukung Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta meningkatkan konsolidasi
data dalam rangka Satu Data Nasional, Gerakan Menuju Smart City dengan
melakukan pendampingan bagi kabupaten/kota yang telah menyelesaikan
dan siap mengimplementasikan masterplan, melakukan pengendalian tata
kelola Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan transaksi PSE. Disamping
itu, telah dilakukan fasilitasi pembentukan startup digital aktif dan digitalisasi
UMKM untuk mendukung pengembangan ekosistem ekonomi digital, serta
mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor.
Selain itu, Ditjen Aptika juga berperan untuk mengoptimalkan peranan
teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai
salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Percepatan
transformasi digital juga diwujudkan dengan mengembangkan ekosistem
digital nasional, dan memastikan pemanfaatannya. Dalam upaya tersebut
Ditjen Aptika memfokuskan pada peningkatan adopsi teknologi digital di
sektor dan kawasan strategis, serta peningkatan pengembangan startup
digital.
Dewasa ini, ekosistem digital semakin berkembang, sehingga permasalahan
pada dunia siber juga turut berkembang dan telah terbukti memberikan
dampak kerugian yang signifikan bagi masyarakat. Untuk itu, Ditjen Aptika
memastikan terwujudnya keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam
menggunakan Internet melalui pengendalian Penyelenggara Sistem
Elektronik (PSE), mewujudkan pelindungan data pribadi di semua sektor, dan
mewujudkan implementasi Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).
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Dari sisi sektor ekonomi, digitalisasi menjadi faktor pengungkit sektor untuk
tumbuh lebih produktif. Dalam mengembangkan ekonomi digital nasional,
sektor-sektor strategis nasional seperti pertanian, perikanan, pariwisata,
pendidikan, kesehatan, logistik dan perdagangan (UMKM) memegang
peranan penting. Digitalisasi sektor-sektor tersebut saat ini dalam proses
awal transformasi dan perlu segera dilaksanakan dengan meningkatkan
onboarding para pelaku usaha ke marketplace.
Berdasarkan studi yang dilakukan McKinsey Company pada tahun 20191),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 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
juga menekankan transformasi digital pada sektor-sektor strategis nasional.
Pemanfaatan TIK pada sektor-sektor strategis akan mendorong pertumbuhan
dalam rangka peningkatan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, dan
penciptaan permintaan, melalui peningkatan produktivitas sektor ekonomi.
Secara umum ekonomi digital di Indonesia terdiri dari e-commerce, on
demand service, digital wellness service, fintech, dan IoT. Ekonomi digital
telah membuat berbagai aktivitas menjadi jauh lebih efisien, ramah inovasi,
dan bisnis modelnya bisa beraneka ragam ekonomi digital juga punya ruang
berkembang dan menciptakan level playing fields yang sama untuk semua
orang. Selain itu, ekonomi digital ikut mendorong inklusi sehingga seseorang
bisa mendapatkan layanan tanpa harus bertatap muka. Berikut adalah bentuk
transformasi dan pemanfaatan ekonomi digital di Indonesia.

Gambar 1.1 Bentuk Transformasi dan Pemanfaatan Ekonomi Digital
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Indonesia merupakan negara dengan potensi pengembangan ekonomi
digital yang besar. Hal ini membawa tantangan yang besar sebagai akibat
dari perubahan sosial yang semakin kompleks, mulai dari perubahan pola
pikir hingga perubahan gaya hidup dalam merespon perubahan model bisnis
di berbagai bidang. Hasil survei APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet
Indonesia) pada tahun 2020 menyebutkan bahwa pengguna internet Indonesia
telah bertumbuh menjadi 196,7 juta jiwa, dengan tingkat penetrasi terhadap
penduduk 73,7 persen. Pertumbuhan tersebut masih tertinggal dari negaranegara ASEAN lainnya seperti Singapura 88%, Malaysia 83%, Thailand 75%, dan
Vietnam 70%.
Studi yang dilakukan oleh Speedtest Global Index pada tahun 2021 menyebutkan
bahwa kecepatan jaringan internet mobile Indonesia sebesar 21,35 Mbps.
Jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, maka kecepatan
internet mobile Indonesia merupakan yang paling lambat (Malaysia 23,8
Mbps, Thailand 25,9 Mbps, Vietnam 30,39 Mbps, dan Singapura 57,16 Mbps,).
Kecepatan internet mobile Indonesia berada di posisi ke-110 secara global,
turun enam peringkat dari laporan sebelumnya yang ada di posisi ke-104.
Tantangan lainnya adalah belum semua wilayah di Indonesia memiliki kualitas
internet yang memadai serta lemahnya cyber security dan keamanan data diri
konsumen.
Disamping tantangan yang dihadapi, beberapa studi menunjukkan Indonesia
memiliki potensi yang besar dalam mewujudkan digitalisasi nasional. Data
e-Conomy SEA 2020 yang dirilis oleh Google, Temasek, dan Bain & Company,
menyebutkan bahwa ekonomi digital di Indonesia pada 2020 tumbuh sebesar
11 persen jika dibandingkan dengan 2019. Hal tersebut lebih tinggi dari ratarata pertumbuhan ekonomi digital pada negara-negara di Asia Tenggara.
Dengan pertumbuhan yang tinggi tersebut, ekonomi digital memberikan
kontribusi pada perekonomian sebesar US$44 miliar atau sekitar Rp619 triliun.
Ekonomi digital Indonesia juga diprediksi akan tumbuh sebesar 23% pada
tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2020.
Terakhir, agar dapat mendorong keberhasilan transformasi digital nasional,
maka diperlukan peningkatan kesadaran digital masyarakat. Ditjen Aptika
memprioritaskan pada peningkatan digital skill, digital culture, digital ethics
maupun digital safety masyarakat Indonesia agar mampu bertransformasi
menjadi masyarakat digital.
1.2 Maksud dan Tujuan
Laporan Kinerja Ditjen Aptika Tahun 2021 disusun sebagai satu bentuk
pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Ditjen Aptika atas pelaksanaan
tugas dan fungsi, serta pengelolaan anggaran selama tahun 2021. Tujuan
penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai alat kendali, evaluasi dan pemacu
peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Ditjen Aptika serta
untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja Ditjen
Aptika
1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Organisasi Ditjen Aptika dibentuk sesuai dengan amanat Peraturan Menteri
Kominfo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
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Komunikasi dan Informatika Ditjen Aptika memiliki tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penatakelolaan aplikasi
informatika. Struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Ditjen Aptika
adalah sebagai berikut.

Gambar 1.2 Struktur Ditjen Aplikasi Informatika sesuai dengan Peraturan
Menteri Kominfo No.6 Tahun 2018
1.3.1 Struktur Organisasi
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.
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e. Direktorat Ekonomi Digital (Dit. ED)
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.

1.3.2 Sumber Daya Manusia
Sampai dengan akhir Desember 2021 jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
Ditjen Aptika sebanyak 281 orang dengan komposisi sebagai berikut :
Tabel 1.1 Jumlah ASN Ditjen Aptika
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Jumlah
37 orang
40 orang
32 orang
66 orang
28 orang
30 orang
233 orang

Selain ASN, Ditjen Aptika juga memiliki tenaga kerja Pegawai Pemerintah
Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 1.2 Jumlah PPNPN Ditjen Aptika
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.4

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

Jumlah
48 orang
40 orang
36 orang
14 orang
80 orang

Dit. Ekonomi Digital
Jumlah

22 orang
240 orang

Sistematika Pelaporan
Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Direktorat
Jenderal Aplikasi Informatika Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
1.4.1. Ringkasan Eksekutif
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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 antisipasinya.
1.4.2 Bab I Pendahuluan
Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi,
potensi dan permasalahan strategis Direktorat Jenderal Aplikasi
Informatika, serta sistematika laporan.
1.4.3. Bab II Perencanaan Kinerja
Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis dan penetapan/
perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Tahun
2021.
1.4.4. Bab III Akuntabilitas Kinerja
Bagian ini menguraikan tentang pengukuran, sasaran dan
akuntabilitas pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal
Aplikasi Informatika tahun 2021.
1.4.5. Bab IV Penutup
Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan
pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, kendala yang dihadapi
serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

perencanaan
kinerja

02
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2.1. RPJMN 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Kominfo Tahun
2020-2024
Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) tahun 2020—2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18
Tahun 2020. Selama periode 2020—2024, terdapat 5 (lima) fokus prioritas
pembangunan yang meliputi:
1. Pembangunan SDM
2. Pembangunan infrastruktur
3. Penyederhanaan regulasi
4. Penyederhanaan birokrasi
5. Transformasi ekonomi
Selanjutnya, kelima hal tersebut akan diimplementasikan dalam 7 agenda
pembangunan nasional meliputi:

Gambar 2.1 Visi dan Misi Presiden
Pasca penetapan RPJMN, seluruh K/L termasuk Kementerian Kominfo
diwajibkan untuk menyusun Renstra K/L. Rencana Strategis Kementerian/
Lembaga Tahun 2020—2024 yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah
dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun,
yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran
dari RPJMN Tahun 2020—2024. Renstra K/L merupakan penjabaran Visi
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Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana
sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran
Program Prioritas Presiden.
Renstra Kementerian Kominfo 2020—2024 dirancang dengan merujuk
pada RPJMN 2020—2024, dan menjadi pedoman dalam arah kebijakan
Kementerian 5 (lima) tahun ke depan khususnya kebijakan bidang TIK. Bidang
TIK merupakan bidang yang terus berkembang dan berubah dengan sangat
cepat. Kebijakan dan arah strategi yang ditetapkan dalam mengatur maupun
menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam bidang TIK harus dibuat
secara agile dan tidak terbatas fleksibilitas tren teknologi.
Sesuai amanat Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
Tahun 2020—2024, Kementerian PPN/Bappenas wajib melakukan penelaahan
atas Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga Tahun
2020—2024. Berkaitan dengan hal tersebut, proses penelaahan Renstra
Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020—2024 telah selesai
dilakukan dan secara prinsip muatan Renstra Kementerian Kominfo telah
sesuai dengan ketentuan.
Indonesia memiliki kekuatan yang besar untuk kembali bangkit dengan
memaksimalkan segenap kekuatan sumber daya bangsa untuk tumbuh
menjadi negara besar, khususnya melalui digitalisasi nasional. Untuk itu,
Kementerian Kominfo melalui Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020—2024
berupaya membangun fundamental digital nasional secara lebih terstruktur
dan masif. Hal ini tercermin di dalam 3 (tiga) tujuan strategis Kementerian
Kominfo yaitu:
1. meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di
seluruh wilayah Indonesia;
2. mendorong percepatan transformasi digital di 3 (tiga) aspek yakni bisnis,
masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia
yang memiliki kompetensi digital; dan
3. memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi
publik.
Saat ini perkembangan digitalisasi khususnya pada 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), digitalisasi di pemerintahan menjadi lebih terarah
dan terencana.
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. 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 bertumbuhnya startup
digital nasional yang menjadi katalis di sektor-sektor strategis nasional
seperti pertanian, perikanan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, logistik dan
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perdagangan (UMKM). Dalam mengembangkan ekonomi digital nasional,
sektor sektor tersebut memegang peran penting dan perlu segera didigitalisasi.
Salah satu faktor utama dalam keberhasilan proses digitalisasi digital
adalah kompetensi SDM nasional di bidang digital. Program Literasi Digital
(Siberkreasi) dirancang untuk mendorong masyarakat dapat memahami basic
penggunaan teknologi informasi. Program ini merupakan gerakan nasional
untuk menanggulangi ancaman potensi bahaya penyebaran konten negatif
melalui internet seperti hoaks, cyberbullying dan online radicalism.
Tabel 2.1 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
Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis
SS.06
IKSS.01

IKSS.02

IKSS.03
IKSS.04

IKSS.05

Persentase (%)
tingkat adopsi
teknologi digital di
sektor strategis dan
kawasan prioritas*:
a. Pertanian
b. Pariwisata
c. Logistik
d. Maritim
e. Pendidikan
f. Kesehatan
Jumlah UMKM
yang scale up dari
usaha mikro dan
kecil menjadi usaha
menengah dengan
adopsi teknologi
digital*
Jumlah penambahan
unicorn*
Jumlah startup
digital aktif yang
terbentuk*
Persentase (%)
Penyelenggara
Sistem Elektronik
yang patuh terhadap
UU ITE dan PP 71
Tahun 2019

0

15

25

50

100

0

0

7.000

18.000

33.000

0

0

1

2

3

20

35

70

110

150

-

95

95

95

95
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IKSS.06
SS.07
IKSS.01
SS.08
IKSS.01

IKSS.02

IKSS.03

Persentase (%)
Draft RUU
30
50
70
100
Implementasi UU
PDP
PDP*
Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital
Jumlah masyarakat
yang mendapatkan
213.143 12.653.750 25.102.500 37.551.250 50.000.000
literasi bidang TIK*
Dukungan Implementasi digital pemerintah
Jumlah penyediaan
Pusat Data
2
Nasional
Persentase (%)
instansi yang
memanfaatkan
aplikasi generik
yang dikembangkan
secara
multiplatform*
Jumlah Kab/Kota di
kawasan prioritas (5
kawasan super
prioritas
dan 1 kawasan IKN)
yang
mengimplementasi
Smart
City*

15

30

40

50

70

-

-

69

69

69

SS.10

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

IKSS.02

Indeks Reformasi
Birokrasi
Nilai Akuntabilitas
Kinerja Kominfo
(AKIP)

IKSS.04

76,5

78

80

82

84

67

68,5

70,5

72,5

75

Keterangan : (*) target pada Indikator tersebut dihitung secara akumulatif.

Gambar 2.2 Program Utama Kemenkominfo 2020-2024
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2.2 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Aptika Tahun 2020-2024
Rencana Strategis Ditjen Aptika 2020-2024 dirancang dengan merujuk pada
Renstra Kemeneterian Kominfo yang berlandaskan kepada RPJMN 2020-2024
dan menjadi arah kebijakan Ditjen Aptika untuk 5 tahun ke depan khususnya
bidang TIK.
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.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN/Kepala Bappenas)
nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga tahun 2020-2024, pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa
Tujuan adalah penjabaran Visi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan
dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam
rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden. Dalam konteks Renstra
Ditjen Aptika ini, Tujuan Ditjen Aptika merupakan penjabaran Visi Ditjen Aptika
dan dilengkapi dengan rencana sasaran program yang hendak dicapai dalam
rangka mencapai tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Setiap tujuan memiliki indikator tujuan yang perlu diukur pada akhir masa
perencanaan, yaitu pada tahun 2024. Indikator tujuan Ditjen Aptika merupakan
ukuran keberhasilan Tujuan Ditjen Aptika sebagai tolak ukur capaian Tujuan
Ditjen Aptika tersebut. Adapun Tujuan Ditjen Aptika tahun 2020-2024 dapat
dijabarkan sebagai berikut:
1) Tersedianya peraturan perundang-undangan berbasis riset di bidang aptika
dalam mendukung transformasi digital.
Tujuan ini bermakna penyediaan peraturan perundang-undangan, mulai
dari UU hingga Peraturan Menteri (Permen), yang dibutuhkan dalam
mempercepat transformasi digital. Peraturan perundang-undangan yang
dimaksud harus berkualitas, dimana regulasi tersebut dihasilkan dari
berbagai riset yang dilakukan sebelumnya sesuai prinsip research-based
policy. Peraturan perundang-undangan yang disusun harus mampu
menjawab kebutuhan aktual dalam pelaksanaan transformasi digital.
Ukuran keberhasilan dari tujuan ini adalah Indeks ketersediaan peraturan
perundang-undangan berbasis riset bidang Aptika dalam mendukung
transformasi digital. Indikator tujuan ini mengukur persentase peraturan
perundang-undangan berbasis riset (dibuktikan dengan naskah akademik)
terhadap total peraturan perundang-undangan terkait Aptika yang
dihasilkan.
2) Terlaksananya dukungan layanan Sistem Penyelenggaraan Berbasis
Elektronik (SPBE)
Tujuan ini mempertegas layanan SPBE kepada instansi pemerintah,
dimana Ditjen Aptika memberikan layanan SPBE sesuai tugas dan
kewenangannya dalam meningkatkan kualitas layanan publik untuk
mewujudkan pemerintahan digital.
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Ukuran keberhasilan dari tujuan ini adalah tingkat kepuasan terhadap
dukungan layanan layanan SPBE sesuai kewenangan Ditjen Aptika Kominfo.
Indikator tujuan ini mengukur seberapa tinggi kepuasan Kementerian/
Lembaga/Pemda terhadap layanan SPBE yang diberikan Ditjen Aptika
sesuai tugas dan kewenangan yang dimiliki.
3) Terwujudnya percepatan transformasi digital pada sektor strategis
pembangunan nasional
Tujuan ini merupakan capaian pada pilar ekonomi digital, dimana
diharapkan percepatan transformasi digital pada sektor strategis sesuai
arah pembangunan nasional dapat terwujud. Tujuan ini merupakan kondisi
yang ingin dicapai melalui pelaksanaan inisiatif digital.
Ukuran keberhasilan dari indikator ini adalah Persentase (%) sektor strategis
yang telah mengalami percepatan transformasi digital. Parameter sektor
strategis telah mengalami percepatan transformasi digital terlihat dari
telah terlaksananya inisiatif digital pada sektor tersebut.
4) Meningkatnya kesadaran
transformasi digital

digital

masyarakat

dalam

mendukung

Kesiapan masyarakat dalam menghadapi transformasi digital menjadi
salah satu faktor kunci keberhasilan implementasi transformasi digital.
Tujuan ini merupakan kondisi kesiapan masyarakat dalam menghadapi
digitalisasi yang diharapkan dapat terwujud dalam waktu 5 tahun kedepan.
Ukuran keberhasilan dari indikator ini adalah Indeks kesadaran digital
masyarakat dalam mendukung transformasi digital. Indeks ini diukur
dengan mengambil sampel masyarakat di setiap provinsi dan menilai
seberapa siap masyarakat dalam menghadapi digitalisasi.
5) Memperkuat pengendalian dan penegakan hukum UU ITE dan
turunannya
Tujuan ini merupakan tujuan terkait pengendalian dan penegakan hukum
ITE beserta aturan turunannya. Penguatan pengendalian dan penegakan
hukum diharapkan dapat terwujud pada akhir periode Renstra Ditjen
Aptika ini.
Ukuran keberhasilan dari indikator ini adalah Total kasus pelanggaran
hukum UU ITE dan turunannya yang ditangani pertahun. Penanganan
kasus pelanggaran hukum disini tidak hanya bersifat represif, namun juga
preventif untuk mengedukasi masyarakat agar dapat memanfaatkan
ruang digital dengan baik. Penanganan kasus pelanggaran hukum yang
dilakukan tidak hanya terkait penegakan hukum, namun juga dalam
konteks pengawasan dan pengendalian hukum ITE.
6) Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan
Ditjen Aptika
Tujuan ini merupakan kondisi reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen
Aptika yang semakin baik dan berkualitas, khususnya dalam memberikan
layanan publik berkualitas kepada masyarakat. Ukuran keberhasilan
indikator ini ada 2, yaitu:
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a.

Indeks reformasi birokrasi Ditjen Aptika

Indeks reformasi birokrasi Ditjen Aptika merupakan indeks yang diukur
berdasarkan pelaksanaan 8 area perubahan reformasi birokrasi. Indeks ini
terdiri dari 2 (dua) kriteria, yaitu penilaian kriteria pengungkit yang terdiri
dari aspek pemenuhan, aspek hasil antara dan aspek reform terhadap
8 area perubahan, serta kriteria hasil. Penilaian pelaksanaan reformasi
birokrasi dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) dan nilai indeks reformasi
birokrasi diberikan dalam bentuk Surat Edaran Menpan RB.
b. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Aptika
Nilai Kinerja Anggaran (NK) merupakan ukuran kinerja anggaran yang
dinilai secara periodik oleh Kementerian Keuangan. NK terdiri dari Nilai
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) serta Evaluasi Kinerja
Anggaran (EKA).
2.3 Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja Ditjen Aptika tahun 2021 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:
2.3.1 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 2021 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.
2.3.2 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
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Elektronik (SPBE). Dengan adanya Perpres SPBE, digitalisasi di
pemerintahan menjadi lebih terarah dan terencana.
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 sektorsektor 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. Salah satu faktor utama dalam keberhasilan
proses digitalisasi adalah kompetensi SDM nasional di bidang digital.
2.3.3 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 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 PK Ditjen Aptika tahun 2021 yang telah ditetapkan Dirjen dan
disetujui Menteri Kominfo adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Ditjen Aptika Tahun 2021
NO.

