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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan
rahmat- Nya, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Tahun
2020-2024 dapat disusun.
Penyusunan Rencana Strategis Ditjen Aptika Tahun 2020-2024 ini disusun dengan
mengacu pada pada Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Strategis
Kementerian

Komunikasi

dan

Informatika

tahun

2020-2024,

serta

mempertimbangkan hasil evaluasi capaian kinerja pada Renstra Ditjen Aptika
periode sebelumnya, yaitu renstra Ditjen Aptika tahun 2015-2019.
Selain itu, Renstra ini juga mengacu pada perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) global dengan memasukkan unsur-unsur perkembangan
teknologi di dalam melakukan peta strategi pengelolaan, penyelenggaraan, hingga
pemanfaatan di bidang TIK.
Dengan terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, telah mendorong
kebutuhan digitalisasi nasional menjadi semakin krusial. Situasi ini mendorong
Kemenkominfo untuk percepatan transformasi digital nasional pada 5 (lima) tahun
ke depan. Fokus Renstra Ditjen Aptika 2020—2024 diarahkan untuk mendukung
percepatan transformasi digital dalam 3 kerangka nasional yaitu industri,
pemerintahan, dan masyarakat.
Rencana Strategis Ditjen Aptika Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan,
sasaran strategis, arah kebijakan, target kinerja dan kerangka pendanaan, yang
merupakan acuan utama dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program
dan kegiatan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika selama 5 (lima) tahun ke
depan yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

vi

Renstra Ditjen Aptika Tahun 2020-2024 diharapkan dapat meningkatkan sinergitas
dan keberlanjutan perencanaan program dan kegiatan dari seluruh unit kerja di
lingkungan Ditjen Aptika dan mampu mendukung pencapaian visi dan misi
Kemenkominfo sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Kemenkominfo tahun
2020-2024.
Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses penyusunan rencana strategis ini.

Jakarta, 15 November 2021
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika

Semuel Abrijani Pangerapan, B.Sc
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia memiliki potensi dan kekuatan yang besar untuk membangkitkan
ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bangsa melalui digitalisasi nasional.
Kemenkominfo melalui Renstra 2020—2024 berupaya membangun pondasi
digital nasional secara lebih terstruktur dan masif.
Hal ini tercermin di dalam 3 (tiga) tujuan strategis Kemenkominfo yaitu (1)
meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh
wilayah Indonesia; (2) mendorong percepatan transformasi digital di sektor bisnis,
masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang
memiliki kompetensi digital; (3) memperkuat transparansi informasi publik dan
pengelolaan komunikasi publik.
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) selaku salah satu satuan
kerja yang berada di lingkup Kemenkominfo berkomitmen mendukung
pencapaian visi dan misi Kemenkominfo sebagaimana telah ditetapkan pada
Renstra Kemenkominfo tahun 2020-2024.
Transformasi Digital Nasional merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan
teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu
sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Percepatan transformasi
digital dapat diwujudkan dengan mengembangkan ekosistem digital nasional, dan
memastikan pemanfaatannya. Dalam upaya untuk mewujudkan ekosistem
ekonomi digital, Ditjen Aptika memfokuskan pada peningkatan adopsi teknologi
digital di sektor dan kawasan strategis, serta peningkatan pengembangan startup
digital.
Dalam ekosistem digital yang semakin berkembang, permasalahan pada dunia
siber juga semakin berkembang dan telah terbukti memberikan dampak kerugian
yang signifikan bagi masyarakat. Ditjen Aptika memastikan terwujudnya
keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan Internet melalui

viii

pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), mewujudkan Pelindungan
Data Pribadi di semua sektor, dan mewujudkan implementasi UU ITE dan PP 71
tahun 2019 (Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Dan
Transaksi Elektronik).
Ditjen Aptika juga memiliki peran utama dalam mewujudkan transformasi digital
pada pemerintahan pusat dan daerah dengan mewujudkan digitalisasi
pemerintahan pusat dan daerah. Digitalisasi pemerintahan pusat dan daerah
difokuskan untuk peningkatan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang efektif
dan pelayanan publik yang baik. Upaya digitalisasi pemerintahan pusat dan daerah
dilakukan dengan menyelenggarakan Data Center nasional terpusat, mewujudkan
interoperabilitas, menyelenggarakan kebijakan dan pengelolaan aplikasi layanan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan meningkatkan daerah yang
menerapkan konsep smart city.
Terakhir, Untuk 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.
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1

Kondisi Umum

Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan untuk memanfaatkan
momentum pandemi COVID-19 dan melakukan lompatan besar sebagai upaya
nyata untuk membangkitkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bangsa
dengan memanfaatkan teknologi digital. Arahan tersebut direalisasikan dengan
mempercepat agenda transformasi digital nasional melalui 5 (lima) langkah yaitu
mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan layanan
internet, mempersiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis,
mempercepat integrasi Pusat Data Nasional, mengembangkan sumber daya
manusia dan talenta digital, serta menyiapkan berbagai regulasi dan skema
pembiayaan untuk mendukung ekosistem digital. Lima langkah percepatan
transformasi digital yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi fondasi
bagi pengembangan roadmap Indonesia Digital.
Indonesia Digital menetapkan enam arahan strategis untuk mewujudkan visi
Presiden Republik Indonesia. Enam arahan tersebut bertujuan untuk
mengarahkan Indonesia menuju ekonomi berbasis inovasi dengan kapabilitas
teknologi berkelas dunia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, dan
masyarakat yang berbudaya digital serta siap menghadapi masa depan. Enam
Arahan Strategis dimaksud adalah1:
1. Membangun infrastruktur dan konektivitas yang aman dan andal dengan
layanan berkualitas tinggi;
2. Mengubah Indonesia dari konsumen menjadi produsen teknologi melalui
investasi pada berbagai platform yang memiliki nilai kepentingan strategis
nasional, diantaranya pusat data, infrastruktur cloud, dan identitas digital
nasional;
1

Data Kemenkominfo,2021
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3. Meningkatkan kapabilitas digital pada sektor prioritas untuk meningkatkan
daya saing geostrategis dan mendorong pertumbuhan yang inklusif;
4. Membangun lembaga pemerintahan digital yang terbuka dan terintegrasi
untuk meningkatkan pelayanan publik;
5. Membangun budaya digital dan memanfaatkan bonus demografi serta
memberdayakan rakyat Indonesia dalam mengembangkan dunia digital; dan
6. Harmonisasi regulasi dan meningkatkan pendanaan untuk memajukan
inovasi.
Untuk mewujudkan transformasi digital nasional ini, dibutuhkan peran serta
seluruh lapisan masyarakat, kementerian/ lembaga terkait dan pemerintah pusat
secara keseluruhan untuk mendukung mewujudkan program-program digitalisasi.
Saat ini Kemenkominfo telah memiliki rencana strategis (Renstra) untuk periode 5
(lima) tahun, yaitu tahun 2020-2024. Renstra tersebut merupakan acuan bagi
seluruh satuan kerja yang ada di lingkup Kemenkominfo dalam melaksanakan
tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing untuk mencapai visi
dan misi Kemenkominfo yang telah ditetapkan.