SASARAN
PROGRAM

(1)

(2)

1.

2.

INDIKATOR KINERJA SASARAN
PROGRAM
(3)

Terwujudnya
digitalisasi
pemerintahan
pusat dan
daerah

1.

Terwujudnya
Keamanan dan
Kenyamanan
Masyarakat dalam
Menggunakan
Internet

1.

2.

2.

Persentase (%) Penyediaan Pusat Data
Nasional
Persentase (%) aplikasi generik
yang dikembangkan secara
multiplatform
Persentase (%) Pembahasan DIM RUU
PDP

Jumlah Penyelenggara
Telekomunikasi yang Terpasang
Sistem Tata Kelola Pengendalian
Penyelenggara Sistem Elektronik

3.

Meningkatnya
Tingkat Literasi
Masyarakat di
Bidang Digital

Jumlah masyarakat yang
mendapatkan literasi di bidang digital

4.

Meningkatnya
Pengembangan
Ekosistem
Ekonomi Digital

1. Jumlah startup digital aktif yang
terbentuk
2. Persentase (%) startup digital yang
berhasil naik kelas
3. Jumlah UMKM produsen dari sektor
pengolahan yang melakukan active
selling melalui platform digital
4. Persentase (%) tingkat adopsi teknologi
digital di sektor strategis :
a. Pertanian
b. Pariwisata
c. Logistik
d. Maritim
e. Kesehatan
f. Pendidikan
5. Persentase (%) Kawasan Prioritas
yang difasilitasi untuk adopsi
teknologi digital* (kumulatif)
a. 12 KEK
b. 13 SKPT
c. 10 Kawasan Pariwisata Prioritas
d. 30 Kawasan IKM

5.

Meningkatnya
Kualitas
Penyelenggaraan
Layanan dan
Pengelolaan
PNBP

Realisasi Target PNBP Ditjen APTIKA

TARGET 2021
(4)
20%

30%
61%
226 DIM dari 371
DIM
yang akan dibahas
(Kumulatif 2020
s.d 2021
sebesar 100% atau
371 DIM)
6 Penyelenggara
Telekomunikasi
dengan
kapasitas 4,3 Tbps
12.448.750 Orang

30 Startup Digital
Aktif
5%
7000 UMKM
Active Selling

15%

10%

100%
(Rp. 1.496.265.000)

akuntabilitas
kinerja

03
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A. Akuntabilitas Kinerja
Ditjen Aptika sebagai salah satu unit kerja pada Kementerian kominfo
memiliki peran besar dalam mmembantu mewujudkan akselerasi
transformasi digital nasional yang telah dicanangkan Presiden pada
sidang kabinet terbatas mengenai transformsi digital pada 5 Agustus
2020, serta sejalan dengan Sasaran Strategis Kementerian Kominfo dan
Rencana Strategis Ditjen Aptika tahun 2020-2024.
Kinerja Ditjen Aptika selama tahun 2021 dapat dilihat dari beberapa
capaian kinerja yang meliputi pencapaian indikator kinerja, sasaran
program (SP), pelaksanaan program prioritas, akuntabilitas keuangan,
dan capaian kinerja lainnya yang berdampak dan memberikan manfaat
kepada masyakat luas maupun di lingkungan internal.
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
Capaian Kinerja Ditjen Aplikasi Informatika tahun 2021 diukur
dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah
ditetapkan pada Perjanjian Kinerja yang ditandatangani. Capaian
kinerja tersebut menggambarkan hasil dari kinerja Ditjen Aplikasi
Informatika dalam dukungannya pada bidang komunikasi dan
informatika serta mendukung fokus pembangunan nasional.
Tabel 3.1 Capaian Sasaran Program Ditjen Aptika Tahun 2020-2024

NO

INDIKATOR
SASARAN
PROGRAM

TAHUN 2020
SATUAN

TARGET

REALISASI

TAHUN 2021
TARGET

REALISASI

CAPAIAN
TH
2021
(%)

SP.1. Terwujudnya Digitalisasi Pemerintahan Pusat dan Daerah
1.

Persentase (%)
Penyediaan Pusat
Data Nasional

Persentase
(%)

Penyediaan
lahan data
center di 2
lokasi

1 lokasi
(Greenland
International
Industrial
Center/ GIIC)

20

10.29%

51.45%

2.

Persentase
(%) aplikasi
generik yang
dikembangkan
secara
multiplatform

Persentase
(%)

-

-

30%

32.61%

108.70%

3%
(7 dari 226
DIM)

5%

SP.2. Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat dalam Menggunakan Internet
3.

Persentase (%)
Pembahasan DIM
RUU PDP

Persentase
(%)

Dokumen
Draft RUU
PDP (145 DIM)

145 dari 145
DIM telah
dibahas

61%
226 DIM dari
371 DIM yang
akan dibahas
(Kumulatif
2020 s.d 2021
sebesar 100%
atau 371 DIM)
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4.

Jumlah
Penyelenggara
Telekomunikasi
yang Terpasang
Sistem Tata Kelola
Pengendalian
Penyelenggara
Sistem Elektronik

-

-

6 PJT
dengan
kapasitas
4,3 Tbps

8 Penyelenggara Telekomu-nikasi

133.33%

213.143 Orang

12.448.750
Orang

12.330.670
Orang

99.05%

SP.3. Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat di Bidang Digital
5.

Jumlah masyarakat
yang mendapatkan
literasi di bidang
digital

205.000 Orang

SP.4. Meningkatnya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital
6.

Jumlah startup
digital aktif yang
terbentuk

10 Startup
Digital Aktif

20 Startup
Digital Aktif

30 Startup
Digital Aktif

30 Startup
Digital Aktif

100%

7.

Jumlah UMKM
produsen dari
sektor pengolahan
yang melakukan
active selling
melalui platform
digital
Persentase (%)
tingkat adopsi
teknologi
digital di sektor
strategis :
a. Pertanian
b. Pariwisata
c. Logistik
d. Maritim
e. Kesehatan
f. Pendidikan

-

-

7000 UMKM
Active Selling

26.753 UMKM
Active Selling

382.19%

-

-

15%

19.50%

130%

Persentase
(%)
Kawasan
Prioritas
yang
difasilitasi
untuk
adopsi
teknologi
digital*
(kumulatif)
a. 12 KEK
b. 13 SKPT
c. 10 Kawasan
Pariwisata
Prioritas
d. 30 Kawasan
IKM

-

-

10%

10%

100%

190,27%

190,27%

8.

9.

SP.5. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan dan Pengelolaan PNBP
10.

Realisasi Target
PNBP Ditjen
APTIKA

-

-

100%

(Rp.1.496.265.000)

(Rp.2.846.947.398)
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Berdasarkan tabel 3.1, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis
ini terdapat 10 Indikator Kinerja, memiliki realisasi kinerja lebih dari 100% dari
target yang telah ditetapkan, dan terdapat 3 Indikator Kinerja kurang dari 100%.
Penjelasan atas capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Program dimaksud
masing-masing adalah sebagai berikut: :
3.1.1. Sasaran Program 1: Terwujudnya Digitalisasi Pemerintahan Pusat dan
Daerah
Pada sasaran Program ini, Ditjen Aptika berupaya untuk dapat mewujudkan
pelaksanaan digitalisasi melalui dua indikator yaitu penyediaan Pusat Data
Nasional (PDN) dan pengembangan aplikasi generik bagi pemda secara
multiplatform. Adapun capaian masing masing indikator tersebut adalah
berupa pembangunan PDN dengan realisasi 10,29 % dari 20 % yang ditargetkan
pada tahun 2021 serta 32,16% untuk pengembangan aplikasi generik bagi
Pemda secara multiplatform.
3.1.1.1 Penyediaan Pusat Data Nasional
Tabel 3.2 Indikator Kinerja Penyediaan Pusat Data Nasional
Indikator
Kinerja
Sasaran
Strategis
Persentase
(%)
Penyediaan
Pusat Data
Nasional

Tahun 2020

Tahun 2021

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Penyediaan
lahan data
center di 2
lokasi

1 lokasi
(Greenland
International
Industrial
Center/GIIC)

20 %
pembayaran
downpayment
dan ground
breaking
pembangunan
kontruksi PDN

Capaian
(%)

10.29%
Penandatanganan
implementation
agreement

51.45%

Penyediaan Pusat Data Nasional (PDN) merupakan implementasi
dari kebijakan pemerintah dalam upaya mewujudkan digitalisasi
pemerintahan sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik khususnya pasal 27, yaitu
pusat data yang diselenggarakan oleh menteri bidang komunikasi dan
informatika dan/atau Pusat Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
yang memenuhi persyaratan tertentu sebagai fasilitas penempatan
sistem elektronik dan komponen terkait untuk keperluan penempatan,
penyimpanan dan pengolahan data, serta pemulihan data secara bagi
pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah yang saling terhubung.
PDN sejalan dengan lima agenda pembangunan dan arahan presiden
yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) tahun 2020—2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun
2020. PDN memenuhi agenda pembangunan transformasi digital dan
arahan pembangunan infrastruktur dalam bidang telekomunikasi dan
informatika.
Penggunaan Pusat Data Nasional menjadi rekomendasi terbaik bagi
penyediaan infrastruktur TIK pemerintahan dengan pertimbangan:
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a. Efisiensi belanja dengan mengurangi duplikasi belanja.
b. Mempercepat konsolidasi data nasional.
c. Integrasi pelayanan publik nasional.
d. Menjamin keamanan informasi dan kedaulatan data negara dan data
pribadi WNI.
Sebagaimana perencanaan dan feasibility study yang telah dibuat
Kemkominfo bahwa penyediaan Pusat Data Nasional direncanakan akan
dibangun di 4 lokasi dengan tahap pertama yaitu penyediaan Pusat Data
Nasional yang berlokasi di Jababeka serta penyiapan lahan Pusat Data
Nasional yang berlokasi di Batam.

Gambar 3.1 Dirjen Aptika (kiri) ketika mendampingi Menkominfo Johnny G.
Plate meninjau calon lokasi DCN di Batam (23/04/2021).
Sementara Pusat Data Nasional dalam proses pembangunan, Ditjen
Aptika juga menyelenggarakan Layanan Pusat Data Nasional Sementara
(PDNS) yang dapat digunakan oleh semua instansi pemerintah atau
K/L/D, dengan PDNS ini diharapkan proses migrasi data center dari
instansi ke Pusat Data Nasional sudah bisa berjalan secara bertahap.
Pada tahun 2020 PDN memiliki target berupa penyediaan lahan data
center di 2 lokasi dengan realisasi 1 lokasi di Greenland International
Industrial Center (GIIC). Di tahun 2021, ditargetkan penyediaan Pusat
Data Nasional (PDN) sebanyak 20%, meliputi tahap pembayaran down
payment dan groundbreaking pembangunan konstruksi Pusat Data
Nasional serta mobilisasi pembangunan Pusat Data Nasional.
Target 20% tersebut sesuai renstra yang merupakan asumsi
apabila pembangunan dimulai pada tahun 2020, sedangkan pada
implementasinya mundur dan dimulai pada tahun 2021 sehingga
capaian untuk indikator ini sebesar 10,29% berupa penandatanganan
implementation agreement.
Progres pelaksanaan pembangunan PDN hingga Desember 2021,
diantaranya adalah sebagai berikut:
1. penandatanganan dokumen financial protocol di Jakarta pada 15
September 2021 oleh Kementerian Keuangan sebagai perwakilan
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2.

3.

4.

5.

negara Indonesia dan Kedutaan Besar Perancis sebagai perwakilan
negara Perancis.
Melakukan pembahasan dokumen ketentuan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) yang terdiri dari Kerangka Acuan Kerja Manajemen
Pengawasan dan Pengendalian (KAK MPP) dan KAK Project
Management Officer (PMO) bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Telah dilakukan pengumuman Prakualifikasi untuk Penyelenggaraan
Pusat Data Nasional wilayah Jabodetabek dengan metode Jasa
Lainnya Terintegrasi Design, Supply, and Installation (DSI) pada
tanggal 17 November 2021 melalui website https://goidc-procurement.
kominfo.go.id/.
Finalisasi dokumen naskah akademis dengan desain struktur
kelembagaan yang telah disempurnakan untuk kajian akademis
pembentukan SOTK Pusat Data Nasional yang telah dilakukan
bersama dengan pihak-pihak terkait dan Kementerian PAN-RB.
Naskah akademis telah disampaikan kepada Biro Kepegawaian
dengan Nota Dinas nomor: 843/DJAI.1/KP.03.01/09/2021 tentang
Penyampaian Naskah Akademis Pembentukan SOTK Pusat Data
untuk disinkronisasi dengan reorganisasi Kominfo.
Menteri Kominfo telah bersurat kepada Menteri Keuangan melalui
surat nomor: B-714/M.KOMINFO/PR.01.02/10/2021 tanggal 21 Oktober
2021 perihal Pinjaman Luar Negeri untuk Proyek Penguatan
Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam
hal ini terkait Pengadaan Pusat Data Nasional yang menyampaikan
beberapa hal sebagai berikut:
a. Berdasarkan Perpres No. 16/2018, proses pengadaan barang/jasa
untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman
luar negeri dapat dilaksanakan sebelum disepakatinya perjanjian
pinjaman luar negeri (pengadaan dini/advance procurement);
b. Jika seluruh dokumen dan proses persetujuan untuk pengadaan
dini/advance procurement telah terpenuhi, Kementerian Kominfo
akan mulai proses pengadaan Proyek PDN;
c. Mengingat sampai dengan saat ini perjanjian pinjaman luar
negeri (Loan/Implementation Agreement) belum ditandatangani
dan proses pengadaan memerlukan waktu paling sedikit 3 (tiga)
bulan, Kementerian Kominfo akan melakukan revisi lanjutan
penggunaan RMP pada tahun 2022 terhadap RMP yang telah
ditetapkan pada DIPA tahun 2021 sebesar Rp. 416.699.000.000
yang dipersyaratkan untuk pembayaran uang muka kontrak PDN;
d. Dengan mengasumsikan bahwa pengaturan tata cara revisi
TA 2022 akan menerapkan prinsip yang sama dengan PMK No.
208/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2021, maka
RMP yang tidak terserap tersebut akan diluncurkan pada TA
2022 dengan persyaratan bahwa Loan Agreement sudah harus
ditandatangani paling lambat tanggal 31 Desember 2021.

Perkembangan loan agreement sampai dengan bulan Desember
2021 masih dalam proses reviu draf dari pihak Perancis. Setelah loan
agreement ditandatangani, tahapan selanjutnya adalah perjanjian
dengan bank komersil yang akan membiayai proyek pengadaan PDN
yang dilaksanakan pada Januari atau Februari 2022.
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Gambar 3.2 Timeline Penyediaan Pusat Data Nasional
Beberapa tantangan yang dihadapi terkait penyelenggaraan PDN
tahun 2021 seperti adanya keterlambatan proses review implementation
agreement/loan agreement oleh Perancis, dan belum ditandatangainya
loan agreement tersebut antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah
Perancis. Dua hal tersebut menyebabkan keterlambatan pembayaran
uang muka kontrak dan tidak tercapainya target.
Tindak lanjut kedepannya dalam mencapai target adalah mendorong
percepatan review commercial loan oleh Perancis dan mempersiapkan
dokumen loan agreement secara paralel. Dasar hukum dan standar
internasional metode pengadaan sudah diulas untuk membantu persiapan
dokumen loan agreement secara paralel. Hal tersebut, merupakan
strategi yang tepat untuk menghadapi situasi yang tidak dapat diprediksi
di tengah pandemi Covid-19.
Selain itu, over-utilization dari PDNS sudah diajukan untuk adendum
kontrak penambahan kapasitas layanan cloud pemerintah. Selanjutnya,
akan memastikan Rupiah Murni Pendamping (RMP) yang berfungsi
sebagai uang muka loan dapat diluncurkan ke tahun 2022 dan dapat
melakukan pembayaran sebelum 31 Maret 2022. Turut juga dilaksanakan
pengadaan konsultan pengawas yang berperan memastikan proses
pelaksanaan penyelenggaraan PDN tepat waktu dan tepat kualitas.
3.1.1.2 Aplikasi Generik yang Dikembangkan Secara Multiplatform
Tabel 3.3 Indikator Kinerja Aplikasi Generik yang Dikembangkan Secara Multiplatform

Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
Persentase (%)
aplikasi generik yang
dikembangkan secara
multiplatform

Tahun 2020

Tahun 2021

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Capaian
(%)

-

-

30%

32.61%

108.70%

24

LAPORAN KINERJA DITJEN APTIKA 2021

Dalam upaya membuat skema kerjasama penyelenggaraan Sistem
Informasi Pemerintahan yang terpadu, perlu dikembangkan aplikasi
umum (generik) yang bisa digunakan oleh semua Instansi Pemerintahan
Pusat dan Daerah (IPPD). Sehingga, dengan tersedianya aplikasi tersebut
setiap instansi tidak perlu membangun aplikasi untuk kebutuhan yang
sifatnya umum dan hanya perlu mengembangkan aplikasi khusus yang
merupakan tugas sektoral instansi.
Dengan kata lain, aplikasi generik adalah aplikasi SPBE yang
memiliki standar sama dan digunakan secara bagi pakai oleh
IPPD. Namun, masih dapat dikembangkan secara multiplatform.
Pengembangan dan harmonisasi aplikasi generik atau aplikasi umum
merupakan salah satu amanat yang diberikan Peraturan Presiden
Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
yang pelaksanaannya diberikan kepada Kementerian Komunikasi dan
Informatika melalui Ditjen Aptika.
Sampai tahun 2021, Kementerian Kominfo sudah mengembangkan,
mengharmonisasikan serta melakukan operasionalisasi dan pemeliharaan
sejumlah 45 aplikasi dari berbagai sektor pemerintahan, diantaranya:
a. Pengembangan dan harmonisasi 22 aplikasi umum SPBE masih
berjalan sesuai dengan target jadwal (on-track).
b. Pengembangan aplikasi umum berbasis pendidikan masih berjalan
sesuai target.
c. Pengembangan aplikasi kapasitas SDM masih berjalan sesuai target.
d. Pengembangan aplikasi SPPT-TI masih berjalan sesuai target.
e. 21 kegiatan operasionalisasi dan pemeliharaan aplikasi umum SPBE
sesuai dengan target jadwal (on-track)
f. Kegiatan pembuatan cetak biru masih dalam proses dan tercatat
sesuai dengan target jadwal.
g. Pengembangan Cloud SiCANTIK masih sesuai target.
Pengembangan aplikasi ini bermaksud agar setiap aplikasi umum yang
digunakan untuk kebutuhan pemerintahan bisa berjalan dan compatible
dengan sistem operasi yang umum digunakan oleh instansi pusat maupun
daerah. Tujuannya yaitu agar aplikasi umum yang sudah dikembangkan
dapat digunakan oleh setiap instansi pemerintah, sehingga instansi tidak
perlu lagi mengembangkan aplikasi yang bersifat umum secara sendirisendiri sehingga dengan penggunaan satu aplikasi secara nasional bisa
lebih mudah untuk dapat mengintegrasikan data dan dapat lebih efisien
dari sisi anggaran untuk operasional maupun pemeliharaan nya.
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Gambar 3.3 Progres Pengembangan Aplikasi Generik SPBE
Progress Pengembangan dan Harmonisasi Aplikasi Umum SPBE berikut
operasionalisasi dan pemeliharaan sampai dengan tahun 2021 sejumlah
45 Aplikasi Umum dengan rincian:
1. Pengembangkan dan harmonisasi Tahun 2021 sejumlah 22 Aplikasi.
2. Operasionalisasi dan maintenance yang dikembangkan dan
harmonisasi pada tahun 2020 sejumlah 21 Aplikasi.
3. Pengembangan aplikasi bidang Pendidikan sejumlah 2 Aplikasi.
Aplikasi yang telah dikembangkan tersebut telah melibatkan sejumlah
sektor pemerintahan sebanyak kurang lebih 15 sektor, hal ini sejumlah
33% dari jumlah sektor pemerintahan di Indonesia.

Gambar 3.4 pelaksanaan User Acceptance Test kegiatan (UAT) Harmonisasi
dan pengembangan aplikasi SPBE di Bali bersama K/L terkait.
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Pengembangan aplikasi SPBE dan utilisasi cloud negara sudah baik dan
sesuai antara capaian progres dan anggaran. Aplikasi umum bidang pendidikan
juga sudah berjalan, ditandai dengan penyerapan dana yang bertambah.
Keberhasilan tersebut memiliki beberapa faktor diantaranya pelaksanaan
koordinasi dengan stakeholder terkait aplikasi yang dikembangkan
dan diharmonisasi dilakukan dengan efektrif dan intensif, pemanfaatan
teknologi/tools projek manajemen yang dilaksanakan bersama-sama dengan
stakeholders, kegiatan pengembangan dan harmonisasi aplikasi masuk ke
dalam program prioritas Ditjen Aptika sehingga dilakukan pengawasan dan
monitoring secara khusus,
Selain itu, teknis pengembangan dan harmonisasi aplikasi umum
dibantu dnegan tenaga teknis dan tim yang mumpuni, proses atau aturan
main pelaksanaan kegiatan disiapkan dengan baik dan dipahami setiap
stakeholders sehingga mengurangi kendala komunikasi dan risiko yang
muncul dalam pekerjaan, serta target capaian jelas yang disepakati untuk
setiap tahapan (sprint per 2 minggu sekali).
kedepannya Ditjen Aptika perlu memerhatikan penyelesaian aplikasi
sesuai dengan jadwal, memerhatikan potensi isu dan risiko dari masingmasing aplikasi, dan antisipasi masalah yang besar dan dapat membahayakan
progres penyelesaian serta implementasi aplikasi.
3.1.2 Sasaran Program 2. Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan
Masyarakat dalam Menggunakan Internet
Pada sasaran program ini Ditjen Aptika berupaya mewujudkan terciptanya
keamanan dan kenyamanan dari masyarakat dalam penggunaan internet.
Untuk itu pada sasaran ini terdapat dua indikator yang dilaksanakan oleh Ditjen
Aptika, yaitu pembahasan DIM RUU PDP dan Penyelenggara Telekomunikasi
yang Terpasang Sistem Tata Kelola Pengendalian Penyelenggara Sistem
Elektronik.
3.1.2.1 Pembahasan DIM RUU PDP
Tabel 3.4. Capaian Pembahasan DIM RUU PDP Tahun 2021
Indikator
Kinerja
Sasaran
Strategis

Persentase (%)
Pembahasan
DIM RUU PDP

Tahun 2020
Target

Dokumen
Draft
RUU
PDP (145
DIM)

Tahun 2021

Realisasi

Target

Realisasi

145 dari
145 DIM
telah
dibahas

61%
226 DIM dari 371
DIM yang akan
dibahas (Kumulatif
2020 s.d 2021
sebesar 100% atau
371 DIM)

3%
(7 dari 226
DIM)

Capaian
(%)

5%
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Pelindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia
(HAM) dan telah diamanatkan oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Dasar 1945. 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.
Saat ini aturan mengenai pelindungan data pribadi masih tersebar
di 31 regulasi dengan sektor yang berbeda-beda. Sesuai dengan
arahan presiden dalam RPJMN, yaitu penyederhanaan regulasi. Maka,
pemerintah Indonesia memahami pentingnya regulasi primer mengenai
pelindungan data pribadi dan terus mendorong untuk terwujudnya
peraturan mengenai data pribadi di Indonesia.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah
menginisiasi penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang
Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) dengan aktif melibatkan
Kementerian/Lembaga terkait dan juga menggalang masukan dari
masyarakat, pelaku usaha, akademisi, praktisi, asosiasi, maupun
pemangku kepentingan terkait lainnya.
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, khususnya Direktorat Tata
Kelola Aplikasi Informatika, sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi
dan Informatika yang memegang tanggung jawab bidang teknologi
dan informatika saat ini melaksanakan penyusunan dan pembahasan
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 definisi dan jenis
data pribadi, hak-hak subjek data pribadi, memperkenalkan konsep
pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi serta kewajiban,
prinsip, legal basis, lingkup pemrosesan data pribadi, dan larangan serta
sanksi yang dapat dikenakan atas pelanggaran terhadap pelindungan
data pribadi.
Tujuan utama penyusunan Rancangan Undang-Undang Pelindungan
Data Pribadi adalah menghadirkan regulasi yang lebih komprehensif
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 Pemerintah Indonesia
untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh
warga negara. Dengan adanya Undang-Undang PDP secara spesifik,
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sasaran program ini untuk kalangan penerima manfaat agar:

● Menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan
●
●
●
●

menumbuhkan rasa aman serta kesadaran masyarakat atas
pelindungan data pribadi.
Mendukung dan meningkatkan potensi iklim ekonomi yang positif
pada dunia usaha dengan memberikan kepastian hukum bagi
dunia usaha dan peningkatan kepercayaan konsumen.
Meningkatnya kesiapan pemerintah dan pemangku kepentingan
dalam implementasi UU PDP sebagai manifestasi pengakuan dan
perlindungan atas hak-hak dasar masyarakat.
Menjadi instrumen hukum kunci untuk implementasi tata kelola &
pencegahan serta penindakan pelanggaran PDP.
Memberikan kesetaraan hukum dalam pertukaran data lintas
batas negara yang terpercaya (cross-border data flow with trust).

Kemenkominfo telah menyusun Rancangan Undang-Undang tentang
Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) dan telah selesai dilakukan
harmonisasi di tingkat Panitia Antar Kementerian (PAK) pada akhir
tahun 2019. RUU PDP kemudian 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 dengan Komisi I DPR RI untuk mendapatkan
kesepakatan bersama.
Sesuai dengan Rencana Strategis Ditjen Aptika untuk implementasi
PDP langkah yang akan dilakukan antara lain:
1. Menetapkan regulasi PDP beserta aturan turunannya.
2. Membentuk Badan Pelaksana PDP.
3. Mengembangkan Ekosistem Data Protection Officer (DPO).
4. Penyusunan standar dan panduan ekosistem DPO.
5. Lembaga sertifikasi dan Pelatihan DPO yang terdaftar.
6. Kerjasama Internasional dan Edukasi/Promosi PDP.
Adapun beberapa tantangan dalam pembahasan RUU PDP di tahun yang sebelumnya
ditargetkan dapat merampungkan pembahasan seluruh DIM. Tantangan
yang dihadapi antara lain:
1. Pertama, secara teknis selama pandemi terdapat pembatasan durasi
rapat maksimal 2,5 jam per pertemuan, adanya pembatasan jumlah
peserta rapat, alokasi jadwal rapat pembahasan di DPR, dan adanya
prosedur atau mekanisme untuk perpanjangan masa sidang di DPR.
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Kedua, terdapat beberapa substansi krusial yang perlu pendalaman
dan kesepakatan lebih lanjut antara pemerintah dan DPR. Salah
satunya terkait isu lembaga pengawas pelindungan data pribadi,
meskipun secara internal pemerintah telah menyiapkan opsi dan
jawaban atas DIM RUU PDP tersebut.

Sepanjang tahun 2021, pemerintah telah melakukan beberapa langkah
dan upaya mitigasi dalam rangka percepatan pembahasan RUU PDP,
antara lain:
1. Melakukan koordinasi secara baik dan cepat dengan Sekjen DPR untuk
menyelesaikan masalah teknis maupun substansi agar pembahasan
lebih efektif. Koordinasi dengan DPR dilakukan pada level koordinasi
teknis dengan Sekretariat Komisi I DPR maupun koordinasi pada
level pimpinan Kemkominfo dengan DPR. Panja Pemerintah juga
mengirimkan surat atas nama Dirjen Aptika kepada Ketua Panja DPR
RI terkait pembahasan lanjutan RUU PDP.
2. Menyelenggarakan rapat-rapat di luar sidang seperti komunikasi
rutin dan konsinyering di luar sidang bersama DPR untuk percepatan
pembahasan DIM terutama yang bersifat substansial.
3. Melakukan koordinasi dengan seluruh pihak termasuk di internal tim
panitia kerja pemerintah (Panja Pemerintah) untuk menyelesaikan
tanggapan/posisi pemerintah terhadap pertanyaan dalam DIM RUU
PDP yang disampaikan DPR.
4. Melakukan kajian dan berbagai diskusi dengan pemangku
kepentingan terkait (akademisi, praktisi, aparat penegak hukum,
asosiasi, dan lain-lain) untuk pendalaman substansi yang krusial
seperti kelembagaan, sanksi administratif, sanksi pidana, maupun
aspek persiapan implementasi UU PDP.
5. Melakukan edukasi dan literasi PDP secara berkala kepada publik
(termasuk dalam kegiatan yang melibatkan DPR) untuk membekali
masyarakat dan menunjukkan komitmen pemerintah terhadap
penyelesaian pembahasan RUU PDP serta penyelenggaraan PDP.
6. Melakukan pengawasan dan penanganan kasus pelanggaran PDP
berdasarkan regulasi existing, UU ITE dan aturan turunannya.

Gambar 3.5 Bimbingan Teknis Kesiapan Implementasi PDP bagi
Badan Publik (02/02/2021).
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Pada akhir tahun 2021, RUU PDP telah disetujui masuk ke dalam Prolegnas
Prioritas Tahun 2022 dan diharapkan dapat dilanjutkan pembahasannya pada
masa sidang tahun 2022. Selain mengupayakan percepatan pembahasan RUU
PDP bersama DPR RI, Kemkominfo juga melakukan penyiapan implementasi
regulasi melalui pengkajian dan penyiapan naskah aturan turunan berupa
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pelaksanaan UU PDP sebagai upaya
untuk mempersiapkan implementasi UU PDP.
3.1.2.2. Penyelenggara Telekomunikasi yang Terpasang Sistem Tata Kelola
Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik (TKPPSE)
Tabel 3.5. Capaian Penyelenggara Telekomunikasi yang
Terpasang Sistem Tata Kelola Pengendalian Penyelenggara
No
2.

Indikator
Kinerja
Sasaran
Program
Jumlah
Penyelenggara
Telekomunikasi
yang
Terpasang
Sistem
Tata Kelola
Pengendalian
Penyelenggara
Sistem
Elektronik

Tahun 2020
Satuan

Tahun 2021

Target

Realisasi

Target

Realisasi

-

-

6
Penyelenggara
Telekomunikasi
dengan
kapasitas 4,3
Tbps

8
Penyelenggara
Telekomunikasi

Capaian
(%)
133.33%

UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 mengatur kegiatan penyebaran informasi elektronik. Dalam
UU tersebut, pemerintah wajib melindungi kepentingan umum dari segala
jenis gangguan sebagai akibat dari penyalahgunaan informasi elektronik
dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum. Untuk
mencapai tugas ini, Ditjen Aptika melalui Direktorat Pengendalian Aplikasi
Informatika perlu melakukan pemantauan atas Penyelenggara Sistem
Elektronik (PSE) dalam penyelenggaraan kegiatan PSE tanpa melanggar
aturan hukum yang berlaku. Pemantauan atas PSE ini dilaksanakan
menggunakan Sistem Tata Kelola Pengendalian Penyelenggara Sistem
Elektronik (TKPPSE).
Sistem TKPPSE ini dibangun dengan jaringan khusus yang menghubungkan
antar core network dengan pusat kendali yang dikelola oleh Kemkominfo.
Jaringan khusus tersebut dapat menggunakan penyewaan leased line yang
dapat mengirimkan data hasil filter tap point port mirror yang terlindungi.
Dengan sistem ini, diharapkan dapat meminimalisir penyebaran konten
bermuatan negatif dengan dibatasi hanya wilayah pertama kali konten
tersebut diunggah atau dipublikasikan, sehingga memperkecil penyebaran
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konten yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah memiliki tugas mengawasi dan memonitor bandwidth traffic
menuju PSE di Indonesia. Hal tersebut digunakan sebagai dasar atau
referensi dalam pengambilan keputusan untuk menentukan apakah PSE
tersebut sudah wajib mendaftarkan diri ke Kementerian Kominfo. Dengan
model pengawasan ini, diharapkan tidak ada PSE yang dapat lolos dari
pengawasan karena seluruh traffic Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi
(PJT) akan diawasi pemerintah.
Desain topologi jaringan untuk Sistem Pengendalian Tata Kelola PSE
ditempatkan di 92 titik/lokasi core network pada PJT. Sistem Pengendalian
Tata Kelola PSE tidak inline dengan topologi jaringan PJT, sehingga ketika
terjadi insiden pada alat tersebut tidak akan mengganggu kinerja PJT
tersebut.
Selain menggunakan alat pengendalian tersebut, Ditjen Aptika akan
menggunakan alat tap point port mirror sehingga tidak mengganggu
performansi PJT secara signifikan. Peralatan tap point port mirror disesuaikan
dengan peralatan Core Router yang digunakan oleh PJT tersebut.
Sistem
Pengendalian
Tata
Kelola
PSE
bertujuan
untuk
terselenggaranyasebuah sistem yang dapat melakukan pengendalian
terhadap para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang beroperasi di
Indonesia.
Penerima manfaat dari sistem ini adalah masyarakat dan pemerintah
Indonesia, dimana masyarakat Indonesia dapat mengakses dunia maya/
internet yang lebih bersih dari konten bermuatan negatif. Bagi pemerintah
Indonesia, Sistem ini akan menjadi tools yang dapat membantu
menerapkan pemerintahan yang lebih berwibawa, memiliki power untuk
dapat menerapkan sanksi administratif di dunia maya bagi PSE, sekaligus
pengaturan akses terhadap konten negatif berbasis domain dan IP address
yang lebih responsif dan cepat.
Pemerintah memiliki tools untuk dapat penegakan perundangan di dunia
maya secara regional. Sistem ini membuka kemungkinan bagi pengaturan
akses terhadap PSE yang berbeda setiap daerah, sehingga pemerintah
dapat lebih fleksibel dalam penegakan aturan tanpa merugikan daerah
yang lain.
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Pada tahun 2021 program kegiatan TKPPSE ditargetkan sebanyak 6
lembaga terimplementasi Sistem TKPPSE. Dalam realisasinya TKPPSE,
terimplementasi pada 8 Penyelenggara Jasa Telekomunikasi (PJT) yang
terdiri dari 1 ISP, 2 NAP, dan 5 Telekomunikasi Selular. PJT ini yaitu PT Hutchison
3 Indonesia, PT Indosat Tbk, PT Mora Telekomunikasi Indonesia, PT PGAS
Telekomunikasi Nusantara, PT Smartfren Telecom Tbk, PT Telekomunikasi
Indonesia Internasional, PT Telekomunikasi Seluler Tbk, dan PT XL Axiata
Tbk.
Program TKPPSE ini juga sesuai dengan target jangka menengah yang
terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Aplikasi
Informatika, yaitu sasaran program berupa terwujudnya keamanan dan
kenyamanan masyarakat dalam menggunakan internet.
Untuk memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam
menggunakan internet, berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo
Nomor5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup
Privat, Kementerian Kominfo dapat memerintahkan atau melakukan
pemutusan akses/pemblokiran PSE terhadap konten yang melanggar
ketentuan perundangan-undangan.
Target Indikator Kinerja Program pada Sasaran Program Rencana Strategis
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dapat direalisasikan melakukan
pemutusan akses/pemblokiran PSE dengan durasi kurang dari 3 jam.

Gambar 3.6 Konfigurasi dan instalasi on site
Indikator keberhasilan program kegiatan TKPPSE pada tahun 2021 dapat
mengurangi PSE yang tidak patuh pada peraturan perundang-undangan
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dan memberikan manfaat kepada masyarakat melalui konten yang lebih
beredukasi dan menambah pengetahuan positif serta memberikan
persatuan dan kesatuan Republik Indonesia yang lebih erat.
Pengukuran dari program TKPPSE adalah terimplementasinya Sistem
TKPPSE pada 8 PJT yang ada di Indonesia dengan jumlah 91 titik dan durasi
pemutusan akses/pemblokiran PSE terhadap Konten yang melanggar
ketentuan perundangan-undangan kurang dari 3 jam sehingga PSE
yang beroperasi di Indonesia (PSE Lokal) dan luar Indonesia (PSE Asing)
mematuhi kedaulatan peraturan di Indonesia.

Gambar 3.7 Ruang pusat tata kelola pengendalian PSE

3.1.3 Sasaran Program 3: Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat di Bidang
Digital
Untuk mewujudkan transformasi digital pada pilar masyarakat digital pada pilar
masyarakat digital yang memiliki pola pikir dan pandangan kritis dan kreatif,
DItjen Aptika berupaya melakukan literasi bidang digital untuk mencapai
sasaran meningkatnya tingkat literasi masyarakat di bidang digital dengan
indikator kinerja jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital
dengan capaian sebagai berikut:
3.1.3.1 Masyarakat yang Mendapatkan Literasi di Bidang digital
Tabel 3.5 Indikator Kinerja Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Literasi di
Bidang Digital
Indikator
Tahun 2020
Tahun 2021
Capaian
Kinerja
(%)
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Sasaran
Strategis

Jumlah masyarakat
yang mendapatkan
literasi di bidang
digital

205.000
Orang

213.143
Orang

12.448.750
Orang

12.330.670
Orang

99.05%
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Salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta
digital. Untuk mencapai visi ini, diperlukan adanya persiapan kebutuhan
sumber daya manusia talenta digital dengan meningkatkan kualitas sumber
daya manusia dalam aspek literasi digital.
Literasi digital sendiri merupakan kemampuan individu untuk mengakses,
memahami, membuat, mengkomunikasikan, dan mengevaluasi teknologi
digital (UNESCO, 2018). Dalam event WSIS 2020, Menteri Kominfo
menyampaikan pentingnya peningkatan literasi digital masyarakat,
di mana literasi digital berfungsi untuk meningkatkan kemampuan
kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya
tidak sebatas mengoperasikan gawai. Menjadi literasi digital berarti
memahami kapan dan bagaimana teknologi harus digunakan untuk
mencapai tujuan positif.
Selain itu, literasi digital juga didasari atas perlunya keterlibatan masyarakat
dalam transformasi digital dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik. Literasi Digital tersebut dikemas dalam
sebuah Program Literasi Digital Nasional dengan nama “Indonesia Makin
Cakap Digital”. Program ini merupakan inisiasi penguatan keterampilan
digital dasar masyarakat indonesia dengan fokus membangun budaya dan
pengetahuan digital dasar sehingga tercipta tatanan masyarakat dengan pola
pikir dan pandangan yang kritis dan kreatif dalam menghadapi dan menjalani
transformasi digital dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam penyelenggaraan “Indonesia Makin Cakap Digital”, Direktorat Jenderal
Aplikasi Informatika secara spesifik membagi program tersebut dalam tiga
lingkup kegiatan literasi digital yaitu: Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD),
Literasi Adopsi Teknologi Digital (LATD), dan Pandu Digital. Pada kegiatan
GNLD telah ditetapkan empat pilar dasar Literasi Digital, yaitu: digital ethics,
digital skill, digital society, dan digital culture yang tertuang dalam bentuk
modul maupun konten yang bisa diakses secara gratis. Harapannya Masyarakat
memiliki kecakapan digital sehingga tidak mudah menjadi korban hoaks,
perundungan siber, radikalisme, hingga kejahatan berbasis digital sekaligus
bisa menggunakan perangkat digital dengan bertanggungjawab dan
mendapatkan manfaat positif dalam menunjang aktivitas hidup sehari-hari.
Pada tahun 2021, melalui kegiatan GNLD, telah terselenggara lebih dari 20 ribu
seminar dan lokakarya yang dilakukan dengan perpaduan model daring dan
luring, mengangkat tema berdasarkan empat pilar dasar literasi digital di 514
kabupaten/kota di seluruh Provinsi di Indonesia.
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Gambar 3.8 Cakupan prioritas Literasi Digital Pilar Masyarakat Informasi Indonesia

Kegiatan Pandu Digital diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan SDM
pendamping masyarakat dalam peningkatan literasi digital yang adaptif di
era Industri 4.0. Rujukan dan sistem informasi tentang program Pandu Digital
dapat diakses di https://pandu.kominfo.go.id.