2

Gambar 1-1 Arah Kebijakan Transformasi Digital Nasional
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Arah kebijakan transformasi digital dilaksanakan pada 4 sektor strategis yang
mencakup infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital serta
masyarakat digital. Selain itu, arah kebijakan transformasi digital ini juga
dilaksanakan melalui 100 inisiatif utama di 10 sektor strategis, meliputi digitalisasi
lembaga pemerintahan, perdagangan digital, jasa keuangan digital, digitalisasi
perindustrian, media dan hiburan, pertanian dan perikanan digital, real estate dan
perkotaan digital, transportasi dan pariwisata digital, pendidikan digital dan
kesehatan digital. Faktor pendukung utama dalam pelaksanaan transformasi
digital adalah sumber daya manusia (people), regulasi dan kebijakan yang
mendukung (policy) serta pendanaan dan insentif (budget and incentive).
Transformasi digital memiliki 10 target Indonesia digital meliputi tambahan
pertumbuhan PDB, pertumbuhan perusahaan rintisan (start-up), penambahan
lapangan kerja, digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah/Ultra Mikro
(UMKM/UMi), pertumbuhan talenta digital, pertumbuhan pengguna internet,
peningkatan peringkat indonesia secara internasional terkait e-Government (PBB),
Indeks daya saing digital (IMD), Indeks pembangunan TIK (PBB) serta Indeks
kemudahan berbisnis (Bank Dunia).
Reformasi birokrasi merupakan upaya yang dilakukan untuk mempercepat
perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) guna
mendukung pembangunan nasional. Program reformasi birokrasi wajib
dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Pelaksanaan
program reformasi birokrasi diatur melalui Perpres no. 81 tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Perpres 81/2010 tersebut membagi
pelaksanaan reformasi birokrasi ke dalam 3 (tiga) periode, yaitu periode I (20102014), Periode II (2015-2019), dan periode III (2020-2024).

4

Gambar 1-2. Sasaran Reformasi Birokrasi2

Berdasarkan grand design reformasi birokrasi, saat ini pelaksanaan program
reformasi birokrasi telah memasuki periode ketiga, artinya pelaksanaan program
reformasi birokrasi sudah pada tahap final yang akan berakhir pada tahun 2024.
Hasil akhir yang ingin dicapai dari pelaksanaan program reformasi birokrasi ini
adalah terciptanya pemerintahan berkelas dunia yang ditandai dengan tata kelola
pemerintahan yang semakin efektif dan efisien serta pelayanan publik yang
semakin berkualitas. Pelaksanaan program reformasi birokrasi periode ketiga ini
diatur melalui Permenpan RB nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sebagai kementerian
yang membidangi urusan komunikasi dan informatika di Indonesia turut serta
melaksanakan program reformasi birokrasi. Salah satu area perubahan dari
program reformasi birokrasi yang menjadi fokus Kemenkominfo adalah penguatan
akuntabilitas. Pelaksanaan area perubahan penguatan akuntabilitas bertujuan
untuk menjadikan Kemenkominfo sebagai organisasi yang berkinerja tinggi dan
mampu memanfaatkan anggaran secara efektif dan efisien.

2

Perpres no. 81 tahun 2010
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Penguatan akuntabilitas kinerja di lingkup Kemenkominfo dilakukan melalui
implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang
berpedoman pada Perpres no. 29 Tahun 2014. Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai
aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan
pengukuran, pengumpulan data, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada
instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja
instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis,
perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan
kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja.
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) selaku salah satu satuan
kerja yang berada di lingkup Kemenkominfo berkomitmen untuk mendukung
pelaksanaan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan SAKIP di lingkup
Kemenkominfo. Dengan demikian, Ditjen Aptika merasa perlu untuk menyusun
Renstra Ditjen Aptika. Penyusunan Renstra Ditjen Aptika dilakukan dengan
berpedoman pada Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan mengacu pada Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana
Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2024, serta
mempertimbangkan hasil evaluasi capaian kinerja pada Renstra Ditjen Aptika
periode sebelumnya, yaitu renstra Ditjen Aptika tahun 2015-2019. Penyusunan
Renstra ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 tahun 2020
tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 tahun 2019
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun
2020-2024.
Ditjen Aptika Tahun 2015—2019 Ditjen Aptika berupaya mendukung transformasi
digital, antara lain dengan mewujudkan program-program prioritas terkait TIK
yaitu integrasi eGovernment, UKMs Goes Digital dan 1 juta domain, Gerakan
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Nasional 1000 Startup Digital, Paket kebijakan ekonomi digital (safe harbour),
Cybersecurity untuk mendukung kepastian dan penegakan hukum untuk
memberikan rasa percaya masyarakat melakukan transaksi elektronik, dukungan
digital platform untuk pertanian dan perikanan, pembelajaran yang didukung oleh
Digital Platform sehingga memungkinkan pendidikan secara lebih luas dan akan
menjadi acuan internal Ditjen Aptika dalam melaksanakan tugas, fungsi,
wewenang, dan tanggung jawab guna mendukung capaian visi dan misi
Kemenkominfo.
Renstra Ditjen Aptika tahun 2020-2024 akan menjadi acuan bagi seluruh unit kerja
yang berada di dalamnya untuk melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan
tanggung jawab untuk 5 (lima) tahun ke depan. Dengan demikian, pelaksanaan
Renstra Ditjen Aptika diharapkan mampu mendukung pencapaian visi dan misi
Kemenkominfo sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Kemenkominfo tahun
2020-2024.

1.2

Capaian, Potensi, dan Permasalahan

1.2.1 Capaian, Potensi dan Permasalahan Digitalisasi Nasional
Rencana pelaksanaan digitalisasi pemerintahan disusun antara lain sesuai dengan
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE). Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Satu Data Indonesia juga merupakan upaya pemerintah pusat untuk
mempercepat digitalisasi pemerintahan dengan melakukan percepatan integrasi
data seluruh instansi pusat dan daerah.
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. Dalam mengembangkan ekonomi digital nasional,
sektor-sektor strategis nasional seperti pertanian, perikanan, pariwisata,
pendidikan, kesehatan, logistik dan perdagangan (UMKM) memegang peranan
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penting. Digitalisasi sektor-sektor tersebut perlu segera dilaksanakan dengan
antara lain meningkatkan onboarding para pelaku usaha ke marketplace.
Sektor perdagangan, khususnya UMKM, sangat berpotensi menjadi kekuatan
ekonomi Indonesia melalui pemanfaatan TIK oleh pelaku UMKM. Sesuai dengan
studi yang dilakukan McKinsey, 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. 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.
Pada masa pandemi, transaksi ekonomi melalui finansial teknologi serta transaksi
digital dari penjualan produk dan layanan jasa kesehatan meningkat lebih dari 300
persen 3 . Aktivitas pendidikan, pemerintah dan bisnis banyak ditopang melalui
platform digital. Termasuk juga penyaluran bantuan sosial, pengumpulan donasi
bagi keluarga terdampak Covid-19, hingga pelayanan vaksinasi massal. Ekonomi
digital dinilai menjadi penopang perekonomian Indonesia selama masa pandemi
Covid-19. Berdasarkan data BPS, sektor kominfo mencatat pertumbuhan tertinggi
pada Kuartal II 2020. BPS (Badan Pusat Statistik) juga menyebutkan bahwa Sektor
komunikasi dan informatika berhasil memberikan kontribusi sebesar 4,25 persen
terhadap PDB Indonesia4.

3
4

Data Kemenkominfo,2021
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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 Indonesia5.

Gambar 1-3. Bentuk Transformasi dan Pemanfaatan Ekonomi Digital

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 negara-negara ASEAN lainnya seperti
Singapura 88%, Malaysia 83%, Thailand 75%, dan Vietnam 70%.