Gambar 3.9 Jenjang Pandu Digital

Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat
setiap tahunnya. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap
internet dan berbagai informasi. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi
pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Persentase tersebut
memperlihatkan bahwa 144.191.413 dari total 196.714.070 masyarakat Indonesia
telah memiliki akses terhadap internet (APJII, 2020).
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Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut
membuat Indonesia dinyatakan sebagai pasar ekonomi digital terbesar di
Asia Tenggara (sumber: Laporan e-Conomy SEA Google, 2020).
Berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo
menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai digital nation
sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua.
Adapun tujuan program literasi digital, diantaranya adalah:
a. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan kecakapan
teknologi digital;
b. Mendorong peningkatan produktivitas pemanfaatan teknologi digital
untuk tujuan positif dalam kehidupan sehari-hari;
c. Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas budaya penggunaan
teknologi digital yang aman;
d. Mendorong peningkatan kecakapan dasar anti konten negatif (anti
hoax, anti cyberbullying, anti ujaran kebencian, anti pornografi, anti
pembajakan, anti radikalisme, anti SARA, dsb);
e. Memberikan, mendorong, dan meningkatkan pengetahuan dan
pemahaman dasar pemanfaatan teknologi digital sehingga tidak
gagap dengan perkembangan teknologi digital yang ada serta memiliki
pengetahuan dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi baru
tersebut.
f. Membentuk, mengembangkan, dan menguatkan pengetahuan dan
kecakapan komunitas berbasis teknologi digital; dan
g. Pemberdayaan dan fasilitasi komunitas berbasis teknologi digital.
Penerima manfaat program literasi digital ditujukan kepada:
a. Penerima manfaat secara umum:
i. 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 pada
Literasi Digital.
ii. Masyarakat umum
b. Penerima manfaat secara khusus:
i. Pekerja industri kreatif
ii. pelaku ekonomi digital
iii. pendidik (Guru/Dosen)
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Orang Tua
Komunitas di Masyarakat
Warganet (netizen), khususnya generasi milenial/digital native
(pelajar sekolah, mahasiswa/i)
Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim)
Masyarakat Desa

Gambar 3.10 Berbagai aktivitas daring Penyelenggaraan Indonesia makin
Cakap Digital di 514 Kab/Kota di 34 Provinsi di Indonesia.

Pada tahun 2021 telah ditetapkan target jumlah masyarakat yang
mendapatkan literasi di bidang digital adalah sejumlah 12.448.750 orang
(Peserta Unik). Peserta Unik diidentifikasi sebagai adalah peserta literasi
digital yang melakukan pendaftaran kegiatan Literasi Digital melalui akun
email dan nomor telepon seluler yang distinct.
Dengan telah terselenggaranya Program Literasi Digital Nasional “Indonesia
Makin Cakap Digital” pada tahun 2021, dihasilkan capaian program sampai
dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:
a. Jumlah capaian berdasarkan registrasi peserta/orang sebesar 14.641.097
(117.61%) masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital.
b. Jumlah capaian berdasarkan angka unik sebesar 12.330.670 (99,05%)
masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital.
Pada tahun 2021, Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika bekerjasama
dengan Katadata melakukan Survei Implementasi Literasi Digital untuk
melihat seberapa besar dampak dan manfaat yang diperoleh oleh
masyarakat. Hasil Survei didapatkan beberapa fakta sebagai berikut :
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Gambar 3.12 Tabel Perilaku

Kegiatan GNLD Literasi Digital secara umum terlihat memberikan dampak
yang positif bagi para responden. Terlihat bahwa lebih banyak responden
yang lebih sering lagi dalam mengaplikasikan perilaku digital yang mereka
dapatkan saat kegiatan di kehidupan sehari-hari mereka.
Kini terdapat tambahan 25,1% responden yang lebih sering mengaplikasikan
perilaku digital. Disamping itu, mean score juga meningkat dari 2,98 menjadi
3,64, sehingga Kegiatan Literasi Digital bermanfaat untuk meningkatkan
perilaku digital responden.

Gambar 3.11 Literasi Digital Netizen Fair (LDNF) 2021 dan
Siberkreasi Awards.

Pada tahun 2021 telah ditetapkan target tahun 2021 jumlah masyarakat yang
mendapatkan literasi di bidang digital adalah sejumlah 12.448.750 orang
(Peserta Unik). Peserta Unik diidentifikasi sebagai adalah peserta literasi
digital yang melakukan pendaftaran kegiatan Literasi Digital melalui akun
email dan nomor telepon seluler yang distinct.
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Dengan telah terselenggaranya Program Literasi Digital Nasional “Indonesia
Makin Cakap Digital” pada tahun 2021, dihasilkan capaian program sampai
dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:
a. Jumlah capaian berdasarkan registrasi peserta/orang sebesar 14.641.097
(117.61%) masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital.
b. Jumlah capaian berdasarkan angka unik sebesar 12.330.670 (99,05%)
masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital;
c. Jumlah capaian berdasarkan hadir di zoom 8.799.212 (70,68%) masyarakat
yang mendapatkan literasi di bidang digital;
d. Jumlah capaian kegiatan adalah sebanyak 17.414 kegiatan di 34 provinsi
dan 514 kabupaten/kota.
e. Terkait Inpres No. 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan
Kesejahteraan Provinsi Papua dan Papua Barat, capaian berdasarkan
angka unik adalah sebagai berikut:
i. 127.934 jumlah masyarakat Papua yang mendapatkan literasi di
bidang digital
ii. 42.236 jumlah masyarakat Papua Barat yang mendapatkan literasi
di bidang digital
Perilaku Digital yang diobservasi diantaranya adalah :
• Selalu update dengan informasi terkini yang didapat secara online,
• Mencari sumber informasi pembanding jika mendapatkan informasi
yang meragukan,
• Membuat/menyebarkan informasi menggunakan bahasa Indonesia yang
mudah dipahami,
• Lebih mudah melaporkan sesuatu ke pemerintah daerah melalui media
sosial,
• Mentransformasi usaha saya menjadi usaha online/ mencari pelanggan
lebih banyak melalui online,
•
•

Memperbarui kata sandi secara regular, dan
Menegur teman yang menulis pesan menghina teman di dunia maya.

Dalam survei yang dilakukan telah terlihat adanya perubahan perilaku
masyarakat yang mengikuti Program Literasi Digital Nasional “Indonesia
Makin Cakap Digital” namun hal tersebut perlu dipertajam dengan penelitian
yang mendalam dan secara longitudinal untuk dapat menangkap perubahan
perilaku masyarakat terhadap penggunaan teknologi digital tersebut.
Penyelenggaraan Program Literasi Digital Nasional “Indonesia Makin Cakap
Digital” dapat dikatakan berhasil diselenggarakan dan memenuhi kinerja
yang ditetapkan. Hal tersebut terjadi dikarenakan beberapa faktor:
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a. Dukungan Pemerintah Daerah
Tanpa adanya dukungan pemerintah daerah, penyelenggaraan Program
Literasi DIgital Nasional mustahil dapat dilaksanakan. Partisipasi
Pemerintah Daerah memberikan legitimasi dan penekanan kepada
masyarakat bahwa literasi digital merupakan kemampuan yang harus
dimiliki oleh setiap orang di era digital saat ini. Pemerintah Daerah
secara proaktif memberikan jalan bagi Penyelenggara Kegiatan untuk
berkomunikasi dengan masyarakat dan membantu mengkoordinir
peserta yang hadir dalam kegiatan.
b. Dukungan Tokoh Masyarakat Lokal
Tanpa adanya dukungan Tokoh Masyarakat, Program Literasi Digital
Nasional juga mustahil dapat dilaksanakan. Tokoh Masyarakat
memberikan warna tersendiri karena mereka dapat menggerakkan
komunitas dan kelompok masyarakat yang militan dalam menyebarkan
pentingnya literasi digital di masyarakat.
c. Antusiasme Masyarakat
Dengan era teknologi digital saat ini, masyarakat sangat dimudahkan
dalam mencari informasi dan pengetahuan. antusiasme masyarakat
untuk meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan wawasan dan
pengetahuan dan mempertahankan hajar hidup menciptakan
masyarakat yang tangguh dan memiliki kesadaran akan pentingnya
literasi digital.
d. Penyelenggara kegiatan yang Kreatif dan Inovatif
Penyelenggaran kegiatan Program Literasi Digital Nasional juga
memberikan kontribusi terhadap keberhasilan program. Para
penyelenggara dengan berbagai strategi yang kreatif dan inovatif serta
menghadirkan berbagai narasumber yang berkompeten, atraktif dan
ahli namun dapat menghibur dan menghidupkan suasana sehingga
kegiatan berjalan dengan apik dan lancar.
Sebagian besar capaian kinerja (80 persen) dihasilkan melalui metode
penyelenggara kegiatan swakelola oleh Direktorat Pemberdayaan
Informatika. Pada metode tersebut terdapat delapan perusahaan nasional
yang telah berpengalaman sebagai event organizer baik untuk kegiatan
nasional maupun internasional turut membantu menyelenggarakan
kegiatan di 514 Kabupaten/Kota di 34 provinsi yang terbagi dalam 12 paket
wilayah (Sumatera I, Sumatera II, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nustra-MalukuPapua, DKI-Banten, Jawa Barat I, Jawa Barat II, Jawa Tengah I, Jawa Tengah
II-DIY, Jawa Timur I dan Jawa Timur II) secara paralel dan bersamaan.
Dengan adanya para penyelenggara tersebut tentunya memberikan
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efisiensi terhadap waktu dan personil serta biaya yang sangat signifikan
dibandingkan seluruh kegiatan diselenggarakan dengan metode full
swakelola mengingat personil yang ada di Direktorat Pemberdayaan
Informatika terbatas jumlahnya dan masifnya kegiatan.
Ke depannya pada tahun 2022, literasi digital akan ditekankan dan
dibagi kepada 3 segmen, yaitu pendidikan (dari tingkat sekolah dasar
hingga tingkat universitas, tenaga didik baik guru, dosen, staf tata usaha,
tenaga konseling, dan tenaga pendidik), Aparatur Sipil Negara (SDM di
pemerintahan mulai dari PNS, PPPK, pegawai pemerintah non pegawai
negeri, TNI, dan Polri) dan Komunitas (berbagai Komunitas yang ada di
masyarakat). Metode pelaksanaan kegiatan masih mengadopsi metode
yang dijalankan pada tahun 2021 dengan penekanan penyelenggaraan
kegiatan dibantu oleh para penyelenggara kegiatan dan juga swakelola.
Terkait dengan target unik akan diimplementasikan pendaftaran
menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Induk Siswa
(NIS) melalui event.literasidigital.id, sehingga dapat mewujudkan nihil peserta
ganda saat mengikuti berbagai rangkaian kegiatan literasi digital.

3.13 Grand Launching Empat Pilar Kurikulum dan Modul Literasi Digital
(16 April 2021).
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Gambar 3.14 Menkominfo, Johnny G. Plate (tengah) bersama Gubernur
Jawa Timur saat acara Grand Launching Empat Pilar Kurikulum dan
Modul Literasi Digital (16 April 2021).
3.1.4 Sasaran Program 4 (SP 4): Meningkatnya Pengembangan Ekosistem 		
Ekonomi Digital
Pada sasaran program ini, dilakukan pengukuran keberhasilan terhadap
4 (empat) indikator yaitu : Jumlah startup digital aktif yang terbentuk;
Jumlah UMKM produsen dari sektor pengolahan yang melakukan active
selling melalui platform digital; Persentase (%) tingkat adopsi teknologi
digital di sektor strategis (Pertanian, Pariwisata, Logistik, Maritim,
kesehatan dan pendidikan); dan Persentase (%) Kawasan Prioritas yang
difasilitasi untuk adopsi teknologi digital* (12 KEK,13 SKPT, 10 Kawasan
Pariwisata Prioritas , dan 30 Kawasan IKM) dengan capaian keberhasilan
sebagai berikut :
3.1.4.1 Startup Digital Aktif yang Terbentuk
Tabel 3.6 Indikator Kinerja Jumlah Startup Digital Aktif yang Terbentuk
Indikator
Kinerja Sasaran
Strategis

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Capaian
(%)

Jumlah Startup Digital
aktif yang terbentuk

10 Startup
Digital Aktif

20 Startup
Digital Aktif

30 Startup
Digital Aktif

30 Startup
Digital Aktif

100%

Tahun 2020

Tahun 2021
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Sesuai Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani per Juli 2021 target
adalah 35 startup digital aktif (kumulatif, capaian tahun 2020: 20 startup,
target tahun 2021: 15 startup). Berdasarkan rapat Pembahasan dan
Pemutakhiran Perjanjian Kinerja Ditjen APTIKA tahun 2021 tanggal
6 September 2021 target berubah menjadi 50 startup digital aktif
(kumulatif, capaian tahun 2020: 20 startup, target tahun 2021: 30 startup).
Target berubah disebabkan terdapat penambahan PNBP (berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 46/KMK.02/2021 tentang
Persetujuan Penggunaan Dana PNBP pada Kementerian Kominfo).
Target kumulatif sampai dengan 2021 sebesar 50 startup digital aktif
(2020 ; 20 Startup, 2021 ; 30 Startup).

Gambar 3.15 Tahapan Startup Digital
Sampai dengan Desember 2021, telah terpilih 15 startup untuk mengikuti
batch 3 SSI. Sesi pembukaan Founders Camp dilaksanakan pada hari Senin,
27 September 2021. Selama minggu keempat September, sesi Founders
Camp dilakukan setiap harinya dengan total akhir 10 sesi. Setting interaksi
sekitar 1 to 8 / 1 to 7. Setelah dilakukan diagnosis pain point untuk masingmasing startup, One-on-One coaching telah dimulai dari minggu pertama
oktober hingga pertengahan Desember dengan total 24 sesi one-on-one
coaching.
Terdapat 15 startup digital aktif yang merupakan peserta Startup Studio
Indonesia (SSI) Batch 2 yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian
program SSI, dan selanjutnya akan dilakukan pemantauan bulanan
selama 6 bulan dengan metode :
1. Brainstorming 1 on 1, untuk menggali pain point yang masih dihadapi
startup;
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2. Coaching 1 on 1 dengan mentor yang tepat sesuai pain point masing –
masing startup;
3. Fasilitasi networking business development, Talent dan Venture
Capitals.

Gambar 3.16 Ignition 1000 Startup Digital di Bali, 25 September 2021.
Berikut profil 15 peserta Startup Studio Indonesia:
Business
No
Nama
Asal Daerah
Model
1
Prieds
B2B
Tangerang
2
Avter
B2B
Tangerang
3
Legalku
B2B
Jakarta
4
WeHelpYou
B2C
Jakarta
5
Shieldtag
B2B
Jakarta
6
Dibimbing.id
B2C
Jakarta
7
LingoTalk
B2C
Jakarta
8
Appskep
B2C
Sumbar
9
MyDoctors
B2C
Bandung
10 RahsaNusantara
B2C
Bandung
11
Cerah.co
B2C
Sumut
12
Ovento
Marketplace
Jakarta
13
Chatalia
B2C
Tangerang
14
Tebengan
B2C
Tangerang
15
SejutaCita
B2C
Jakarta

Sektor
ERP
Logistic
Legal Tech
Logistic SME
Fraud SME
Education
Education
Education
Healthcare
FnB Retail
Education
SME Franchise
Financial management
Ride sharing
HR Tech
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Gambar 3.18 Startup Studio Batch 2
Berikut adalah 15 startup binaan Batch 3 SSI. Startup berikut akan menjadi
startup terfasilitasi, dan akan menjadi startup digital aktif pada bulan Desember
2021:
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nama
Sgara
KreatifHub
ZI.Care
Gajiku
Soul Parking
Keyta
Bolu
Powerbrain
bicarakan.id
AyoBlajar
AturKuliner
Imajin
Eateroo
Finku
Fishlog

Business
Model
B2C
Marketplace
B2C
B2C
Marketplace
B2C
B2C
B2C
Marketplace
B2C
B2B
Marketplace
B2C
B2C
B2B

Asal
Daerah
Bekasi
Jakarta
Jakarta
Jakarta
Jakarta
Jakarta
Jakarta
Jakarta
Jakarta
Jakarta
Bandung
Tangerang
Jakarta
Jakarta
Bogor

Sektor
Aquaculture Tech - Shrimp Farm
Marketplace - Creative industry
Health Management System
Fintech - HR
Marketplace - Space Occupancy
E-commerce enabler
Education - MSME
IoT Energy Management
Health Tech - mental health
EduTech
SaaS - F&B
Manufacturing marketplace
F&B Discovery platform
Fintech
Logistic - fisheries

Gambar 3.19 Konferensi pers program Ignition 1000 Startup Digital di Bali, 25
September 2021
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.
Gambar 3.20 Startup Studio Batch 3
Berkaitan dengan Startup Digital, terdapat berbagai isu diantaranya:
1.
SSI batch 3 dimulai dua bulan lebih lambat dari perkiraan awal.
2.
Jumlah startup yang berminat untuk mengikuti program SSI sangat
banyak. Namun, kualitas dari startup-startup tersebut kurang cukup
untuk memenuhi standar yang dibutuhkan di SSI.
3.
Alumni program SSI memerlukan waktu, effort, dan network yang lebih
mendalam agar memenuhi target pencapaian improvement yang
diukur melalui 4 faktor matriks (e.g., jumlah user base, revenue, jobs
creation, dan investment)
Feedback Alumni SSI:
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Keberhasilan pencapaian target untuk mendapatkan startup digital aktif dari kegiatan 1000
Startup Digital dan Startup Studio Indonesia diantaranya karena input startup yang baik
dan siap diakselerasi, kurikulum dan coach yang sesuai dengan kebutuhan tim startup,
serta ada pengembangan ekosistem di daerah untuk sharing dan meningkatkan awareness
pemerintah daerah terhadap perkembangan ekosistem startup.
Strategi kedepan agar dapat terus menjalankan dan meningkatkan jumlah startup yang
aktif, Ditjen Aptika memiliki tantangan untuk memastikan peserta yang lolos Startup Studio
Indonesia ada yang berasal dari 1000 Startup Digital. Karena saat ini, masih terdapat
kesenjangan kesiapan antara peserta SSI dan 1000 Startup Digital yang cukup jauh.
Maka, yang akan dilakukan adalah memperbaiki kurikulum di tahapan inkubasi. Sehingga,
bukan jumlah peserta lagi yang menjadi indikator tetapi kemampuan startup untuk sampai
tahap akhir dan sesuai dengan kriteria SSI.
Rencana Tindak Lanjut:
1.
Dengan mengoptimalkan waktu untuk sesi one-on-one coaching antara startup
dengan mentor, dapat dipastikan bahwa kegiatan SSi batch 3 dapat selesai dengan
tepat waktu.
2.
Membuat program intensif sebelum acara SSI dimulai untuk membina para
calon founders agar bisa menghasilkan bibit startup digital yang berkualitas.
Melaksanakan program pendamping (Scouting) untuk menemukan Startup yang
berpotensial untuk diundang mendaftar kedalam program.
3.
Membuat studi banding Startup yang lebih kredibel agar Startup dengan kualitas
dan kesiapan lebih tinggi jadi tertarik untuk mendaftar.
4.
Melakukan kerjasama dengan program pemerintahan yang sudah ada
untuk membantu Startup mengejar target. Memfasilitasi matchmaking antar
startup
dengan
kementerian/lembaga/pemerintah
daerah/BUMN
untuk
memberi akses lebih luas ke market. Mengembangkan program binaan
alumni startup dengan post-program support yang proaktif menyediakan
kegiatan seperti alumni network dan solution brainstorming session.
3.1.4.2. Startup Digital yang Berhasil Naik Kelas
Tabel 3.7 Capaian persentase startup digital yang berhasil naik kelas

Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
Persentase (%) startup
digital yang berhasil naik
kelas

Tahun 2020
Target
Realisasi
-

-

Target
5%

Tahun 2021
Realisasi
18%

Capaian
(%)
360%
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Di era serba digital ini, semua kebutuhan customer atau pasar terkait dengan
kegiatan e-commerce. Data Sensus Ekonomi pada tahun 2016 lalu yang didapat
dari Badan Pusat Statistik menyatakan dalam sepuluh tahun terakhir industri
e-commerce di Indonesia tumbuh sekitar 17% dengan total unit usahanya
mencapai 26,2 juta.
McKinsey dalam laporannya yang berjudul “Unlocking Indonesia’s Digital
Opportunity” juga memperkirakan, peralihan ke ranah digital akan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia hingga US$ 150 miliar dolar
pada 2025. Laporan itu juga menyatakan bahwa 73% pengguna internet di
Indonesia mengakses internet melalui smartphone dan angka ini diperkirakan
akan terus bertambah dalam lima tahun ke depan.
Masifnya penggunaan telepon seluler pintar juga akan jadi salah satu faktor
pendukung pertumbuhan industri e-commerce di Indonesia. Inilah mengapa
banyak startup dibuat dan dikembangkan di Indonesia, khususnya startup
yang berbasis teknologi yang bergerak ranah digital. Tapi tidak semua startup
berhasil mengembangkan dirinya menjadi suatu bisnis yang sukses.
Sebagaimana yang umum diketahui, indikator yang umum digunakan
dalam mengukur tahap pertumbuhan startup adalah besar valuasi yang
menandakan modal ataupun perolehan dana, yaitu:
1. Pre-seed Pendanaan yang masih relatif kecil dan umumnya kurang dari
US$ 150ribu.
2. Seed funding Pendanaan awal pada startup yang umumnya pada
tahapan baru memulai adanya transaksi. Nilai pendanaan umumnya
antara US$ 10ribu sd US$ 3 juta.
3. Series A Pendanaan lanjutan yang umumnya berkisar antara US$ 3 juta
sd US$ 10 juta.
4. Series B(Pendanaan: US$ 5 juta -US$ 25 juta)
5. Series C(Pendanaan: US$ 10 juta -US$ 100 juta)
6. IPO(Initial Public Offering)Tahap akhir pendanaan, dimana perusahaan
anda akan go public dan dijual sahamnya di pasar terbuka / Bursa efek.
a. HUB.ID
Program HUB.ID Accelerator merupakan suatu program yang dapat membantu
meningkatkan akses pendanaan, kerjasama bisnis, dan jenis kemitraan
lainnya melalui fasilitasi mentoring, business matchmaking dengan investor,
BUMN, korporasi, dan sektor pemerintah. Program akselerator startup
diselenggarakan dalam jangka waktu tertentu dengan kebutuhan seperti
1Fundersclub.com “Understanding Venture Capital” https://fundersclub.com/
learn/guides/vc-101/understanding-venture-capital/)
Penyediaan mentor, pengelolaan acara, pengelolaan promosi, pengelolaan
media sosialm dan penyediaan logistik. Tahapan yang dilakukan dalam
program HUB.ID Accelerator terdiri atas:
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a. Proses registrasi dan kurasi dilaksanakan secara daring (online)
melalui sistem pendaftaran yang akan disiapkan oleh Kominfo.
Setelah proses registrasi akan dilanjutkan dengan proses kurasi
melalui 2 tahapan. Pada tahapan kedua akan dilakukan proses
wawancara (pitching) di hadapan tim kurator sehingga akan
mendapatkan 30 startup digital sebagai tambahan atas 20 (dua
puluh) startup digital lulusan program Startup Studio Indonesia
yang diselenggarakan oleh Kominfo pada tahun 2020. Total jumlah
startup yang akan mengikuti program HUB.ID Accelerator Adalah
50 startup digital.
b. Proses mentoring (setiap startup dipertemukan dengan 3 mentor
yang dilaksanakan secara daring.Mentor yang disediakan dalam
program akselerator ini adalah orang-orang yang berpengalaman
dan memiliki portofolio bisnis, investasi, dan keahlian pada level
setara pimpinan/pendiri perusahaan yang cukup dikenal oleh pelaku
industri dan masyarakat.
c. Proses business matchmaking yang dilaksanakan secara hybrid.
Pada kegiatan business matchmaking akan dihadirkan/diundang
perwakilan-perwakilan dari BUMN, korporasi swasta, pemerintah
dengan bisnis atau kebutuhan inovasi yang sesuai sektor bisnis
startup digital. Kegiatan Ini akan dilaksanakan secara rutin dengan
tujuan meningkatkan potensi kerjasama bisnis bagi startup digital.
d. Proses promosi ke 10 Kabupaten/kota yang dilaksanakan secara
luring(offline). Kegiatan ini diselenggarakan dengan menghadirkan/
mengundang perwakilan korporasi swasta di daerah, akademisi,
pemerintah daerah, dan pelaku industri lainnya yang bertujuan
meningkatkan potensi kerjasama bisnis bagi startup digital.
e. Proses demo day adalah puncak kegiatan dari seluruh rangkaian
HUB.ID Accelerator Yang diselenggarakan dalam 2 batch selama 2
hari secara hybrid dengan menghadirkan/mengundang perwakilan
modal ventura (venture capital), angel investor, dan jenis investor
lainnya.Para startup digital mempresentasikan bisnis dan produk
mereka di hadapan para investor secara bergantian dengan
tujuan mendapatkan keberminatan kerjasama ataupun investasi.

Gambar 3.21 KegiatanDemo Day HUB.ID

b. Indonesia Game Developer Exchange (IGDX)
Selain HUB.id, terdapat juga Indonesia Game Developer Exchange (IGDX) yang
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pertama kali diselenggarakan pada tahun 2019 bertujuan menjadi wadah bagi
bertemunya pelaku industri game global dengan industri game lokal. Selain
itu ajang IGDX juga menjadi sarana peningkatan kualitas SDM industri game
tanah air dan showcase bagi karya industri game dalam negeri.
Sukses dengan penyelenggaraan IGDX di tahun 2019, Pemerintah melalui
Kementerian Kominfo bersama dengan Asosiasi Game Indonesia (AGI)
mengadakan kembali IGDX di tahun 2021 dengan menggabungkan kegiatan
secara offline dan online (hybrid), lingkup skala yang lebih besar dan rangkaian
kegiatan yang lebih variatif.
Kegiatan tersebut mencakup IGDX Academy, IGDX Business, dan IGDX
Conference. Diharapkan dengan lebih banyaknya rangkaian kegiatan dan
skala penyelenggaraan yang lebih besar, mampu memberikan lebih banyak
dampak positif bagi industri game dalam negeri.
Tiga kegiatan utama Indonesia Game Developer Exchange (IGDX) dapat
dijelaskan sebagai berikut:
a. IGDX Academy merupakan kegiatan mentorship yang diberikan oleh
mentor-mentor yang berpengalaman di industri game berasal dari
pelaku industri asing dan dalam negeri. Peserta IGDX Academy adalah
sebanyak 25 (dua puluh lima) game developer yang akan dibagi ke dalam
2 (dua) level yaitu 15 (lima belas) level Advance dan 10 (sepuluh) level
Intermediate. Proses mentoring dilakukan secara 1 on 1 dengan tujuan
membantu pengembangan bisnis dan produk game developer. Peserta
level Advance akan didampingi oleh 2 (dua) mentor untuk masing-masing
game developer. Sedangkan peserta level Intermediate akan didampingi
oleh 1 (satu) mentor untuk masing-masing game developer. Pelaksanaan
mentoring tersebut dilaksanakan selama 13 (tiga belas) minggu secara
online.
b. IGDX Business merupakan kegiatan business matchmaking yang
mempertemukan game developer Indonesia dengan publisher, studio
game global, pemerintah, game developer asing, dan investor lokal dan
luar negeri secara online yang dapat dikelola melalui platform digital
selama 2 (dua) hari.
c. IGDX Conference merupakan kegiatan seminar dan workshop yang
dilakukan secara hybrid dan disiarkan melalui platform digital selama 2
(dua) hari dengan menghadirkan pembicara dari pimpinan pemerintah,
tokoh ternama di industri game dalam negeri maupun internasional,
perwakilan investor, dan perwakilan sektor industri lainnya.
Tahapan pelaksanaan program IGDX diselenggarakan melalui rangkaian
kegiatan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan registrasi untuk peserta IGDX Academy yang dilakukan
secara online melalui web resmi dan kurasi dari peserta tersebut dalam
3 tahap secara hibrida yang akan menghasilkan 15 peserta untuk Level
Advance dan 10 peserta untuk Level Intermediate.
2. Mentoring dengan durasi 13 minggu untuk peserta IGDX Academy yang
dilakukan secara online , Mentor terdiri dari 10 Mentor Global dan 5 Mentor
Lokal. Mentoring ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas peserta
dalam sisi produk maupun bisnis dalam mengembangkan sekaligus
memasarkan produk game.
3. Promosi program IGDX yang dilakukan secara digital melalui kanal social
media Instagram, youtube, Twitter, Linkedin yang dilakukan selama 6
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bulan.
4. Promosi program IGDX melalui roadshow ke 10 kabupaten/kota dengan
melibatkan praktisi, pelaku industri di industri game dan pemerintah
untuk mensosialisasikan program IGDX. Promosi ini dilakukan untuk lebih
mengenalkan produk dan pelaku industri game kepada para pemangku
kepentingan di daerah sehingga terbuka potensi pemasaran, kerjasama
bisnis, dan investasi bagi game developer Indonesia.
5. Pelaksanaan Business Matchmaking yang dilakukan secara online
selama 2 hari yang mempertemukan game developer game lokal dengan
publisher , Venture Capital, Investor Lokal maupun Global , hal ini bertujuan
untuk meningkatkan peluang investasi untuk game developer lokal.
6. Pelaksanaan Conference yang dilakukan secara Hybrid selama 2 hari
dengan melibatkan pembicara global, Key Opinion Leader, pembicara
lokal (industri game dan non game) dan pemerintah yang bertujuan
untuk membicarakan topik di seputar ekosistem industri game maupun
non game dan strategi dalam peningkatan ekosistem industri game di
Indonesia.
7. Pelaksanaan teknikal workshop selama 2 hari yang menghadirkan
pembicara dari global dan lokal yang telah berpengalaman dalam
pengembangan produk game yang bertujuan untuk meningkatkan
kapasitas game developer lokal.
Adapun peran serta perusahaan Professional Event Organizer yaitu
mengkoordinasi dan melakukan tahap persiapan, pemasaran secara offline
maupun online serta pelaksanaan event IGDX dan juga memfasilitasi
infrastruktur pendukung yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program IGDX
dari awal perencanaan sampai selesai.
Hal tersebut membutuhkan kemampuan dan pengalaman dalam menjalankan
kegiatan pertemuan bisnis secara online maupun offline. Keberadaan
peran pemerintah melalui program IGDX harus dapat ditunjukkan melalui
dokumentasi kegiatan yang kreatif, menarik, dan dapat dikomunikasikan
kepada publik secara luas, informatif, dan tepat sasaran.
Dampak dari komunikasi publik tersebut diharapkan memiliki manfaat
kepada seluruh pihak yang terlibat dalam program IGDX dan meningkatkan
kepercayaan publik terhadap program pemerintah dibidang pengembangan
ekosistem industri game di Indonesia.
Capaian realisasi kegiatan sampai dengan Desember 2021 terhadap indikator
sasaran program ini adalah:
Sampai dengan Desember 2021
● Telah Terpilih 43 Startup Digital yang difasilitasi pada program HUB.ID
Terlaksananya kegiatan Demo Day Preparation
● Terselenggaranya online public campaign program HUB.ID
● Terselenggarannya Online Mentoring pada 7 Vertikal yaitu Vertikal
Pariwisata, Keuangan, Kesehatan, Logistik, Smart City, Agrikultur,
Pendidikan
● Terselenggaranya Business Matchmaking pada 7 Vertikal, yaitu Vertikal
Vertikal Pariwisata, Keuangan, Kesehatan, Logistik, Smart City, Agrikultur,
Pendidikan
● Terlaksanakan Networking Day di 10 Kota, yaitu Bandung, Surabaya,
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Batam, Medan, Makassar, Yogyakarta, Balikpapan Malang, Manado, dan
Denpasar
Terselenggaranya Demo Day HUB.ID pada tanggal 17-18 November 2021
Terselesaikan nya program HUB.ID
Terselesaikan nya pembuatan Laporan Akhir HUB.ID
Terpilihnya 24 Game Developer yang difasilitasi pada program IGDX
Terselenggaranya online public campaign program IGDX
Terselenggaranya public campaign program IGDX Academy, IGDX
Business, dan IGDX Conference melalui roadshow di 10 kota dengan
rincian Denpasar, Medan, Bandung, Pekanbaru, Surabaya, Batam, Manado,
Yogyakarta, Jakarta dan Makassar
Terselenggaranya kegiatan Mentoring pada peserta IGDX Academy
Terselenggaranya IGDX Conference dan Business 2021 pada tanggal 20-21
November 2021
Terselesaikannya program IGDX 2021
Terselesaikannya pembuatan Laporan Akhir IGDX 2021
Terdapat 2 Game Developer yang mendapatkan investasi dengan potensi
total nilai 7 Juta USD

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Capaian pada tahun 2021 untuk Startup yang Naik Kelas yaitu sebanyak 9
startups (18% dari target 5% startup naik kelas). 9 Startup tersebut dapat dilihat
pada tabel sebagai berikut:
No

Nama Startup

Model
Bisnis

Asal Kota

Sektor

Indikator tercapai

1.

CTScope

B2B

Yogyakarta

Kesehatan

Kerjasama bisnis

2.

Teman Pasar

B2C

Jakarta

Pertanian dan
Perikanan

Kerjasama bisnis

3.

Lister

B2C

Jakarta

Pendidikan

Kerjasama bisnis

4.

Kiddo

B2C

Jakarta

Pendidikan

Kerjasama bisnis

5.

Antrique

B2B

Bandung

Smart City

Kerjasama bisnis

6.

Jaramba

B2C

Bandung

Smart City

Kerjasama bisnis

7.

HiPajak

B2B

Jakarta

Keuangan

Investasi baru

8.

Ledger Now

B2B

Jakarta

Logistik

Kerjasama bisnis

9.

Dagangan

B2B

Jakarta

Logistik

Investasi baru

3.1.4.3 Jumlah UMKM Produsen dari Sektor Pengolahan yang Melakukan Active
Selling melalui Platform Digital
Tabel 3.8 Indikator Kinerja UMKM Produsen yang melakukan Active Selling
melalui Platform Digital
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
Jumlah
UMKM
produsen
dari sektor pengolahan yang
melakukan active selling melalui
platform digital

Tahun 2020
Target
Realisasi
-

-

Target
7000 UMKM
Active Selling

Tahun 2021
Realisasi
26.753 UMKM
Active Selling

Capaian (%)

382.19%
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Lingkup kegiatan adalah untuk mendorong UMKM memanfaatkan teknologi
digital melalui pendampingan dalam bentuk pelatihan dan fasilitasi toolkit
teknologi digital yang mencakup:
•
•
•
•

Aplikasi aggregator omni-channel dan Point of Sales (PoS) untuk berjualan
di banyak marketplace. Untuk itu telah dipilih aplikasi: Jubelio yang telah
diterima oleh sebagian besar marketplace.
Lima modul pelatihan: media sosial, platform ecommerce, fintech, PoS, dan
Teknologi 4.0 yang telah dikembangkan oleh tim konsultan dari Fasilkom
UI.
Aplikasi Learning Management System (LMS) untuk pelatihan.
Paket data sebesar 4 GB selama 6 bulan untuk mengakses aplikasi dan
pelatihan melalui vicon.

Gambar 3.22 Penjelasan Indikator Program

Dengan fasilitasi toolkit di atas diharapkan dapat ditingkatkan jumlah UMKM
active selling, yaitu yang didefinisikan sebagai UMKM yang aktif melakukan
upload foto dan deskripsi produk, berinteraksi dengan pelanggan, serta
melakukan transaksi penjualan.
Tahapan Kegiatan Adopsi Teknologi Digital UMKM
1. Survei dan Kajian Kebutuhan Adopsi Teknologi Digital UMKM
Kegiatan ini dilakukan oleh LPEM FEB UI dengan metode swakelola tipe
kajian untuk menentukan ekosistem value chain, penyedia teknologi digital,
dan strategi piloting (Proof of Concept) kegiatan Adopsi Teknologi UMKM.

Gambar 3.23 Skema Strategi Piloting Adopsi Teknologi UMKM
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Gambar 3.26 Strategi Peningkatan Level Adopsi Teknologi Digital

Survei bertujuan untuk pemetaan Level Adopsi Teknologi Digital UMKM
Produsen Sektor Pengolahan di 10 Kawasan Pariwisata Prioritas yang
dilakukan selama bulan Juni - November 2021.Kegiatan ini memiliki
target 37.000 UMKM dipetakan level adopsi teknologi digital dan capaian
adalah 37.370 UMKM (101 %).

Gambar 3.25 Distribusi UMKM Berdasarkan Kuadran

Dalam kajian ini juga dibahas strategi untuk peningkatan level adopsi
teknologi digital yaitu sebagai berikut:

Gambar 3.24 Strategi Peningkatan Level Adopsi Teknologi Digital
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2. Pendampingan dan Fasilitasi Manajemen Teknologi Digital menuju
UMKM Active Selling Tahun 2021
Lingkup tugas pendampingan dan fasilitasi kepada 26.000 UMKM yang
berlokasi di 10 Destinasi Kawasan Pariwisata Prioritas (DKPP) dan 2
Provinsi di Jawa (Jawa Barat & DI Yogyakarta). Pendampingan UMKM
bekerjasama dengan pemda serta penyelenggara platform digital
(e-commerce, fintech, dan Point of Sales- POS System dan aplikasi
aggregator (Jubelio). Alur kegiatan pendampingan dapat dijelaskan
melalui tahapan dan jadwal berikut:
a. Menyiapkan 26.000 UMKM yang akan mengikuti kegiatan
pendampingan dan 90 orang Fasilitator.
b. Melaksanakan Training for Trainers (ToT) bagi 90 orang Fasilitator.
c. Melakukan pendampingan secara online dan offline (di Learning
Center atau door-to-door) yang dipandu oleh 9 Fasilitator di 10
Kawasan Pariwisata Prioritas selama 6 bulan (Juli s.d Desember 2021).
Pelatihan 5 Modul bagi 26.000 UMKM Produsen Sektor Pengolahan di
10 Kawasan Pariwisata Prioritas terkait : Modul pemanfaatan medsos;
Modul Pemanfaatan e-commerce; Modul POS System; Modul Fintech;
dan Modul penggunaan teknologi 4.0 (IoT, ERP, Blockchain, AI, Cloud
Computing, dll), serta materi umum terkait digital marketing, teknik
fotografi dan tips berjualan online dan pelatihan non digital terkait
pendaftaran NIB, sertifikasi halal, sertifikasi BPOM, dll.
d. Memonitor aktivitas ‘Active Selling’ dari pelaku UMKM selama masa
pendampingan yang dilaksanakan sekitar 6 bulan (Juli sd Desember
2021).
Penyediaan starter kit berupa paket data sebesar 4GB untuk 26.000
peserta selama 6 bulan, aplikasi aggregator dan aplikasi POS System
(Jubelio) serta Learning Management System (edumkm.id).
Tabel 3.9 Kriteria UMKM Active Selling

No

Kriteria UMKM Active
Selling

Target

Capaian

1

UMKM yang aktif melakukan
update foto dan deksripsi
produk

26.000 UMKM

26.753 UMKM (102,89%)
dengan total produk sebesar
28.002

2

UMKM yang aktif melakukan
interaksi dengan pelanggan/
pembeli

10% x jumlah
UMKM yang
didampingi
(2.600 UMKM)

2.832 UMKM (108,92
%) dengan total interaksi
sebesar 4.839

3

UMKM yang aktif melakukan
transaksi

5% x jumlah
UMKM yang
didampingi
(1.300 UMKM)

1.380 UMKM (106,15%)
dengan total transaksi
sebesar 1.541 dan nilai
total transaksi sebesar Rp
356.908.088
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1. Peningkatan Awareness pelaku UMKM
Untuk meningkatkan tingkat kesadaran pelaku UMKM dan masyarakat
untuk memanfaatkan teknologi digital maka dilakukan beberapa
kegiatan yaitu :
Gambar 3.10 Peningkatan Awareness pelaku UMKM
No