5

Kementerian PP/Bappenas, 2020
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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 eConomy 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. Dan lebih tinggi dari rata-rata
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.
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Gambar 1-4. SEA Internet Economy6

Survei yang dilakukan oleh Hootsuite pada tahun 2021 menunjukkan bahwa
Indonesia memiliki total populasi sebesar 274,9 juta orang. Sementara itu
pengguna internet Indonesia tercatat sebesar 202,6 juta (73,7%) dan pengguna
aktif media sosialnya mencapai 170 juta (61,8%) dari total populasi.

6

e-Conomy SEA 2020 Report
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Gambar 1-5. Mobile, Internet, dan Penggunaan Media Sosial 7

Survei tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet dan media
sosial di Indonesia semakin meningkat. Seperti yang ditunjukkan grafik berikut,
masyarakat Indonesia juga semakin banyak menggunakan ruang digital.

Gambar 1-6 Rata-rata Waktu Penggunaan Perangkat Teknologi dan Media8

7
8

Hootsuite, 2021
Hootsuite, 2021
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Komposisi penduduk Indonesia juga merupakan potensi yang besar dalam
pertumbuhan digitalisasi. Hasil Sensus Penduduk 2020 BPS: 70 persen penduduk
produktif di Indonesia, 25% merupakan kelompok milenial, yang memiliki
karakteristik digital native yang cerdas teknologi. Hal tersebut mendorong
munculnya produk-produk teknologi digital baru untuk mengakomodasi
perubahan gaya hidup dan pergeseran perilaku masyarakat
1.2.2 Capaian, Potensi dan Permasalahan Renstra 2015-2019
1.2.2.1 Literasi Digital
Ditjen Aptika

terus melakukan upaya untuk meningkatkan literasi dan

keterampilan digital. Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi
merupakan program yang dirancang untuk mengakselerasi literasi digital di
berbagai daerah di Indonesia. GNLD Siberkreasi merupakan wadah kolaborasi,
koordinasi dan sinergi dengan para pemangku kepentingan untuk mendorong
advokasi dan pendidikan literasi digital yang komprehensif dan berkelanjutan.
Pada tahun 2020, GNLD Siberkreasi berhasil menjadi pemenang World Summit on
the Information Society (WSIS) Prizes 2020.
Program Siberkreasi juga merupakan gerakan nasional untuk mengatasi potensi
bahaya penyebaran konten negatif melalui Internet, seperti hoax, cyberbullying,
dan radikalisme online. Upaya penanggulangan tersebut dilakukan dengan cara
mensosialisasikan literasi digital di berbagai sektor, misalnya dengan mendorong
masuknya materi literasi digital ke dalam kurikulum pendidikan formal. Gerakan
ini juga bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam
menyebarkan konten positif melalui internet dan lebih produktif di dunia digital.
Siberkreasi lahir dari prakarsa bersama berbagai kalangan, komunitas peduli,
swasta, akademisi, masyarakat sipil, pemerintah dan media.
Tiga poin utama yang menjadi fokus Pembangunan SDM melalui program literasi
digital adalah:
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1. Meningkatkan skill pengembangan konten positif seperti melakukan fact
checking, blogging, youtubers, influencer, bijak dalam menggunakan media
sosial, mengembangkan ekonomi digital seperti penjualan online, startup
digital, digital parenting, dan lain-lain.
2. Peningkatan kemampuan penciptaan anti konten negatif, antara lain
pornografi, pembajakan, radikalisme, hoax, cyberbullying, ujaran kebencian,
dan SARA.
3. Pengembangan keterampilan yang mendukung transformasi digital seperti
coding, keamanan siber, kesadaran privasi, big data analytics, regulasi, dan
kecerdasan buatan.
Untuk mencapai ketiga fokus pengembangan SDM tersebut di atas, Siberkreasi
didukung oleh 7 inisiatif/program utama, yaitu LiterasiDigital.id, Batik Siberkreasi,
Pandu Digital, School of Influencer, StopHoaks.id, Netizen Fair, Kreator Nongkrong,
dan seminar/workshop offline. Hingga akhir tahun 2019, Program Siberkreasi
telah memiliki 96 mitra pendukung yang berasal dari segmen pemerintahan,
akademisi, komunitas, sektor swasta, dan media.
Sampai dengan 2020, sebanyak 213.143 Orang telah mendapatkan literasi di
bidang TIK. Faktor utama yang menunjang keberhasilan adalah kemitraan dengan
berbagai para pemangku kepentingan dalam Gerakan Nasional Literasi Digital
Siberkreasi untuk penyelenggaraan Program Literasi Digital. Dalam Gerakan
Nasional Literasi Digital terdapat beberapa stakeholder yang berasal dari unsur
Akademisi, Bisnis, Komunitas dan Pemerintah yang aktif dalam melakukan edukasi
Literasi Digital di masyarakat. Beberapa stakeholder tersebut juga telah memiliki
gerakan di akar rumput yang sangat bagus.
Kondisi lain yang mendukung keberhasilan program adalah dengan adanya
perubahan perilaku masyarakat yang telah berpindah dari aktivitas offline menjadi
online akibat pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung. Dengan kegiatan
beralih dari offline menjadi online maka banyaknya kegiatan yang dapat
diselenggarakan tanpa harus bertemu bertatap muka sehingga mengurangi
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perpindahan manusia dan membuat kegiatan yang berlangsung bisa dilakukan
secara paralel dengan sumber daya yang ada. Dari sisi pengelolaan anggaran dan
sumber daya manusia, perpindahan aktivitas dari offline menjadi online
menjadikan pengelolaan anggaran dan SDM menjadi lebih efektif dan efisien. Hal
lainnya yang juga mendukung adalah adanya apresiasi kepada peserta yang
mengikuti kegiatan Literasi Digital berupa sertifikat yang dibagikan secara digital
setelah kegiatan selesai diselenggarakan.
Untuk lebih memasifkan kegiatan Literasi Digital agar dapat mencapai target yang
telah ditetapkan, maka

perlu untuk dilakukan model kerja sama terutama

melibatkan Pemerintah Daerah di 514 kabupaten/kota. Pelibatan Pemerintah
Daerah pada 514 kabupaten/kota tersebut dapat mendorong proses pencapaian
target secara signifikan karena Pemerintah Daerah memiliki pemetaan terkait
kondisi dan demografi masyarakat di wilayahnya. Kegiatan yang dilakukan juga
dapat dilakukan secara berkesinambungan dalam satu tahun anggaran. Promosi
kegiatan Literasi Digital juga perlu disampaikan melalui media mainstream (TV,
Radio, Koran dan sebagainya) sehingga masyarakat mengetahui bahwa terdapat
kegiatan Literasi Digital di daerahnya yang bisa diikuti untuk mengetahui
pemanfaatan teknologi digital dan TIK dalam kehidupan sehari-hari.
Pada survei yang dilakukan oleh Hootsuite pada tahun 2021, pengguna internet
Indonesia tercatat sebesar 202,6 juta (73,7%) dan pengguna aktif media sosialnya
mencapai 170 juta (61,8%) dari total populasi. Dari statistik tersebut tergambar
bahwa literasi digital sangat dibutuhkan dalam menyambut era transformasi
digital ini. Tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan literasi digital adalah
tingkat literasi digital Indonesia yang masih dalam kategori ‘sedang’. Survei
Literasi Digital Nasional Pada tahun 2020 menunjukkan indeks literasi digital
Indonesia berada di angka 3,47 dari skala 4. Berdasarkan survei tersebut, kategori
Informasi dan literasi data memiliki skor paling rendah. Sedangkan yang paling
tinggi adalah kemampuan teknologi dan keamanan.
Selain itu Microsoft juga melaporkan hasil studi tahunannya yang bertema
"Civility, Safety, and Interactions Online 2020“. Tujuan dari studi tersebut adalah
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untuk mengukur tingkat kesopanan digital dari pengguna internet dunia saat
berkomunikasi di dunia maya. Hasil dari studi tersebut menempatkan Indonesia di
urutan terbawah se-Asia Tenggara dalam hal tingkat kesopanan di dunia maya.
1.2.2.2 Startup Digital
Gerakan Nasional 1000 Startup Digital merupakan tahap awal dari pengembangan
digital entrepreneurship dimana masyarakat dapat mengikuti berbagai kegiatan
mulai dari Ignition hingga Incubation. Kegiatan ini dilakukan agar peserta dapat
menerjemahkan ide-ide menjadi sebuah model bisnis yang dapat dijalankan dan
memastikan bahwa peserta juga memiliki tim yang dapat mengelola model bisnis
tersebut.

Program

ini

bertujuan

tujuan

untuk

memberikan

peluang

kewirausahaan berbasis teknologi digital ke seluruh penjuru nusantara, dengan
berfokus kepada; pengembangan talenta startup digital yang berkualitas,
mendorong terciptanya solusi digital untuk permasalahan sosial, dan membangun
ekosistem startup digital yang kolaboratif dan inklusi.

Tabel 1-1 Capaian Program Gerakan Nasional 1000 Startup Digital 9

Tahun

Capaian Startup Digital
(Kumulatif)

2016

65

2017

131

2018

584

2019

1.040

Selain menjalankan program Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, Ditjen Aptika
juga menyelenggarakan Startup Studio Indonesia yang merupakan program
intensif bagi startup tahap awal untuk mengakselerasi skala bisnis mereka.
Perbedaan Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital dengan Startup Studio adalah
Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital mencari startup dalam tahap konsepsi dan

9

Ditjen Aptika, 2019
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sedang merancang MVP (Minimum Viable Product), sedangkan Program Startup
Studio Indonesia menargetkan startup pada tahap Angel hingga pre-series A.
Program Startup Studio juga diutamakan bagi perusahaan startup teknologi yang
telah memiliki pengguna. Startup Studio Indonesia ingin memfasilitasi kebutuhan
pengembangan bisnis melalui berbagai dukungan. Ada lima fokus Startup Studio,
yaitu mengakselerasi produk dan tim, memvalidasi strategi pengembangan
produk untuk mencapai product-market-fit, strategi marketing growth,
mendukung pengembangan teknologi, dan menajamkan kemampuan bisnis.
Program Startup Studio Indonesia berkolaborasi dengan berbagai stakeholder,
diantaranya adalah dewan kurator dan mentor yang berasal dari startup,
akademisi, pemerintah, dan tentunya venture capital.
1.2.2.3 UMKM Go Online
Program UMKM Go Online bertujuan untuk mendorong UMKM dalam negeri
onboard ke marketplace. Ditjen Aptika menyelenggarakan program 8 juta UMKM
Go Online yang merupakan fasilitasi UMKM untuk berdagang secara online dengan
tujuan meningkatkan produktivitas dan akses pasar UMKM. Melalui program ini,
pedagang akan memiliki 2 (dua) kios sekaligus, yaitu kios offline (pasar, toko atau
bentuk toko fisik lainnya) sebagai tempat berjualan sehari-hari dan kios online di
marketplace.
Tahapan pelaksanaan program meliputi penyiapan materi edukasi, bekerja sama
dengan marketplace, relawan TIK, dan Ditjen IKP Kemenkominfo. Materi ini
digunakan untuk mengedukasi UKM Go Online dan disebarluaskan melalui pesan
layanan masyarakat (Public Service Announcement), Instagram, Facebook, video
animasi dan website.
Selain itu, Ditjen Aptika juga bekerja sama dengan beberapa marketplace online,
antara lain Blibli, Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, Blanja.com dan
Mataharimall serta K/L/D lainnya untuk melakukan edukasi dan implementasi
UMKM Go Online. Edukasi yang dilakukan oleh Ditjen Aptika pun tidak hanya di
dalam kelas (dalam acara onboarding), tapi juga dilakukan dengan mengunjungi
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pasar-pasar tradisional (Grebeg Pasar). Kegiatan Grebeg Pasar bertujuan untuk
memastikan bahwa mereka tidak hanya mengandalkan kios offline

untuk

berjualan, tetapi juga memanfaatkan marketplace untuk berjualan secara online
agar jangkauan pemasaran produk mereka semakin meluas.
Dalam kurun waktu 2017-2019, UMKM yang telah berhasil di-onboard sebanyak
total 17.113.220 UMKM, dengan komposisi kontribusi dari marketplace sebesar
16.973.883 UMKM Go Online, dan kontribusi Kemenkominfo 139.337 Go Online.
Tabel 1-2 Capaian Program UMKM Go Online 10

Tahun

Jumlah UMKM Go Online
Marketplace

Kominfo

2017

6.731.210

93.507

2018

11.093.783

100.104

2019

16.973.883

139.337

Dalam pelaksanaannya, program ini mengalami kendala antara lain terdapat
kesenjangan (akses) digital, tingkat literasi digital yang rendah di daerah-daerah
yang menjadi target program, pemerintah daerah terkait kurang aktif, dan
pendampingan terhadap UMKM masih belum memungkinkan dilakukan secara
intensif.
1.2.2.4 Petani dan Nelayan Go Online
Kedaulatan pangan merupakan salah satu fokus pembangunan nasional yang
memberikan manfaat signifikan bagi rakyat dan negara. Untuk mendukung fokus
pembangunan tersebut, Ditjen Aptika telah berupaya untuk memberikan solusi
atas permasalahan di sektor pertanian dan perikanan dengan memfasilitasi
penggunaan aplikasi yang tepat untuk mendukung aktivitas petani dan nelayan,
serta menunjang kinerja sektor pertanian dan perikanan. Program Petani Nelayan

10

Ditjen Aptika,2019
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Go Online merupakan program yang bertujuan meningkatkan kapasitas petani dan
nelayan dalam memperluas pasar dan mengelola hasil produksi.
Tabel 1-3 Capaian Petani Nelayan Go Online11

Tahun

Jumlah Petani Go Online

Nelayan Go
Online

2017

231.971

101.544

2018

485.478

254.357

2019

636.802

405.375

Total Capaian Petani Nelayan Go online per
2019: 1.042.177

Program ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan beberapa pihak, di antaranya
Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, perbankan,
operator, serta Startup Digital Sektor Pertanian dan Perikanan untuk mendukung
terselenggaranya ekosistem digital dari hulu ke hilir. Program ini menyasar petani
tanaman pangan dan hortikultura dengan luas lahan kurang dari 2 Ha serta
nelayan perikanan budidaya dan tangkap dengan kapal kurang dari 10 GT. Sampai
dengan Tahun 2019 capaian petani nelayan go online adalah sebanyak 1.042.177.
Dalam pelaksanaannya, program ini mengalami beberapa kendala antara lain
belum meratanya jaringan infrastruktur di daerah, banyak petani dan nelayan
yang belum memiliki teknologi yang diperlukan (contoh: smartphone), serta
tingkat literasi digital petani dan nelayan yang masih rendah.
1.2.2.5 Pengembangan Ekosistem Layanan Digital Terpercaya
Saat ini Indonesia sedang memasuki era digital, dimana segala kegiatan yang
mendukung kehidupan manusia dapat dilakukan dengan mudah menggunakan
teknologi, seperti teknologi internet. Disamping memiliki berbagai dampak positif,
teknologi internet juga memberikan tantangan tersendiri, terutama terkait