Media Komunikasi

Jumlah

1

Adlibs Radio Lokal dan Nasional

7.655 spot

2

Pembuatan Iklan PSA

1 PSA

3

Media Sosial (FB, IG, Tik tok)

18 juta reach

4

Video Tron & LCD

31.520 spot

5

Media Online Lokal dan Nasional

180 spot

6

Workshop di Papua

100 peserta

7

Talkshow Online Digitalisasi UMKM

500 peserta

Analisis penyebab keberhasilan pelaksanaan Program Adopsi Teknologi
Digital UMKM adalah melalui media promosi dilakukan dengan
perubahan jangkauan target lokasi dari pemanfaatan iklan layanan
masyarakat melalui televisi (pemasaran secara konvensional) menjadi
melalui videotron dan media sosial (FB, IG, dan Tik Tok) yang fokus kepada
masyarakat yang berada di lokasi stasiun, pasar, kawasan perkantoran,
dan bandara.
Dampak dari perubahan tersebut diperoleh keberhasilan jangkauan
pelaku UMKM dan masyarakat sebanyak 18 juta reach untuk digital
marketing melalui media sosial dan dari sisi biaya lebih efisien dimana
satu iklan PSA di acara tv range biaya Rp. 10.000 - 100.000.000. Sedangkan,
menggunakan iklan di medsos biaya 1 kali iklan bisa minimal Rp. 10.000
- jutaan rupiah.
Selanjutnya untuk rencana tindak lanjut dilakukan perubahan strategi
pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tercapainya target UMKM
Scalling Up Level Adopsi Teknologi Digital di tahun 2022 berupa
melakukan pre assessment dan post assessment kepada pelaku UMKM
peserta kegiatan fasilitasi untuk mengukur level adopsi teknologi digital.
Metode pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan teknologi digital
UMKM tersebut.
Adapun tahapan Kegiatan Adopsi Teknologi Digital UMKM:
● Tahapan Persiapan
1. Penyusunan MoU/PKS dengan stakeholder terkait.
2. Pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa lebih awal.
3. Registrasi dan validasi data peserta pendampingan.
4. Pelaksanaan pre-asessment peserta pendampingan.
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● Tahapan Pelaksanaan
1. Launching Gerakan UMKM Go Online di 3 wilayah (Barat,
Timur dan Tengah) sebagai wujud komitmen para
stakeholder (pemerintah, platform digital, akademisi, dan
sebagainya).
2. Pelaksanaan ToT bagi Fasilitator
3. Lokasi pelaksanaan kegiatan ada penambahan 3 lokasi
baru yaitu Papua, Papua Barat dan Kalimantan Barat
untuk mendukung percepatan digitalisasi di kawasan yang
termasuk Major Project.
4. Adanya penambahan jumlah UMKM yang difasilitasi
menjadi sebanyak 30.000 UMKM, 15 lokasi pelatihan dan 165
fasilitator yang melakukan pendampingan dengan tetap
mengutamakan pembinaan lanjutan bagi 26.000 peserta
pendampingan di tahun 2021.
5. Pendampingan dilakukan selama 6 bulan dengan metode
offline dan online dengan menggunakan 5 modul dan
modul pelatihan tematik
6. Dalam rangka mendukung piloting adopsi teknologi 4.0
maka di tahun 2022 akan diselenggarakan virtual expo bagi
100 pelaku UMKM unggulan.
7. Penyediaan starter kit berupa paket data dan penyediaan
akses internet di lokasi pelatihan.
8. Penyusunan materi konten sosialisasi kegiatan Adopsi
Teknologi Digital UMKM
● Tahapan Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala.
3.1.4.4

Tingkat Adopsi Teknologi Digital
Kawasan Prioritas yang Difasilitasi

di

Sektor

Strategis

dan

Tabel 3.11 Indikator kinerja tingkat adopsi teknologi digital di sektor strategis dan kawasan
prioritas yang difasilitasi
Tahun 2020
Tahun 2021
Indikator Kinerja
Capaian
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Sasaran Strategis
(%)
Persentase (%) tingkat
adopsi teknologi digital di
sektor strategis

-

-

15%

19.50%

130%

Persentase (%) kawasan
prioritas yang difasilitasi
untuk adopsi teknologi
digital

-

-

10%

10%

100%

Dalam rangka peningkatan pemanfaatan TIK, Kemkominfo
mencanangkan program Transformasi Digital Sektor Strategis
yang terdiri dari sektor Pertanian, Maritim, Kesehatan, Pendidikan,
Pariwisata, dan Logistik. Program ini bekerjasama dengan stakeholder
terkait seperti Kementerian/Lembaga Pembina, Pemerintah
Daerah, dan Perusahaan startup digital. Adapun teknologi digital
yang diterapkan saat ini tidak hanya berupa aplikasi digital, namun
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juga merambah ke pemanfaatan IoT (Internet of Things) seperti
Pemanfaatan Sensor Tanah dan Cuaca, Sensor Debit Air, pemetaan
lahan dengan drone surveillance, dan lain sebagainya.
Adapun program kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
3.1.4.4.1 Transformasi Digital Sektor Strategis Pertanian
Program ini memfokuskan pemanfaatan teknologi digital di bidang pertanian
bagi para petani dengan lahan kurang dari 2 Ha (Hektare) dan komoditas
padi, jagung, cabai, dan bawang. Penerapan teknologi digital dalam usaha
di bidang pertanian pada rantai nilai pertanian hulu-hilir diharapkan mampu
meningkatkan hasil produksi sekaligus melakukan efisiensi biaya produksi.
Hal ini dikarenakan teknologi digital yang dimaksud mampu memberikan
informasi secara realtime terkait kondisi lingkungan dan memberikan
rekomendasi tindakan sesuai kebutuhan (precision farming).

Gambar 3.29. Value Chain Pertanian
a. Analisis Keberhasilan
Rantai nilai (value chain) sektor pertanian memiliki 4 aktivitas utama, yaitu
provision of inputs (penyediaan modal & bahan dan teknis persiapan lahan),
production (teknis penanaman dan teknis pemeliharaan), post-production
(teknis panen), sales (retail/ecommerce). Aktivitas tersebut terdapat 4 aktivitas
yang memiliki solusi digital untuk komoditas tanaman pangan dan holtikultura
yang dapat diterapkan di Indonesia yaitu penyediaan modal dan bahan, teknis
persiapan lahan, teknis pemeliharaan, dan e-commerce.

Gambar 3.27 Solusi Teknologi Digital Pertanian
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Pada tahun 2021, digitalisasi sektor strategis pertanian ditargetkan mencapai
15% implementasi dari jumlah konsep teknologi digital yang sudah proven
(PoC) / jumlah konsep teknologi pada 1 rantai nilai (PoC) di Sektor Strategis.
Dari 12 solusi digital di sektor pertanian (gambar 2), telah diimplementasikan
solusi digital rekomendasi GAP (Good Agriculture Practice) secara Real Time
melalui pemanfaatan sensor tanah dan cuaca untuk komoditas hortikultura
dan tanaman pangan (2 implementasi) di wilayah kabupaten Pasaman
Barat, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Lombok Tengah. Selain itu, juga
diimplementasikan Teknologi Digital (Drone Surveilance, GPS Mobile, Satellite,
dll).Hal ini menandakan jumlah implementasi di tahun 2021 telah mencapai
16,67%. Detail perhitungan adopsi teknologi digital dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:
Tabel 3.12 Rekapitulasi Adopsi Teknologi Sektor Pertanian

b. Analisis Efisiensi Sumber Daya
Sensor tanah dan cuaca mampu memberikan rekomendasi pemupukan,
pengairan, hingga tindakan preventif berupa pemberian pestisida untuk
pengendalian hama penyakit melalui beberapa parameter pencatatan
harian otomatis berupa suhu tanah, suhu lingkungan, kecepatan angin,
arah angin, Electrical conductivity, hingga kelembaban tanah. Semua
parameter tersebut dapat diakses melalui perangkat android oleh masingmasing petani.
Dalam rangka memperluas jangkauan pemanfaatan teknologi digital
sensor tanah dan cuaca, Kementerian Kominfo melakukan pemetaan
wilayah untuk mengetahui kondisi geografis dan spasial di awal
implementasi guna mendapatkan titik lokasi pemasangan perangkat
sensor tanah dan cuaca dengan jenis dan kandungan tanah homogen,
tingkat kemiringan yang rendah, serta tersedianya infrastruktur
pendukung seperti pengairan dan jaringan telekomunikasi. Hal ini

60

LAPORAN KINERJA DITJEN APTIKA 2021

dimaksudkan untuk memperluas jangkauan perangkat digital (semakin
homogen dan semakin datar maka semakin luas radius jangkauan sensor
tanah dan cuaca) hingga maksimal 10 Ha untuk sensor tanah dan 2 Km
untuk sensor cuaca.
c. Strategi Kedepan Untuk Mencapai Target
Beberapa tahapan dalam mencapai target:
1. Survey dan Instalasi Perangkat
Menentukan titik lokasi pemasangan perangkat berdasarkan data
pertanian, geografi dan tata ruang untuk mendapatkan jangkauan yang
optimal. Selanjutnya dilakukan pemasangan dan konfigurasi perangkat.
2. Sosialisasi
Melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi pemanfaatan teknologi
digital di sektor pertanian kepada para petani dan penyuluh pertanian
setempat.
3. Pendampingan
Adanya pendamping lapangan diharapkan dapat membantu petani
dalam menggunakan teknologi, melakukan pencatatan usaha tani, dan
perbaikan ringan (troubleshooting) perangkat.
4. Panen Raya
Panen raya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan di akhir musim
tanam sebagai evaluasi dari seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan
melalui dialog interaktif dengan narasumber dari Kementerian Pertanian,
Dinas Pertanian, dan Ahli Pertanian.

Gambar 3.27 Panen Raya Petani Digital 4.0 di Kab. Lombok Tengah,
Nusa Tenggara Barat
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3.1.4.4.2 Transformasi Digital Sektor Strategis Maritim
Program Transformasi Digital Sektor Strategis Maritim memfokuskan
pemanfaatan teknologi digital dibidang perikanan budidaya bagi para
petambak dengan luas tambak kurang dari 5 Ha dan berfokus pada
komoditas Udang Vaname serta dibidang perikanan tangkap bagi para
nelayan dengan besar kapal < 10 GT dan berfokus pada komoditas rajungan
dan lobster. Penerapan teknologi digital dalam usaha di bidang maritim
pada rantai nilai maritim hulu-hilir diharapkan mampu meningkatkan hasil
produksi sekaligus melakukan efisiensi biaya produksi. Hal ini dikarenakan
teknologi digital yang dimaksud mampu memberikan informasi secara
realtime terkait kondisi air tambak, memberikan rekomendasi tindakan
sesuai kebutuhan (precission fish farming), memberikan informasi terkait
harga jual dan menfasilitasi transaksi antara nelayan dan konsumen
(capture fisheries).

Gambar 3.28 Value chain maritim
a. Analisis Keberhasilan
Rantai nilai (value chain) sektor maritim memiliki 4 aktivitas utama yaitu:
Provision of inputs (penyediaan modal & bahan), Production (teknis
pemeliharaan dan teknis budidaya), Post-production (teknis panen/
tangkap), dan Sales (teknis pasca panen/pasca tangkap). Dari semua
aktivitas tersebut, terdapat 4 aktivitas yang memiliki solusi digital untuk
perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang dapat diterapkan di
Indonesia yaitu penyediaan modal & bahan, teknis pemeliharaan dan
budidaya, teknis panen/tangkap, dan Teknik Pasca panen/Pasca tangkap.
Pada tahun 2021, digitalisasi sektor strategis maritim ditargetkan
mencapai 15% implementasi dari jumlah konsep teknologi digital yang
sudah proven (PoC) / jumlah konsep teknologi pada 1 rantai nilai (PoC) di
Sektor Strategis. Dari 9 solusi digital di sektor maritim (gambar 2), telah
diimplementasikan solusi digital informasi pengukuran kualitas air dalam
kolam (IoT) secara Real Time melalui pemanfaatan sensor kualitas air untuk
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komoditas udang vaname di wilayah Kabupaten Pemalang, Kabupaten
Purworejo, dan Kabupaten Banyuwangi dan solusi digital penjualan via
marketplace untuk komoditas rajungan di wilayah Kabupaten Sukabumi,
Kabupaten Berau, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bangka Selatan,
Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Wakatobi. Hal ini menandakan jumlah
implementasi di tahun 2021 telah mencapai 22,2%.
Sensor kualitas air ini mampu memberikan informasi mengenai
Suhu, pH, salinitas, DO (oksigen terlarut) air tambak dan memberikan
rekomendasi untuk menjaga kualitas air sesuai kebutuhan, hingga
tindakan preventif berupa pemberian bahan organik/kapur untuk
pengendalian kualitas air melalui beberapa parameter pencatatan harian
otomatis berupa suhu air, salinitas, pH,dan hingga DO (oksigen terlarut).
Semua parameter tersebut dapat diakses melalui perangkat android
oleh masing-masing petambak. Selain itu ada solusi digital penjualan
via marketplace yang mampu memberikan informasi mengenai harga
jual produk tangkapan dan menfasilitasi transaksi antara nelayan dan
konsumen.
b.

Analisis Efisiensi Sumber Daya
Dalam rangka memperluas jangkauan pemanfaatan teknologi digital
sensor kualitas air, Kementerian Kominfo melakukan pemetaan wilayah
untuk mengetahui kondisi geografis dan spasial di awal implementasi
guna mendapatkan titik lokasi penggunaan perangkat sensor kualitas
air dengan jenis dan kandungan air tambak di masing-masing daerah.
Pemetaan wilayah tangkap didasari pada daerah potensi komoditas hasil
tangkapan yang berfokus pada komoditas rajungan serta tersedianya
infrastruktur pendukung seperti pengairan dan jaringan telekomunikasi.
Hal ini dimaksudkan untuk memperluas jangkauan perangkat digital
dalam menangkap jaringan sinyal telekomunikasi.

c.

Rencana Tindak Lanjut
Beberapa tahapan dalam mencapai target:
1. Survei dan Instalasi Perangkat IoT
Kemkominfo bersama dengan praktisi perikanan melakukan survei dna
koordinasi dengan Dinas Perikanan setempat serta mengumpulkan
data perikanan berupa data potensi dan produktivitas perikanan, data
petambak yang akan dilibatkan dalam program ini dan karakteristik
kolam yang akan diintervensi. Selanjutnya, dilakukan instalasi dan
konfigurasi perangkat sensor kualitas air tambak di kolam yang telah
dilakukan.
2. Pendampingan
Pendampingan merupakan fasilitasi Kemkominfo kepada para Proof of
Concept digitalisasi perikanan. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu
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petambak dalam menggunakan teknologi, melakukan pencatatan
fisiologis udang dan kolam serta pengumpulan data. Pendampingan
dilakukan secara intensif dan berkelanjutan selama program untuk
meningkatkan kemampuan petambak dalam penggunaan perangkat.
3. Guyub
Guyub merupakan kegiatan yang dikemas dalam ranah kekeluargaan
antar petambak dalam kelompok treatment dan menjadi sarana diskusi
dengan teknisi atau pakar perikanan.
4. Panen Petambak Digital
Dalam menyambut hasil panen petambak, dilaksanakan panen raya
dengan bentuk profesi panen raya dan dialog interaktif.
Beberapa tahapan dalam mencapai target POC Perikanan Tangkap:
a. Pengambilan data baseline
Pengambilan data baseline dilakukan untuk mengumpulkan data nelayan
dan potensi komoditas dari suatu daerah. Data yang diambil berupa
data potensi dan produktivitas perikanan tangkap, data nelayan yang
akan dilibatkan dalam program ini, dan karakterisitik metode yang akan
diintervensi
b. Sosialisasi
Sosialisasi bertujuan untuk memberikan informasi terkait teknologi
digital. Sosialisasi dihadiri oleh narasumber dari Kementerian Kominfo,
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan, Praktisi perikanan,
dan Nelayan.
Peranan teknologi komunikasi dan informatika menjadi salah satu faktor
penting di era digital. Upaya yang dilakukan oleh Kemkominfo salah satunya
yaitu menciptakan ekosistem digital yang terintegrasi dan mencakup
semua stakeholder dari sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, maritim,
pariwisata, dan logistik.
Transformasi Digital Sektor Strategis Pendidikan, Kesehatan dan
Pariwisata
Program digitalisasi fasilitas kesehatan merupakan upaya dalam
membantu peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan (faskes) di
Indonesia melalui pemanfaatan sistem informasi dan pengelolaan data
terintegrasi yang disediakan oleh startup teknologi kesehatan dengan
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fokus mengatasi stunting.
3.1.4.4.3 Sektor Strategis Kesehatan
Ketimpangan jumlah dan distribusi kesehatan masih merupakan
masalah besar di Indonesia. Bidan merupakan garda terdepan
untuk pemeriksaan kesehatan ibu dan anak di beberapa wilayah di
Indonesia. Oleh karena itu perlu untuk memberikan alat untuk Bidan
dalam mendukung kinerjanya sehingga pemeriksaan yang diberikan
lebih tepat, cepat dan pelayanan kesehatan ibu dan anak lebih baik.
Oleh karena itu, inisiatif digitalisasi dan pemanfaatan teknologi digital
di sektor kesehatan berfokus pada pemanfaatan ekosistem digital
yang terintegrasi dengan pemanfaatan TIK dan mencakup seluruh
stakeholder dari tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan sampai dengan
pemerintah di tingkat daerah dan pusat. Pemanfaatan teknologi
digital ini diharapkan mampu untuk membantu meningkatkan kinerja
tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan.
Dalam rangka implementasi adopsi teknologi digital di sektor strategis
kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama
dengan Dinas Kesehatan setempat serta startup pengembang
inovasi dan teknologi kesehatan digital dibidang maternal untuk
menyelenggarakan kegiatan Workshop Adopsi Teknologi Digital
Sektor Kesehatan Maternal. Adapun materi pelatihan yaitu pelatihan
aplikasi untuk bidan, pelatihan dashboard untuk staf puskesmas dan
Dinas Kesehatan setempat serta praktek alat Tele CTG untuk bidan.
Kegiatan ini dilaksanakan di daerah irisan lokus AKI, AKB dan stunting,
diantaranya yaitu Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Lombok
Tengah dan Kabupaten Gowa Dengan total peserta sebanyak 12
Puskesmas, 120 orang Bidan dan staf layanan KIA Dinas Kesehatan
setempat.
b. Analisis Keberhasilan
Rantai nilai (value chain) sektor kesehatan memiliki 5 aktivitas utama
yaitu: Registration and appointment (registrasi dan membuat janji
temu), Consultation & Diagnostic (konsultasi dan diagnosa), Treatment
(layanan), Delivery (Pengiriman), serta Payment (pembayaran). Untuk
meningkatkan kualitas data , informasi, dan pengetahuan di sistem
kesehatan, terdapat solusi digital pada aktivitas 3 aktivitas, yaitu
Telehealth dan Sistem Informasi.
Pada tahun 2021, digitalisasi sektor strategis kesehatan ditargetkan
mencapai 15% implementasi dari jumlah konsep teknologi digital
yang sudah proven (PoC) / jumlah konsep teknologi pada 1 rantai nilai
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(PoC) di Sektor Strategis. Dari 35 solusi digital di sektor kesehatan telah
diimplementasikan pemanfaatan teknologi digital melalui ekosistem
digital yang terdiri dari Aplikasi Bidan, Dashboard, Consultation
Center dan alat TeleCTG di Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Lombok Tengah dan Kabupaten Gowa. Hal ini menandakan jumlah
implementasi di tahun 2021 telah mencapai 17,1%. Detail rekapitulasi
persentase Implementasi Digital Sektor Strategis terdapat pada tabel
di bawah ini:
Tabel 3.13 Rekapitulasi Adopsi Teknologi Digital Sektor Kesehatan