11

Ditjen Aptika,2019
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keamanan data ketika melakukan transaksi online, baik transaksi keuangan
maupun transaksi pertukaran dokumen formal.
Visi Indonesia untuk menerapkan e-government secara menyeluruh dan menjadi
raksasa ekonomi digital di ASEAN akan terhambat dengan fakta bahwa tingkat
fraud pada ekosistem digital di Indonesia sangat tinggi dan rendahnya integritas
dalam ekosistem digital Indonesia. Pemerintah perlu hadir untuk meningkatkan
keamanan dan integritas ekosistem digital Indonesia. Program ini merupakan
program penyediaan infrastruktur mekanisme public key infrastructure beserta
ekosistemnya yang menjadi kebutuhan dasar industri digital di Indonesia. Program
ini memiliki semangat untuk membangun infrastruktur identitas digital,
menciptakan industri sertifikat digital di Indonesia dan menciptakan permintaan
dari

sertifikat

digital

di

Indonesia.

Oleh

sebab

itu,

Kemenkominfo

mengembangkan layanan digital terpercaya. Salah satu wujud layanan digital
terpercaya adalah Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang menerbitkan
Sertifikat Elektronik bagi individu, organisasi, dan server milik masyarakat dan
pemerintah setelah melalui proses verifikasi identitas.
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) bertujuan untuk menyediakan jasa
sertifikat elektronik dan tanda tangan digital yang efisien, praktis dan terpercaya
bagi ekosistem digital di Indonesia, terutama untuk ekosistem dalam industri
keuangan dan transaksi e-commerce. Di samping itu, Sertifikat Elektronik nantinya
juga dapat digunakan sebagai identitas digital yang digunakan dalam mengakses
layanan online. Saat ini terdapat 6 (enam) layanan PSrE yang dikelola oleh
Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika untuk menjamin transaksi elektronik
yang aman, andal, dan bertanggungjawab. Layanan tersebut dapat diakses melalui
https://tte.kominfo.go.id/. Keenam layanan tersebut adalah:
1. Tanda Tangan Elektronik (TTE)
2. Segel elektronik (e-Seal)
3. Preservasi TTE dan segel elektronik
4. Penanda waktu (timestamp)
5. Pengiriman elektronik tercatat, (registered electronic delivery services)
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6. Otentikasi website (web authentication)
Kemenkominfo selaku kementerian dalam pemerintahan di Indonesia yang
membidangi urusan komunikasi dan informatika memiliki tugas dan wewenang
dalam

mengelola

penyelenggaraan

PSrE.

Sebagai

bentuk

pengawasan

penyelenggaraan layanan digital terpercaya khususnya pada Penyelenggaraan
Sertifikasi Elektronik (PSrE), Kemenkominfo memberi pengakuan kepada PSrE
yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kemenkominfo, sekaligus
mengoperasikan fasilitas Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk (PSrE Induk)
bagi PSrE Indonesia. Sebagai salah satu pelaksanaan fungsi pengendalian,
Kemenkominfo juga mengawasi penyelenggaraan layanan digital terpercaya bagi
PSrE Indonesia maupun PSrE Asing.
Sampai dengan bulan Januari 2020, telah ada 7 (tujuh) PSrE Indonesia yang
mendapat pengakuan di Kemenkominfo dan sedang dalam proses untuk berinduk
ke PSrE Induk. Ketujuh PsrE tersebut terdiri dari 5 PSrE non-Instansi dan 2 PSrE
Instansi. Dengan tersedianya layanan pengendalian PSrE, Indonesia siap
memasuki era digital yang terpercaya sekaligus mendukung visi pemerintah untuk
menjadikan Indonesia sebagai raksasa ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.
1.2.2.6 SiVION - identitas digital
Fakta terkait tingkat fraud pada ekosistem digital di Indonesia sangat tinggi dan
rendahnya integritas dalam ekosistem digital Indonesia seperti telah disebutkan
sebelumnya, menjadi dasar Kemenkominfo untuk menyelenggarakan program
PSrE. Selain menyelenggarakan program PSrE, Kemenkominfo melalui Ditjen
Aptika juga mengembangkan Sistem Verifikasi Identitas Nasional (SiVION) yang
memiliki interoperabilitas, efisien, dan aman, serta dijamin oleh Pemerintah
Indonesia.
Melalui SiVION Ditjen Aptika menyediakan sertifikat digital kepada pemohon yang
menjadi validasi baginya untuk menggunakan tanda tangan digital dalam
melakukan transaksi di sistem penyelenggara sistem elektronik. SiVION
menyediakan sertifikat digital bagi individu, organisasi dan server milik masyarakat
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dan pemerintah. Validasi sertifikat digital langsung dilakukan (real time) pada
masing-masing Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PsrE) Berinduk penerbit
sertifikat (Root Certification Authority/Root CA). Adanya sertifikasi yang
diterbitkan, dapat memberikan kepercayaan pada identitas digital pengguna yang
terverifikasi. Program ini berfungsi untuk meningkatkan keamanan dan integritas
dalam ekosistem digital Indonesia. Pada tahun 2017 telah tercatat 109.317
sertifikat digital, yang mana meningkat secara signifikan dibandingkan tahun 2016
yang mencatat 12.445 sertifikat digital.
1.2.2.7 Smart city
Smart city diartikan sebagai sebuah perkotaan yang wilayah-wilayahnya telah
mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola seharihari, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, memberikan pelayanan publik
yang optimal, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Implementasi smart city di
Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa kota yang telah memiliki program
smart city, salah satunya yaitu DKI Jakarta. Program smart city di Jakarta telah
dimulai sejak tahun 2014 lalu melalui program Jakarta smart city. Hingga saat ini
sudah banyak pemimpin daerah hingga tingkat kabupaten/kota yang berniat
mengadopsi konsep smart city di wilayahnya masing-masing, namun masih
menghadapi beberapa kendala seperti harga perangkat yang tinggi dan sulit
didapatkan, disamping ketersediaan infrastruktur dan SDM di daerah yang belum
memadai untuk penerapan smart city. Oleh sebab itu, Kemenkominfo pada tahun
2017 berinisiatif untuk menerapkan program Gerakan Menuju 100 Smart City.
Gerakan Menuju 100 Smart City merupakan respon positif pemerintah atas
berbagai permasalahan pembangunan di daerah dimana diperlukan sebuah
pendekatan pembangunan daerah yang tidak lagi biasa namun harus dilakukan
dengan cepat, efektif, dan efisien dengan mengedepankan pendekatan yang
kolaboratif, sinergis, dan integratif melalui konsep smart city. Gerakan Menuju 100
Smart City merupakan kolaborasi Kemenkominfo dengan Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian
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Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB),
Kementerian

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Badan

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Kantor Staf Presiden, dan Kompas
Gramedia, serta berbagai pelaku industri teknologi informasi yang ada di
Indonesia yang dimulai sejak tahun 2017. Dalam program ini Kemenkominfo
berkomitmen menjadi fasilitator bagi pengembangan kota cerdas (smart city) di
seluruh Indonesia.
Kabupaten/kota yang telah menjalankan Program Smart City diharapkan dapat
menjadi teladan (role model) dalam menghadapi dan mengimplementasikan
transformasi digital pada instansi pemerintah dalam skala yang luas dan menjaring
ke setiap daerah. Program Menuju 100 Smart City menyasar pemerintah daerah
yang telah menyiapkan berbagai infrastruktur teknologi informasi, sumber daya
manusia (SDM), serta regulasi yang mengatur kebijakan tersebut. Beberapa
contoh pemerintah daerah yang menjadi peserta program ini antara lain
Kabupaten Sukoharjo, Boyolali, dan Kota Solo.
Kabupaten/kota yang menjadi peserta Gerakan 100 Smart City ini dipilih melalui
mekanisme asesmen berdasarkan enam parameter pada gambar berikut12 :

Gambar 1-7. Gerakan Menuju Smart City 2019

Asesmen dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2017. Hasil asesmen
menunjukkan tingkat kesiapan kabupaten/kota dalam mengikuti Gerakan Smart
12

Ditjen Aptika,2019
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City. Kabupaten/kota yang lebih siap dapat mengikuti terlebih dahulu. Pada tahun
2017 Kemenkominfo telah memberikan bimbingan teknis smart city kepada 25
kabupaten/kota, dan pada tahun 2018 bertambah 50 kabupaten/kota. Pada tahun
2019, 25 kabupaten/kota dipilih, sehingga memenuhi target 100 kabupaten/kota
percontohan implementasi program smart city di Indonesia.
1.2.2.8 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bertujuan untuk mewujudkan birokrasi berkelas
dunia. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan birokrasi berkelas
dunia tersebut adalah melaksanakan area perubahan penataan tata laksana yang
salah satu programnya adalah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah
penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
Tujuan penyelenggaraan SPBE adalah untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan
publik yang berkualitas dan terpercaya. Oleh sebab itu, Pemerintah telah
menerbitkan beberapa regulasi yang saling melengkapi terkait SPBE, yaitu:
1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE);
2. Peraturan Presiden nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
3. Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi
Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Dengan terbitnya Perpres SPBE tersebut, maka penilaian Pemeringkatan egovernment Indonesia (PEGI) sudah tidak dilakukan lagi. Penilaian e-government
nasional selanjutnya dengan melalui proses evaluasi penyelenggaraan SPBE yang
dilaksanakan oleh KemenPAN RB bersama Kemenkominfo. Pada tahap
penyelenggaraan

awal

SPBE,

Kemenkominfo

sudah

memulai

proses

pembangunan Pusat Data Nasional, dimana pada tahun 2019 dan 2020 proses
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administrasi hibah dan loan telah dilaksanakan, dan proses pembangunan
infrastruktur Pusat Data Nasional tersebut akan dilanjutkan pada tahun 20202024.
Sesuai amanat Perpres No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE), Direktorat Jenderal Aptika, Kementerian Kominfo berperan
dalam penyusunan regulasi dan implementasi. Regulasi yang dirumuskan di
antaranya RPM Interoperabilitas data dan Informasi, panduan penyusunan kamus
kompetensi, panduan JFT Manggala Informatika, dan kajian akademik egovernment sedangkan dari sisi implementasi terdiri dari fasilitasi pelayanan
administrasi pemerintahan yang terintegrasi dan pengembangan layanan berbasis
teknologi layanan berbagi pakai. Fasilitasi layanan administrasi yaitu layanan
perizinan terintegrasi Online Single Submission Pemerintah Daerah (SiCantik),
layanan e-Office Nasional, layanan mail.go.id, sedangkan untuk pengembangan
layanan berbasis teknologi layanan berbagi pakai berupa pengembangan aplikasi
SiMantra.
1.2.2.8.1 Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Interoperabilitas Data dan
Informasi
Pada bulan Oktober 2018 terbit Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang memberikan amanat
kepada Kemenkominfo untuk menyusun berbagai regulasi turunannya, salah
satunya terkait Interoperabilitas. Subdit Tata Kelola Sistem Elektronik
Pemerintahan melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Meteri (RPM)
Kominfo tentang Interoperabilitas Data dan Informasi guna mengakomodir
dinamika regulasi yang terjadi. Interoperabilitas Data dan Informasi dilingkup
Pemerintahan saat ini sudah menjadi salah satu kebutuhan utama dalam
pemerintahan berbasis sistem elektronik di Indonesia. Interoperabilitas mutlak
diperlukan agar berbagai layanan pemerintah yang terhubung ke jaringan (atau
yang lebih dikenal sebagai e-Service) dapat berkomunikasi secara efektif satu sama
lain.
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Adanya komunikasi efektif tentu akan memberikan banyak manfaat bagi seluruh
pihak, baik bagi pemerintah maupun masyarakat umum. Peraturan Presiden No.
95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
mengamanatkan bahwa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan
terpercaya serta meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan
diperlukan penerapan SPBE. Untuk mengatasi permasalahan penerapan SPBE
pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan, tantangan pemerintah adalah
melakukan integrasi layanan yang berbasis elektronik, baik integrasi internal
Kementerian/Lembaga/

Daerah

maupun

integrasi

antar

Kementerian/Lembaga/Daerah secara nasional. Sedangkan untuk mengatasi
permasalahan pada pelayanan publik, diperlukan integrasi secara nasional terkait
layanan pengaduan publik, layanan perizinan, dan pelayanan publik lainnya yang
menjadi tantangan bersama bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Sehingga dipandang perlu untuk melaksanakan pengembangan aplikasi umum
layanan berbasis cloud. Berdasarkan amanat Peraturan Presiden No. 95 Tahun
2018, Kemenkominfo bertanggung jawab terhadap keterpaduan pembangunan
dan pengembangan aplikasi SPBE. Maka pada tahun 2020 Kementerian Kominfo
melaksanakan program Aplikasi Generik yang dikembangkan secara multiplatform
yang ditargetkan sebanyak 7 (tujuh) aplikasi pada Perjanjian Kinerja (PK) tingkat
eselon II, yang diharapkan aplikasi ini menjadi tahap awal pengembangan aplikasi
umum yang perlu disediakan untuk mempercepat transformasi digital pada
instansi pemerintahan.
1.2.2.9 Pengendalian dan Pengawasan di Internet
1.2.2.9.1 Sistem Pengendalian Konten Negatif
Sistem Pemblokiran Konten Negatif adalah sistem yang digunakan untuk
mendeteksi konten negatif yang dinamakan mesin pengais konten negatif (Mesin
AIS).