Ekosistem digital terdiri dari aplikasi, dashboard berbasis situs web
guna deteksi dini faktor resiko dan juga alat kesehatan diagnostik
IoMT berbasis telemedicine untuk mendeteksi kesejahteraan janin.
Ekosistem ini memungkinkan dilakukan di daerah perkotaan,
pinggiran maupun terpencil dengan lebih efisien. Diharapkan dapat
membantu menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi serta Stunting
sejak dalam kandungan melalui deteksi dini faktor resiko dan sebagai
alat untuk pemantauan wilayah setempat secara real time dan serta
sebagai data untuk perencanaan program lebih tepat.
c. Analisis Efisiensi Sumber Daya
Dalam rangka memperluas jangkauan pemanfaatan teknologi
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ekosistem digital, Kementerian Kominfo melakukan pemetaan
wilayah guna menentukan kabupaten/kota yang menjadi fokus pada
program di tahun 2021. Pemilihan wilayah ditetapkan berdasarkan dari
beberapa indikator:
1. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 42/M.
PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/ Kota
Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun
2021.
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 01.07/
Menkes/319/2020 tentang Lokus Kegiatan Penurunan Angka
Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Tahun 2021.
3. Karakteristik wilayah serta proporsi tenaga kesehatan dengan
jumlah penduduk.
4. Letak Geografis suatu daerah Komitmen dari pemerintah daerah
akan pelaksanaan program.
d. Strategi Kedepan Untuk Mencapai Target
Beberapa tahapan dalam mencapai target:
1. Pengumpulan data dasar
Melakukan koordinasi dan pengumpulan data dasar dari Puskesmas dan
Dinas Kesehatan setempat untuk menentukan puskesmas yang terpilih
untuk diintervensi teknologi digital. Selanjutnya memastikan akses
telekomunikasi dan internet yang cepat.
2. Sosialisasi dan implementasi
Melakukan rangkaian kegiatan berupa sosialisasi dan adopsi penyediaan
teknologi digital kesehatan maternal, pendampingan, implementasi
teknologi digital kesehatan maternal di lokasi target yang telah
ditentukan.
3. Monitoring dan Evaluasi
Melakukan monitoring dan evaluasi pada rangkaian kegiatan
implementasi teknologi digital kesehatan maternal di lokasi target yang
telah ditentukan serta melakukan pengumpulan data untuk mendukung
evaluasi dampak pemanfaatan teknologi digital kesehatan maternal
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Gambar 3.28 Praktek aplikasi Bidan dan alat Tele CTG di Kab. Lombok Tengah

3.1.4.4.4 Sektor Strategis Pendidikan
Pada sektor pendidikan, Direktorat Ekonomi Digital bekerja sama dengan
Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan
Riset dan Teknologi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah setempat,
Dinas Komunikasi dan Informatika, serta beberapa start-up digital sektor
pendidikan untuk menyelenggarakan Workshop Digitalisasi Sekolah dan
Pelatihan Learning Management System (LMS) sebagai rangkaian dari
program Adopsi Teknologi Digital di Sektor Strategis Pendidikan yang
diselenggarakan Direktorat Ekonomi Digital dari tahun 2020 sampai dengan
Tahun 2024.
Inisiasi digital di sektor pendidikan dilaksanakan dengan mengimplementasi
teknologi yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar yaitu Internet
of Things, Video Based Learning, Gamification dan Teknologi Imersif (VR dan
AR). Internet of Things digunakan pada nilai rantai pendaftaran dan proses
pembelajaran, video-based learning, gamification dan teknologi imersif pada
nilai rantai proses pembelajaran.

Gambar 3.29 Pelatihan penggunaan teknologi imersif (Augmented Reality) di Kab. Kudus
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Dalam pelaksanaannya, Workshop Digitalisasi Sekolah Sektor Pendidikan
Mengajak startup digital pendidikan untuk bekerjasama sebagai narasumber.
Workshop diselenggarakan selama dua hari, dimana hari pertama berfokus
pada pengenalan digitalisasi sekolah yang dibawakan oleh narasumber
dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kemudian
dilanjutkan oleh materi dari startup digital pendidikan. Tidak hanya sekadar
materi, namun peserta diajak untuk mempraktikkan langsung penggunaan
teknologi seperti Learning Management System, menggunakan platform
Quizziz dan Mentimeter untuk pembelajaran yang interaktif, Zoom meeting
dengan fitur breakout room dan polling serta membuat konten pembelajaran
dengan teknologi Virtual Reality dan Augmented Reality.
Sepanjang tahun 2021, kegiatan dilakukan pada total 410 sekolah yang
didominasi oleh Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang
ditentukan berdasarkan hasil diskusi dengan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan setempat di 10 lokasi, termasuk kawasan prioritas yaitu;
Kabupaten Pemalang, Kuningan, Tasikmalaya, Malang, Kudus, Lombok
Tengah, Kota Palu, Kab. Magelang, dan Kab. Banyuwangi dan Bali.
Sektor
pendidikan
telah
melakukan
koordinasi
awal
dengan
melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Kemendikbudristek) sebagai leading sector untuk penentuan lokasi pada saat
persiapan kegiatan. Beberapa pertimbangan penetapan lokasi diantaranya:
- Akses lokasi
- Jaringan komunikasi/internet
- Antusiasme pemerintah setempat
- Sumber daya manusia dari Kemendikbudristek (Duta Rumah Belajar
sebagai perpanjangan tangan dari Kemendikbudristek)
- dan juga zona penyebaran COVID19
Pertimbangan ini berlaku pada pemilihan lokasi baik kawasan prioritas
maupun bukan kawasan prioritas. Selain dari empat yang disebutkan
sebelumnya, sektor pendidikan juga mempertimbangkan memilih lokasi
yang sudah bergerak menuju atau sudah menjadi smart city salah satunya
adalah Kabupaten Banyuwangi.
Seluruh sektor strategis memiliki target kumulatif kawasan prioritas yang
difasilitasi untuk adopsi teknologi digital sebesar 10% pada tahun 2021. Adapun
persentase yang tercapai pada tahun 2021 adalah sebesar 13,8% dengan
jumlah sembilan kawasan strategis. Dari kegiatan yang telah dilakukan
oleh sektor pendidikan di 10 lokasi, empat diantaranya merupakan kawasan
prioritas yakni; Kabupaten Malang, Kabupaten Lombok Tengah, Kota Palu,
dan Kabupaten Magelang.
3.2.1 Analisis Keberhasilan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pada tahun 2021, sektor strategis pendidikan ditargetkan untuk mencapai
15% tingkat adopsi teknologi digital di sektor strategis secara kumulatif,
termasuk adopsi teknologi dalam sektor pendidikan pendidikan. Pengukuran
keberhasilan menggunakan acuan rantai nilai pendidikan yang terdiri dari
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pendaftaran, proses pembelajaran, penilaian, dan alumni. Dimana, tahun 2021
difokuskan pada rantai nilai pendaftaran dan proses pembelajaran. Teknologi
yang digunakan dalam dua rantai nilai ini adalah IoT, video-based learning,
gamification, dan teknologi imersif yang diselenggarakan untuk jenjang SD
dan SMP. Total pencapaian tingkat adopsi teknologi digital di sektor strategis
pendidikan pada tahun 2021 mencapai 22,7%.
Tabel 3.14 Rekapitulasi Adopsi Teknologi Digital Sektor Pendidikan

Dalam pelaksanaannya, efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah
dilaksanakanan dengan melakukan kolaborasi bersama Kemendikbudristek
melalui Duta Rumah Belajar dan melibatkan pegawai dinas setempat serta
startup digital sektor pendidikan sebagai pemberi masukan dan juga sebagai
pemateri.
Adapun faktor yang mendukung keberhasilan kegiatan adopsi teknologi
digital di sektor pendidikan:
- Dukungan dan antusiasme yang tinggi dari leading sector yaitu
Kemendikbudristek
- Dukungan dan antusiasme yang tinggi dari pemerintah setempat
yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Komunikasi dan
Informatika. Selain itu ada juga lokasi yang mendapatkan dukungan
dari Bupati setempat. Hal-hal seperti ini merupakan salah satu faktor
terbesar keberhasilan kegiatan adopsi teknologi digital di sektor
pendidikan karena hal ini berarti pemerintah setempat memiliki visi
dan misi yang sama dengan Kemkominfo untuk melakukan digitalisasi
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di sektor pendidikan.
Start-up digital sektor pendidikan yang bekerjasama untuk menjadi
narasumber/fasilitator memiliki wawasan dan kompetensi yang besar
terkait digitalisasi. Selain itu mereka juga memiliki visi dan misi yang
serupa dengan Kemkominfo terkait digitalisasi sektor pendidikan.
Jaringan komunikasi/internet yang cukup stabil di lokasi kegiatan
Inisiatif narasumber/fasilitator untuk turut serta dalam monitoring
peserta pasca pelatihan dengan membentuk komunitas/grup
percakapan melalui aplikasi messaging.

3.2.2 Dampak Bagi Masyarakat
Pelaksanaan adopsi teknologi digital di sektor strategis pendidikan melibatkan
pihak Dinas Pendidikan setempat untuk menyeleksi sekolah dan tenaga
pendidik (guru, kepala sekolah atau pengawas) yang memiliki kemampuan
IT yang mumpuni. Hal ini bertujuan agar setelah acara selesai, peserta dapat
mengimbaskan ilmu secara langsung kepada tenaga pendidik lainnya.
Dengan memiliki tenaga pendidik yang mampu mengadopsi teknologi digital,
diharapkan murid juga akan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih
menyenangkan. Terutama pada masa pandemi, dimana banyak siswa yang
mengalami learning loss yang akan berdampak pada kualitas tenaga kerja
Indonesia di masa mendatang. Guru yang dapat memberikan kualitas belajar
yang menyenangkan seperti memaksimalkan fitur Zoom, menggunakan
Quizziz atau Mentimeter diharapkan dapat membuat murid lebih nyaman
dalam belajar.
Adopsi learning management system yang dilakukan di sepuluh lokasi
pelaksanaan juga akan berdampak baik kepada orangtua. Melalui learning
management system, orangtua dapat mengakses perkembangan anak di
sekolah dan membantu memantau penugasan yang diberikan oleh sekolah.

Gambar 3.30 Pelatihan penggunaan teknologi imersif (Virtual Reality) untuk pendidikan di
Provinsi Bali

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

71

3.1.4.4.5 Sektor Strategis Pariwisata
Direktorat Ekonomi Digital dalam melaksanakan Program Transformasi
Digital Sektor Strategis Pariwisata berkoordinasi dengan Kementerian
Pariwisata terkait pemetaan lokus kegiatan di desa wisata dan bekerja
sama dengan pengelola desa wisata, kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis),
Dinas Pariwisata setempat dan beberapa Startup (Atourin dan Outing id),
praktisi desa wisata (Vitria Ariani), fotografer (Barry Kusuma) dan selebgram
(M. Ilham Fadhilah) untuk menyelenggarakan Workshop Pengenalan
Teknologi Digital di Kawasan Mandalika dan Kawasan Toba.
Inisiatif digitalisasi dan pemanfaatan teknologi digital di sektor Pariwisata
berfokus pada pemanfaatan teknologi digital dan mencakup seluruh
stakeholder. Pemanfaatan teknologi digital ini diharapkan mampu untuk
membantu desa wisata meningkatkan promosi yang ada di Kawasan
Prioritas Pariwisata Mandalika dan Danau Toba secara mandiri.
Pelaksanaan Workshop dilaksaknakan sebanyak empat kali di masingmasing Kawasan prioritas pariwisata dengan durasi pelaksanaan kegiatan
empat sampai lima hari. Peserta dari workshop merupakan perwakilan dari
pengelola desa wisata yang nantinya akan dibekali pengetahuan untuk
membuat konten untuk mempromosikan desa wisatanya.
a. Analisis keberhasilan dan efisiensi sumber daya
Pada tahun 2021, digitalisasi sektor strategis pariwisata ditargetkan
mencapai 15% teknologi pada 1 rantai nilai (PoC) di Sektor Strategis. Dari 16
solusi digital di sektor pariwisata telah diimplementasikan pemanfaatan
teknologi digital melalui Workshop adopsi teknologi digital di Kabupaten
Lombok Tengah dan Kabupaten Samosir. Hal ini menandakan jumlah
implementasi di tahun 2021 telah mencapai 18,8%.
Peserta yang merupakan pengelola desa wisata dapat memanfaatkan
media sosial dan penganalisaan dari iklan berbayar, pembuatan website,
pengambilan footage dengan media kamera DSLR dan Drone serta
pembuatan video teaser dan video Promosi serta dapat melaksanakan
virtual tour.
Tabel 3.15 Rekapitulasi Adopsi Teknologi Sektor Pariwisata

72

LAPORAN KINERJA DITJEN APTIKA 2021

b. Dokumentasi
Kabupaten Lombok Tengah (Kawasan Mandalika)

Workshop II Kawasan Mandalika
Workshop I Kawasan Mandalika
Desa Wisata dan Adopsi Teknologi dan Fotografi, Videografi dan Drone
Media Sosial dan Konten Kreator

Workshop III Kawasan Mandalika
Promosi Desa Wisata dan Analisa
Instagram

Workshop IV Kawasan Mandalika
Storrytelling/ Copy writing dan Wisata
Virtual

Kabupaten Samosir (Kawasan Toba)

Workshop I Kawasan Toba
Workshop II Kawasan Toba
Desa Wisata dan Adopsi Teknologi dan Promosi Desa Wisata dan Analisa
Media Sosial dan Konten Kreator
Instagram
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Workshop III Kawasan Toba
Fotografi, Videografi dan Drone

Workshop IV Kawasan Toba
Storrytelling/ Copy writing dan wisata
virtual

Penyusunan Kajian Roadmap Strategi Pendorong Digitalisasi Pada Sektor
Logistik diperlukan untuk mendapatkan pandangan dalam membuat
studi analisis untuk membangun peta jalan peningkatan implementasi
teknologi digital di sektor logistik tahun 2021-2024 yang praktis dan
sesuai kebutuhan dari berbagai stakeholder terkait seperti Kementerian/
Lembaga, akademisi, pakar, pelaku usaha logistik, start-up digital logistik
dan lain-lain. Penyusunan kajian ini bekerjasama dengan akademisi dari
Universitas Diponegor0
- Monitoring implementasi Tim Pendidikan:
Telah dilakukan workshop Digitalisasi Sekolah dan Adopsi Learning Management System untuk Sekolah di Kabupaten Pemalang, Kuningan, Tasikmalaya,
Malang, Kudus, Lombok Tengah, Kota Palu, Kab. Magelang, dan Kab. Banyuwangi. Telah dilakukan webinar nasional dengan peserta 3.000 guru dengan
tema Adopsi Teknologi IoT, video based learning, gamification, dan immersive
pada rantai nilai pendidikan.
- Monitoring Implementasi Tim Kesehatan:
Telah dilakukan workshop adopsi teknologi digital sektor kesehatan maternal
di Kabuopaten Lombok Tengah tanggal 21-24 September 2021, telah dilakukan
workshop pemanfaatan teknologi digital lingkup kesehatan maternal tanggal
13-14 Oktober 2021 di Kabupaten Bangka Selatan, telah dilakukan workshop
adopsi teknologi digital sektor kesehatan bidang maternal tanggal 21-22 Oktober 2021 di Kabupaten Gowa.
- Monitoring Implementasi tim Pariwisata:
Telah dilakukan pendampingan pengenalan teknologi digital pada dua kawasan destinasi prioritas pariwisata Indonesia kawasan Toba-Kabupaten Samosir, 8 November 2021 - 2 Desember 2021, Mandalika-Kabupaten Lombok
Tengah, 4-30 Oktober 2021.
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3.1.5 Sasaran Program 5 (SP 5): Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan
Layanan dan Pengelolaan PNBP
Pada sasaran ini Ditjen Aptika telah memperoleh PNBP melalui salah satu
layanan pendaftaran nama domain Indonesia (PANDI) dengan hasil sebagai
berikut:
3.1.5.1 Realisasi Target PNBP Ditjen APTIKA
Tabel 3.20 Capaian Realisasi Target PNBP Ditjen Aptika
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
Realisasi Target PNBP
Ditjen APTIKA

Tahun 2020

Tahun 2021

Target

Realisasi

Target

Realisasi

100%

190,27%

-

-

(Rp.1.496.265.000)

(Rp.2.846.947.398)

Capaian
(%)
190,27%

Realisasi penerimaan PNBP Ditjen Aplikasi Informatika pada TA 2021 adalah sebesar
Rp.2.846.947.398,- atau 190,27% dari target sebesar Rp.1.496.265.000,
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pada Pasal 1 ayat 1 butir i disebutkan
bahwa Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI) merupakan salah satu asal PNBP di
lingkungan Kementerian Kominfo RI. Adapun jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian
Kominfo tentang Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia dalam satuan per tahun
buku dengan tarif 5% dari pendapatan kotor Register Nama Domain yang melaksanakan
Pengelolaan Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka PANDI memiliki kewajiban
pembayaran PNBP sebesar 2.846.947.39 dari 56.938.947.80 pendapatan kotor yang
didapatkan di tahun 2021. Peningkatan pendapatan kotor PANDI yang signifikan
tersebut membuat persentase realisasi menjadi melebihi target.
B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Ditjen Aplikasi Informatika pada TA 2021 adalah sebesar
Rp. Rp2.580.774.929.734 atau sebesar 84,32% dari Pagu DIPA sebesar Rp.
3.060.783.567.000. Secara terperinci realisasi anggaran Ditjen Aplikasi Informatika TA
2021 pada tabel sebagai berikut:
Tabel 3.21 Realisasi Anggaran Ditjen Aptika
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Ditjen Aptika tahun 2021 telah melaksanakan secara maksimal programprogram utama antara lain pembentukan startup digital aktif dan startup
digital naik kelas, pengembangan pusat data nasional, pembahasan RUU
Pelindungan Data Pribadi, pengembangan aplikasi generik nasional, literasi
digital untuk masyarakat, UMKM active selling, dantata kelola pengendalian
penyelenggara sistem elektronik. Namun, disadari bahwa nilai capaian
keluaran (output) tersebut masih relatif kecil secara nasional dan belum banyak
berdampak nyata (outcome) terhadap 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 analisis 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 2022 antara lanjutan
penyelesaian UU Perlindungan Data Pribadi, penyelesaian pembangunan
Pusat Data Nasional, tata kelola pengendalian penyelenggara sistem elektronik,
meningkatkan jumlah startup digital aktif dan naik kelas, literasi digital di
masyarakat, dan pengembangan aplikasi generik.
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.
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Lampiran 1. Daftar 45 Aplikasi yang Telah Dikembangkan
No

Aplikasi

Deskripsi

Stakeholder

Tahun

1

Sistem Informasi
Kode Etik
Penyelenggara
Pemilu Online
(SiKEPPO)

Sistem Informasi Kode Etik
Penyelenggaraan
Pemilu
(SIETIK) merupakan sistem
informasi yang mencakup
proses
pengaduan
pelanggaran
kode
etik
pada
kegiatan
pemilu,
persidangan
pengaduan
terkait dan putusan/pasca
persidangan

DKPP

2021

2

Sistem Informasi
Penanganan
Konfliks
Sosial (SiPKS)
dan Pusat
Komunikasi dan
Informasi

IPKS
adalah
suatu
aplikasi yang digunakan
untuk
mengefektifkan
pelaksanaan
pelaporan,
monitoring dan evaluasi
Rencana
Aksi
Terpadu
sesuai Peraturan Menteri
Dalam
Negeri
Republik
Indonesia Nomor 42 Tahun
2015. Aplikasi SIPKS sudah
pernah dikembangkan dan
dioperasikan
sebelumnya
namun sejak 2020 tidak
lagi bisa diakses karena
permasalahan infrastruktur.

Kemendagri
Polpum

2021

3

Aplikasi
Clearence TIK

Sistem
Clearance
TIK
merupakan
sistem
informasi yang mencakup
proses penilaian, evaluasi
dan rekomendasi untuk
pengajuan anggaran Sistem
Pemerintahan Berbasis TIK
(SPBE) dari Kementrian/
Lembaga
Pusat
yang
dilakukan oleh Kementerian
Komunikasi dan Informatika
bersama
dengan
Tim
Koordinator SPBE Nasional.

Kominfo

2021

4

Aplikasi
Monitoring
Pengembangan
Aplikasi SPBE

plikasi
Monitoring
SPBE
adalah
aplikasi
pendukung
untuk
melakukan
pemantauan
perkembangan,
kinerja
p e n g e m b a n g a n ,
permasalahan dan tindak
lanjut aplikasi-aplikasi yang
sedang
dikembangkan
dan aplikasi yang sudah
operasional.