Tim

AIS

di

Kementerian

Kominfo

menangani

laporan

dari

kementerian/lembaga dan masyarakat tentang konten-konten negatif di ranah
maya. Mesin AIS menggunakan metode keyword-based search, dengan
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memanfaatkan Artificial Intelligence untuk mencari konten negatif. Konten negatif
yang ditemukan oleh mesin AIS kemudian digunakan sebagai salah satu input bagi
tim verifikator yang memproses konten negatif. Bukti nyata konten negatif akan
dijadikan sebagai bukti digital, dan diteruskan ke eksekutor untuk tindakan
terakhir. Jika sebuah situs atau akun memang terverifikasi melanggar peraturanperundang-undangan yang berlaku di Indonesia, eksekutor dari tim AIS akan
memblokirnya dengan berkoordinasi ke penyedia jasa internet dan penyelenggara
media sosial.
Tujuan dari terselenggaranya Sistem Pemblokiran Konten Negatif adalah:
1. Tersedianya sistem manajemen penanganan konten bermuatan negatif.
2. Tersedianya sistem pengumpulan seluruh konten internet yang terbuka
(crawling).
3. Tersedianya sistem pengumpulan log dari sistem-sistem yang digunakan
untuk proses penanganan konten bermuatan negatif.
4. Tersedianya sistem analisa cerdas terhadap seluruh konten yang
dikumpulkan yang dapat memberikan laporan rekomendasi daftar
konten negatif yang akan diproses oleh tim validasi, dan kemudian
dilanjutkan dengan proses penanganan konten selanjutnya.
5. Tersedianya sistem analisa cerdas terhadap seluruh log yang
dikumpulkan yang dapat memberikan laporan kegiatan proses
penanganan konten bermuatan negatif.
6. Tersedianya perangkat sistem pengamanan tingkat tinggi yang dapat
menjaga integritas, kerahasiaan dan ketersediaan sistem pengumpulan
konten internet (crawling dan data mining) serta sistem pendukung Trust
positif.
Beberapa kategori konten negatif yang sering dilakukan pemblokiran oleh Ditjen
Aptika adalah kategori perjudian, pornografi, penipuan, HKI, konten negatif yang
direkomendasikan Sektor, pelanggaran keamanan informasi, berita bohong/hoaks,
terorisme/radikalisme, SARA, dan perdagangan produk dengan aturan khusus.
Monitoring & evaluasi sistem pemblokiran konten negatif telah dilakukan di 14
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Provinsi di Indonesia. Selain itu untuk menjaga ruang digital yang bersih,
keterlibatan semua pihak terus digerakkan secara bersama, baik pemerintah,
akademia, organisasi non pemerintah (NGO), tokoh masyarakat, dan media.
Tantangan yang dihadapi adalah bermigrasinya aktivitas ke media komunikasi
daring (terutama selama pandemi) meningkatkan paparan konten negatif ke
pengguna internet.
1.2.2.9.2 Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat
Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem
Elektronik Lingkup Privat (PSE Lingkup Privat) disusun guna melindungi negara dan
masyarakat dari berbagai ancaman di ruang digital dengan memastikan
penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan cara yang
andal, aman, terpercaya, dan bertanggung jawab. Penyelenggaraan sistem dan
transaksi elektronik yang baik akan meminimalkan risiko yang ditimbulkan oleh
kejahatan cyber, penyalahgunaan data, kebocoran konten akibat arus informasi
yang tinggi serta kemajuan teknologi yang pesat.
Proses penyusunan Permen tersebut telah melalui konsultasi publik, termasuk
mendengarkan keterangan berbagai pihak yang berkepentingan seperti platform
digital, organisasi non-profit, perwakilan negara sahabat, serta sesuai ketentuan
yang berlaku. Pelaksanaan dari Permen akan dilakukan dengan menghormati
pelindungan hak privasi, data pribadi, serta kebebasan berekspresi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Melalui Permen PSE Lingkup Privat tersebut, Kemenkominfo menerapkan tiga
kebijakan yaitu kewajiban pendaftaran PSE, moderasi konten, dan pemberian
akses untuk kepentingan pengawasan serta penegakan hukum.
1.2.2.9.3 Implementasi UU PDP
Pelindungan data pribadi adalah hal yang krusial seiring perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi yang amat pesat. Data pribadi menjadi aset/komoditas
bernilai tinggi di era big data dan ekonomi digital. Di sisi lain, data pribadi
merupakan hal yang harus dilindungi karena merupakan bagian dari Hak Asasi

28

Manusia (HAM) dan telah diamanatkan oleh konstitusi Negara Republik Indonesia
melalui Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, semakin sering muncul berbagai
kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi, misalnya skandal Cambridge
Analytica dan beberapa kasus pengungkapan data pribadi pengguna platform
financial technology (fintech) yang berbasis peer-to-peer lending di Indonesia.
Upaya pelindungan data pribadi menjadi penting untuk menjamin hak warga
negara atas pelindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat
serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data
pribadi. Konsep pelindungan data pribadi mengisyaratkan bahwa individu
memiliki hak untuk menentukan apakah akan membagi, membatasi atau bertukar
data pribadi. Pemerintah perlu hadir untuk menjamin pelindungan data pribadi
dalam sebuah regulasi.
Saat ini, pelindungan data pribadi memang telah menjadi isu penting di berbagai
negara di dunia. Saat ini setidaknya ada lebih dari 132 negara telah memiliki
instrumen hukum yang secara khusus mengatur mengenai pelindungan data
pribadi warga negaranya. Sementara itu beberapa negara ASEAN juga menyusun
aturan khusus yang terkait dengan pelindungan data pribadi. Misalnya Malaysia
pada tahun 2010, Singapura pada tahun 2012, Filipina pada tahun 2012, Laos pada
tahun 2017, dan Thailand pada tahun 2019.
Di Indonesia, pelindungan terhadap data pribadi saat ini belum diatur dalam
undang-undang tersendiri melainkan masih tersebar di berbagai peraturan
perundang-undangan dan masih bersifat sektoral dan parsial. Berdasarkan hasil
studi ELSAM bahwa peraturan Pelindungan Data Pribadi di Indonesia, tersebar di
berbagai macam sektor, mulai dari sektor telekomunikasi, keuangan dan
perbankan, perpajakan, kependudukan, kearsipan, penegakan hukum, keamanan,
hingga sektor kesehatan. Ada sedikitnya 32 Undang-Undang yang materinya
menyinggung mengenai pengaturan data pribadi warga negara, salah satunya
adalah pada sektor kominfo terdapat dalam Undang-Undang ITE yang diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 20/2016 tentang Pelindungan Data
Pribadi di dalam Sistem Elektronik.
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Pemerintah Indonesia memahami pentingnya regulasi mengenai Pelindungan
Data Pribadi dan terus mendorong untuk terwujudnya peraturan mengenai data
pribadi di Indonesia. Kementerian Kominfo telah menginisiasi penyusunan
Rancangan Undang-Undang Adapun beberapa faktor penunjang dalam
keberhasilan program ini adalah: Berkolaborasi dengan lembaga penelitian yang
profesional dan memiliki pengalaman dalam melakukan kajian UMKM Naik Kelas
dan kajian terkait digitalisasi UMKM. Koordinasi yang baik dengan para
stakeholder (pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, komunitas, media,
pelaku UMKM dan lain-lain) untuk menyediakan data dan informasi terkait
kebijakan digitalisasi UMKM serta upaya sinergi program. Pelindungan Data
Pribadi