Kominfo

2021
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5

Aplikasi PPID
Nasional

Aplikasi
PPID
Nasional
adalah
aplikasi
yang
berfungsi untuk keterbukaan
informasi publik sehingga
memudahkan Instansi K/L/D
dan
masyarakat
dalam
memperoleh
informasi
secara daring sesuai dengan
Undang-undang
dan
ketentuan yang berlaku
terkait pemberian informasi.

Kemendagri

2021

6

Self Assessment
Smart City

Aplikasi Self Assessment
Smart
City
merupakan
aplikasi untuk penilaian poin
Smart City untuk pemerintah
daerah. Pemerintah Daerah
akan mengisi form dalam
sistem
yang
kemudian
akan dinilai oleh Asesor dari
Kemkominfo, setelah proses
penilaian selesai sistem akan
mengkalkulasi skor dari tiap
Pemerintah Kab/Kota

Kominfo

2021

7

Sistem
Informasi Ormas
(SIORMAS)

Sistem Informasi Ormas
yang
selanjutnya
disebut SIORMAS adalah
seperangkat tatanan yang
meliputi data, informasi,
sumber
daya
manusia,
dan teknologi yang saling
berkaitan dan dikelola secara
terintegrasi

Kemendagri
Polpum

2021
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8

Sistem
Informasi Politik
Dalam Negeri
(Simpoldagri)

Amanat UU No. 7 Tahun 2017
adalah pelaksanaan Pemilu
Presiden
dan
Legislatif
secara
serentak
tahun
2019,
implikasinya
pada
setiap tahapan pemilu yang
mempengaruhi kehidupan
politik di masyarakat. Hal ini
terkait Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemantauan,
Pelaporan,
dan Evaluasi Perkembangan
Politik di Daerah, bahwa
Badan Kesbangpol Provinsi,
Kabupaten dan Kota harus
memberikan
laporan
terhadap
situasi
daerah
dalam
aplikasi
sistem
informasi
politik
dalam
negeri.
Berangkat
dari
permasalahan
tersebut,,
maka
dipandang
perlu
untuk
melaksanakan
kegiatan
Pengembangan
Sistem
Informasi
Politik
Dalam Negeri agar situasi
dan perkembangan politik
dapat
diinformasikan
kepada pimpinan

Kemendagri
Polpum

2021

9

Sistem Informasi
Manajemen
Ketahanan
Ekonomi Sosial
Budaya

Sistem Informasi Ketahanan
Ekonomi
Sosial
Budaya
merupakan aplikasi web
untuk
mengelola
data
terkait penerapan P4GN &
PN, pelaporan pelaksanaan
Rencana Aksi Daerah serta
pelaporan
permasalahan
kerukunan umat beragama
dan penghayat kepercayaan
di seluruh daerah.

Kemendagri
Polpum

2021

Aplikasi Evaluasi
Kelaikan Pusat
Data Nasional

Aplikasi untuk IPPD dalam
melakukan proses analisa
mandiri
terhadap
Pusat
Data yang ada di IPPD
dan untuk Kominfo dan
BSSN
dapat
membantu
untuk
pendataan
Pusat
Data yang dimiliki IPPD di
seluruh Indonesia dan juga
membantu proses verifikasi
hingga dapat memberikan
kesimpulan,
rekomendasi
hingga laporan

Kominfo

2021
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Sistem Data
dan Informasi
Hukum
(Sidatinkum)

Aplikasi
Sistem
Data
dan Informasi Hukum (
Sidatinkum ) adalah suatu
sistem untuk mengelola
penyusunan data peraturan
dan perundang-undangan
(mulai dari UU, PP, Perpres,
Permendagri,
Kepres,
Kepmendagri,
Keputusan
Kuasa Pengguna Anggaran,
Inpres, Inmendagri, surat
edaran, MoU, dan perjanjian
kerjasama
yang
sedang
berjalan pada Direktorat
Jenderal
Politik
dan
Pemerintahan
Umum).
Aplikasi ini juga menyediakan
informasi-informasi hukum
sebagai
bagian
media
dalam menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan
kebijakan
di
bidang
politik dan pemerintahan
umum dalam pelaksanaan
kebijakan
di
bidang
koordinasi
kewaspadaan
dini dan kerjasama intelijen
keamanan

Kemendagri
Polpum

2021

12

Aplikasi
Ombudsman RI

Aplikasi Sistem Informasi
Manajemen
Penyelesaian
Laporan
Ombudsman
merupakan
Aplikasi
untuk
merekam
dan
menindaklanjuti
laporan/
pengaduan
masyarakat.
Fungsi aplikasi ini meliputi
penerimaan dan verifikasi
laporan,
pemeriksaan
laporan, dan monitoring

Ombudsman

2021

13

Aplikasi Desa
Wisata

Aplikasi untuk turis agar
bisa mengakses informasi
desa wisata di indonesia
beserta atraksi, aksesibilitas
dan amenitas di dalamnya
yang sudah disiapkan oleh
pemerintah dan pemilik
fasilitas

Kemenpar,
Kemendes

2021

Kemendagri

2021

Kemendagri
Polpum

2021

14

Aplikasi Satpol
PP

15

Sistem Informasi
Manajemen
Report

Sistem Informasi Manajemen
Report
dibangun
untuk
kepentingan pengumpulan
data, laporan dan dashboard
di
sekretariat
Dirjen
Polpum dan Dirjen Polpum
Kemendagri pada umumnya
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Aplikasi
Pemadam
Kebakaran

Aplikasi
Pemadam
Kebakaran (memuat modul
pendaftaran
relawan
pemadam kebakaran dan
modul sistem informasi).
modul
pendaftaran
relawan akan digunakan
sebagai
aplikasi
untuk
mengumpulkan
dan
mengelola seluruh relawan
mulai dari tingkat desa,
kecamatan, kabupaten kota,
provinsi, sampai tingkat
nasional.

Kemendagri

2021

Modul
sistem
informasi
digunakan untuk mengelola
pengaduan, verifikasi dan
penanganan
kebakaran.
Selain itu juga akan memuat
beberapa komponen yang
terdapat dalam pemadam
kebakaran
seperti
nomenklatur sarpras, data
kepemilikan sarpras, Standar
Pencapaian Minimum (SPM),
data dan sebaran kejadian
kebakaran, blog, produk
hukum, dan nomor darurat
dinas.
17

Aplikasi portal
dashboard
Dewan
Perwakilan
Daerah (DPD) RI

Portal Dashboard DPD RI
merupakan
site
utama
dari DPD RI yang dapat
diakses melalui internet oleh
masyarakat umum (publik).
Selain itu terdapat microsite
untuk setiap daerah dan
anggota DPD RI

DPD

2021

18

Aplikasi Mapping
Kegiatan DPD RI

Aplikasi Mapping Kegiatan
DPD RI merupakan aplikasi
yang
digunakan
oleh
Pegawai
dan
Anggota
DPD RI untuk memproses
segala Perjalanan Dinas dan
Kegiatan.

DPD

2021

19

Aplikasi Anggota
DPD RI

Aplikasi
Anggota
DPD
RI
merupakan
aplikasi
yang
digunakan
oleh
Admin,Anggota & Staff Ahli
DPD RI untuk melakukan
manajemen data anggota
DPD & manajemen Struktur
Organisasi anggota DPD.

DPD

2021
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Aplikasi
Persidangan
DPD RI

Aplikasi Persidangan DPD
RI merupakan aplikasi yang
digunakan oleh Pegawai
dan Anggota DPD RI untuk
melakukan
manajemen
persidangan, dan tracking
persidangan.

DPD

2021

21

Aplikasi
Kearsipan Statis

Arsip Statis adalah arsip yang
dihasilkan oleh pencipta
arsip karena memiliki nilai
guna
kesejarahan
dan
masuk kategori permanen
dalam jadwal retensi arsip
yang telah diverifikasi, baik
secara langsung maupun
tidak langsung, oleh Arsip
Nasional Republik Indonesia
atau Lembaga Kearsipan.

ANRI

2021

Aplikasi
Pendidikan
Online Terpadu

Kemenag,
Kemdikbud

2021

Aplikasi
Peningkatan
Kapasitas SDM

BKN,
Kemenpan RB

2021

BKN

2020

Sistem Informasi Kearsipan
Statis (SIKS) adalah aplikasi
wujud
dari
pelaksanaan
Peraturan
Presiden
No.
95 Tahun 2018 tentang
SPBE
untuk
sinergitas
antara
pemerintah
dan
masyarakat dalam rangka
penyelenggaraan kearsipan
nasional,
khususnya
di
bidang
pengembangan
untuk membantu proses
digitalisasi persuratan dan
kearsipan.
22

23

24

Aplikasi Cloud
kepegawaian/
ePerformance

Aplikasi Cloud Kepegawaian
atau E-Performance adalah
aplikasi yang digunakan
untuk memonitoring dan
mengevaluasi kinerja dari
pegawai di seluruh Instansi
K/L/D. aplikasi ini juga
akan saling terharmonisasi
dengan aplikasi SIMPEG,
aplikasi SAKTI, aplikasi SAS,
dan BSSN untuk tanda
tangan digital.
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Aplikasi Cloud
Kearsipan

Aplikasi Cloud Kearsipan
atau
Aplikasi
Sistem
Informasi Kearsipan Dinamis
Terintegrasi,
SRIKANDI,
merupakan
aplikasi
pengelolaan arsip dinamis
yang
sudah
terintegrasi
antar instansi

ANRI

2020

26

Aplikasi Cloud
Persuratan

Aplikasi Cloud Persuratan
merupakan
aplikasi
pengelolaan surat masuk,
surat keluar dan lainnya yang
telah terintegrasi dalam
aplikasi
cloud
kearsipan
SRIKANDI.

Kemenpan RB

2020

Mail Multi
Domain

Layanan Mail Multi Domain
merupakan
layanan
pembuatan
berbagai
domain
tersebut
dalam
satu mail server dengan
melakukan setup domain
untuk layanan ASN.

Kominfo

2020

28

Aplikasi
Messenger

Aplikasi Messenger adalah
aplikasi
yang
berfungsi
sebagai
sosial
media
chat
seperti
WhatsApp
dan
Telegram,
artinya
dapat
digunakan
untuk
komunikasi personal antar
pegawai ASN.

Kominfo

2020

29

Aplikasi
Pendaftaran
Sistem
Elektronik dan
Repository SPBE

Aplikasi
PSE
atau
Pendaftaran
Sistem
Elektronik adalah aplikasi
berbasis web dan mobile
yang dapat mengakomodir
kebutuhan pendaftaran dan
pendataan sistem aplikasi
publik berbasis elektronik
sehingga
berfungsi
sebagai manajemen aset
aplikasi bagi pemerintah.
Sedangkan Repositori SPBE
lokasi sentral penyimpanan
file dan digunakan oleh
sistem kontrol versi untuk
menyimpan beberapa versi
file.

Kominfo

2020
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Aplikasi Portal
Nasional

Aplikasi
Portal
Nasional
adalah
aplikasi
yang
menjadi portal dari kegiatan
masyarakat
maupun
pegawai pemerintahan dan
aspek lain yang mencakup
informasi, data serta layanan
lainnya. Melalui aplikasi ini,
diharapkan kita memiliki
Kanal
Layanan
yang
terintegrasi (Portal Nasional)
dan
Kanal
Informasi
(Dashboard) Layanan Publik
serta Layanan Administrasi
Pemerintahan.

Kominfo,
Setneg

2020

Dashboard
Aplikasi SPBE

Dashboard Aplikasi SPBE
menghimpun
informasi
aggregasi
dari
setiap
aplikasi SPBE yang sudah
dan saat ini dikembangkan
dan disisipkan luarannya
dalam
aplikasi
portal
Nasional.
Dashboard
ini
mengkonsumsi data yang
disediakan
oleh
aplikasi
SPBE secara langsung dan
juga hasil konsolidasi data
berupa Data Mart

Kominfo

2020

32

Aplikasi
Posyandu

Aplikasi
Posyandu
ini
berfungsi
melakukan
pengelolaan data aktivitas
Posyandu yang dilakukan
kader Posyandu di lingkup
Desa.

Kemkes

2020

33

Aplikasi Bank
Sampah

Aplikasi perizinan online
daerah
atau
SICANTIK
CLOUD adalah aplikasi yang
dirancang untuk menangani
proses perizinan berusaha,
perizinan non berusaha dan
non perizinan secara online
di daerah. SICANTIK CLOUD
telah beroperasi sejak tahun
2017 dengan nama SICANTIK.

Kemsos

2020

31
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Saat ini aplikasi Sicantik
Cloud
telah
melakukan
integrasi secara teknis untuk
izin lokasi dengan aplikasi
OSS 1.1 dari BKPM dan
Kementerian Agraria serta
Tata Ruang (BPN) dan untuk
tanda tangan elektronik
telah didukung oleh BPPT
serta untuk dukungan dari
BSRE
akan
diluncurkan
dalam waktu dekat.

34

Perijinan Online
siCantik

Aplikasi Sistem Percepatan
dan Perluasan Digitalisasi
Daerah
atau
SIP2DD
bertujuan untuk mendukung
transparansi dalam sistem
pemerintahan yang berguna
untuk
mengoptimalkan
pendapatan daerah dan
kesehatan
fiskal
dalam
bentuk digital. Percepatan
dan perluasan digitalisasi
ini
bertujuan
agar
kegiatan transaksi belanja,
pendapatan daerah, serta
pembayaran di masyarakat
non tunai dapat lebih efisien
dan efektif dalam pelayanan
publik.

Kemendagri,
BKPM, KL,
penyelenggara
Perizinan

2019

35

Aplikasi Sistem
Informasi
Percepatan
dan Perluasan
Digitalisasi
Daerah

Aplikasi
ini
berfungsi
untuk melayani kebutuhan
warga desa dalam kaitan
administrasi kependudukan,
ekonomi,
sosial
dan
usaha/bisnis.
Selain
itu
menyediakan
sarana
komunikasi melalui website
yang dikelola secara mandiri
oleh perangkat desa melalui
Content
Management
System.

Kemenko
Perekonomian,
Kemendagri,
Kemenkeu, BI

2020

36

Aplikasi Layanan
Pemerintah
Desa (SIDEKANG)

Aplikasi
Portal
Nasional
adalah
aplikasi
yang
menjadi portal dari kegiatan
masyarakat
maupun
pegawai pemerintahan dan
aspek lain yang mencakup
informasi, data serta layanan
lainnya. Melalui aplikasi ini,
diharapkan kita memiliki
Kanal
Layanan
yang
terintegrasi (Portal Nasional)
dan
Kanal
Informasi
(Dashboard) Layanan Publik
serta Layanan Administrasi
Pemerintahan

Kemendagri

2020
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38

39

Aplikasi
Dasawisma

Aplikasi
Dasa
Wisma
merupakan aplikasi yang
berfungsi
melakukan
pendataan/survey
pada
penduduk lingkup RT terdiri
dari 10 – 20 rumah yang
disesuaikan dengan situasi
dan kondisi setempat.

Kemendes

2020

Aplikasi email
Siswa

Aplikasi email siswa adalah
sistem
surat
elektronik
(email) yang digunakan oleh
siswa untuk berkomunikasi
dengan guru dan instansi
pendidikan
selama
menempuh
jenjang
pendidikan.
Penggunaan
email siswa ini diharapkan
selalu digunakan karena
email siswa adalah sebuah
identitas
untuk
siswa
tersebut.
Sebelumnya
aplikasi email siswa ini
menggunakan
engine
Zimbra, namun dilakukan
rekonstruksi engine mail ke
engine iRedAdmin Pro

Kemendikbud

2020

Aplikasi
Monitoring Siswa
dan EWS

Aplikasi ini adalah SIstem
yang terintegrasi dengan
data dasar (Dapodik) dan
data
transaksional
dari
sekolah.
Aplikasi
dapat
mengelola dan mengirimkan
informasi
kepada
orang
tua terkait data kondisi
pendidikan sehingga dapat
diketahui situasi yang ada
untuk kemudian dilakukan
tindakan yang tepat.

Kemendikbud

2020
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Aplikasi
Konsolidasi Data
SPBE

Aplikasi Konsolidasi Data
SPBE adalah sistem yang
dibuat untuk melakukan
konsolidasi
data
dari
Aplikasi
SPBE
yang
dikembangkan tahun 2020
(paket pemeliharaan) dan
2021 (paket harmonisasi
pengembangan)
Konsolidasi
diperlukan
guna
mendukung
data
pada
Dashboard
SPBE
di Portal Nasional.
Data
yang dipersiapkan sudah
berbentuk Data Mart yang
dipersiapkan melalui kaidah
ETL
Data
Warehouse.
Beberapa cuplikan data yang
dipersiapkan diantaranya:
Jumlah User terdaftar dan
Aktif
Data-data agregat statistik,
seperti
jumlah
layanan
Aplikasi
Desa,
transaksi
Aplikasi Posyandu, transaksi
Aplikasi EWS, data transaksi
Aplikasi Bank Sampah, dan
sebagainya.
Lokasi
User
Aktif
dan
pemetaan user di seluruh
Indonesia

Kominfo

2020
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Aplikasi
Pelaporan

LAPOR!
adalah
sarana
aspirasi dan pengaduan
berbasis
media
sosial
yang
diinisiasikan
oleh
Unit
Kerja
Presiden
Bidang
Pengawasan
dan
Pengendalian
Pembangunan
(UKP-PPP)
yang
bertujuan
untuk
meningkatkan
partisipasi
dan interaksi masyarakat
dengan pemerintah dalam
rangka
pengawasan
program
pembangunan
dan pelayanan publik. Pada
akhir tahun 2014, LAPOR!
diambil alih pengelolaannya
oleh Kantor Staf Presiden
Republik Indonesia, dan
sekarang
bekerja
sama
dengan
Kementerian
Pendayagunaan
Aparatur
Negara Reformasi Birokrasi
(KemenPAN-RB)
dan
Ombudsman
Republik
Indonesia
(ORI).
Ketiga
lembaga ini yang sekarang
bertugas dalam mengawasi
jalannya sistem LAPOR!.

Kemenpan RB

2020

42

Aplikasi Single
Sign On (SSO)

SIngle
Sign
On
(SSO)
merupakan
skema
autentikasi dan otorisasi
untuk penggunaan Sistem
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik
(SPBE).
SSO
diperuntukan
untuk
ASN
dalam
mengakses
aplikasi pemerintahan dan
masyarakat umum dalam
mengakses aplikasi layanan
publik.

Kominfo

2020
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Aplikasi
Helpdesk

Aplikasi Helpdesk adalah
sistem
informasi
yang
digunakan
sebagai
sentralisasi
pencatatan
dan
penanganan
tiket
permasalahan
yang
disampaikan oleh seluruh
stakeholder yang terlibat
dalam
operasionalisasi
aplikasi SPBE. Sehingga
dalam hal ini penanganan
gangguan dan penyelesaian
masalah dapat diselesaikan
dalam satu atap yang mana
akan memberikan dampak
positif
terhadap
kinerja
operasionalisasi
secara
keseluruhan.

Kominfo

2020
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Aplikasi Mail.
go.id

Aplikasi
Mail.go
id
merupakan aplikasi untuk
bertukar informasi dengan
media
pesan
elektronik
atau email dengan domain
mail.go.id.
Mail.go.id
ini
diperuntukan
untuk
Aparatur Sipil Negara (ASN)
untuk dapat berkomunikasi
antar kementerian, lembaga,
maupun pemerintah daerah
secara nasional. Mail.go.id
terdiri dari desa.mail.go.id
untuk tingkat desa, mail.
go.id untuk asn secara
umum,
dan
sakti.mail.
go.id diperuntukan untuk
pengelola keuangan dari
masing-masing satker

Kominfo

2020

Aplikasi SPPT-TI

sistem
pertukaran
data
perkara
pidana
secara
elektronik
diantara
4
lembaga penegak hukum
(Kepolisian
Negara
RI,
Kejaksaan
Agung
RI,
Mahkamah Agung RI, Ditjen
PAS Kemenkumham RI)

Kemenko
polhukam,
Kepolisian,
Kejaksaan,
Kehakiman,
KPK, BPK

2019
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