(RUU

PDP)

sejak

awal

tahun

2014

dengan

melibatkan

Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka pembahasan materi muatan serta
telah mendapatkan masukan dari pelaku usaha, akademisi, praktisi dan asosiasi
terkait. Kementerian Kominfo yang memegang tanggung jawab bidang teknologi
dan informasi saat ini telah menyusun Rancangan Undang-Undang Pelindungan
Data Pribadi (RUU PDP). RUU PDP memuat beberapa substansi yang krusial untuk
memberikan pelindungan terhadap masyarakat dan ditujukan untuk menjadi
kerangka regulasi yang lebih kuat serta dapat memayungi ketentuan perundangundangan lain yang terkait dengan data pribadi, namun masih tersebar ke
beberapa sektor. Secara umum isi RUU PDP mengatur tentang jenis data pribadi,
hak-hak pemilik data pribadi, memperkenalkan istilah Pengendali Data Pribadi,
Pemroses Data Pribadi, beserta kewajiban, prinsip dan lingkup pekerjaannya dan
larangan beserta sanksi.
Tujuan utama penyusunan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi
adalah menghadirkan regulasi yang 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
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PDP maka WNI memiliki kendali atas data pribadi yang dimilikinya dan
pengelolaan data pribadi lebih transparan.
Sasaran program ini adalah untuk mencapai visi Pemerintahan Indonesia yang
dituangkan dalam Nawacita 1 yakni menghadirkan kembali negara untuk
melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
Dengan adanya Undang-undang PDP secara spesifik, sasaran program ini untuk
kalangan penerima manfaat agar: Meningkatnya potensi iklim ekonomi yang
positif pada dunia usaha akibat dari kepastian investasi melalui PDP Masyarakat
merasa aman dan terjamin terhadap pelindungan data pribadinya.
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BAB 2
VISI, MISI DAN TUJUAN DIREKTORAT
JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.1 Visi Ditjen Aptika Tahun 2020-2024
Visi merupakan arah pengembangan organisasi kedepan. Visi adalah gambaran
kondisi yang ingin dicapai organisasi di masa yang akan datang. Visi dapat disusun
untuk jangka panjang (>25 tahun) maupun jangka menengah (5 tahun).
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 12 menyatakan bahwa "Visi
adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan".
Visi Direktorat Jenderal Apliklasi Informatika (Ditjen Aptika) merupakan keadaan
yang ingin dicapai pada tahun 2024 dalam mendukung tercapainya Visi
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo). Berdasarkan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 2 tahun 2021 tentang
Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2024, Visi
Kementerian Kominfo adalah
"Menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang andal,
profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada
Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi
Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat,
Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong- Royong."
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Berdasarkan Visi tersebut, maka Visi Ditjen Aptika tahun 2020-2024 adalah:
"Terwujudnya transformasi digital nasional dalam mewujudkan
Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika"
Pernyataan Visi Ditjen Aptika ini mengandung 1 (satu) kata kunci, yaitu
transformasi digital nasional. Kata kunci ini bermakna Penggunaan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam merubah proses konvensional menjadi
proses digital. Hal ini berarti bahwa Visi Ditjen Aptika mengandung makna bahwa
Ditjen Aptika akan berupaya dalam mendorong terwujudnya transformasi digital,
yaitu Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam merubah
proses konvensional menjadi proses digital pada sektor ekonomi dan bisnis sesuai
tugas dan kewenangan Ditjen Aptika. Transformasi digital disini terdiri dari 3 (tiga)
pilar utama, yaitu pilar pemerintah digital, masyarakat digital serta ekonomi digital.

2.2 Misi Ditjen Aptika Tahun 2020-2024
Ditjen Aptika merumuskan Misi Ditjen Aptika dalam mewujudkan Visi Ditjen
Aptika tahun 2020-2024. Misi merupakan jalan pilihan yang ditempuh organisasi
dalam mewujudkan Visi organisasi tersebut. Misi menjadi pendorong gerak dan
komitmen seluruh elemen organisasi, dari pimpinan tertinggi hingga staf.
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 13 menyatakan bahwa "Misi
adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan Visi".
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Misi Ditjen Aptika tahun 2020-2024 dalam mewujudkan Visi Ditjen Aptika adalah:
1) Memperkuat regulasi dan tata Kelola Aptika berbasis riset dalam
mendukung transformasi digital.
Misi ini menekankan pada penguatan regulasin dan tata kelola Aptika dalam
mendukung percepatan transformasi digital nasional. Regulasi terkait Aptika
yang

dihasilkan

merupakan

hasil

riset

dan

kajian

dengan

mempertimbangkan kondisi masyarakat Indonesia.
2) Meningkatkan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
dalam mewujudkan pemerintahan digital.
Misi ini merupakan upaya dalam mewujudkan pemerintahan digital melalui
peningkatan tata kelola SPBE pada Kementerian/Lembaga/Pemda dalam
memberikan layanan publik berkualitas. Peningkatan tata kelola SPBE
nasional ini tentunya merupakan kolaborasi kerja beberapa Kementerian,
sehingga tata kelola SPBE yang dimaksudkan dalam misi ini adalah tata
kelola yang sesuai dengan tugas dan kewenangan Ditjen Aptika.
3) Meningkatkan inisiatif digital dalam mewujudkan ekonomi digital.
Misi ini merupakan upaya dalam mewujudkan pilar ekonomi digital dalam
rangka transformasi digital. Peningkatan upaya inisiatif digital diharapkan
dapat mempercepat transformasi ekonomi digital yang akan dijabarkan
menjadi beberapa kegiatan strategis.
4) Meningkatkan kesiapan masyarakat dalam mendukung transformasi
digital.
Pilar ketiga dalam transformasi digital adalah masyarakat digital, dimana
kesiapan masyarakat dalam menghadapi digitalisasi akan sangat penting
dalam mendukung percepatan transformasi digital. Misi ini mendorong
kesiapan masyarakat dalam mendukung percepatan transformasi digital
tersebut.
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5) Terwujudnya ruang digital yang sehat dan produktif.
Misi ini merupakan upaya dalam mewujudkan ruang digital yang sehat dan
produktif melalui pengendalian dan penegakan hukum Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE). Pengendalian dan penegakan hukum ITE ini
merupakan upaya komprehensif dari hulu (pencegahan) ke hilir (penindakan)
dalam membangun ruang digital yang sehat dan produktif.
6) Optimasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan layanan kesekretariatan
Ditjen Aptika
Reformasi birokrasi merupakan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan
kualitas tata kelola birokrasi Ditjen Aptika yang semakin transparan dan
akuntabel. Misi optimasi pelaksanaan reformasi birokrasi kesekretariatan
Ditjen Aptika ini diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih,
akuntabel dan profesional (good goverment governance).

2.3 Tujuan Ditjen Aptika Tahun 2020-2024
Tujuan merupakan lingkup yang lebih sempit dari Visi, dimana tujuan berisi kondisi
yang diharapkan terjadi secara lebih spesifik. Tujuan juga disusun berdasarkan
Misi yang dirumuskan oleh organisasi. 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 Kominfo.
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
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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 berbasit riset (dibuktikan dengan naskah akademik)
terhadap total peraturan perundang-undangan terkait Aptika yang
dihasilkan.
2) Terlaksananya dukungan layanan Sistem Penyelenggaraan Berbasis
Elektronik

(SPBE)

sesuai

kewenangan

Ditjen

Aptika

Kominfo.

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.
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.
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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

digital

masyarakat

dalam

mendukung

transformasi digital
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 propinsi 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
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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:
1) 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 (SE) Menpan RB.
2) 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).

2.4 Sasaran Ditjen Aptika Tahun 2020-2024
Visi, Misi dan Tujuan Ditjen Aptika merupakan gambaran arah strategis
pengembangan Ditjen Aptika hingga tahun 2024. Arah strategis tersebut perlu
diterjemahkan

kedalam

pelaksanaan

operasional

sehingga

dapat

diimplementasikan dengan baik. Sasaran menggambarkan tujuan operasional
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yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek hingga menengah. 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 23 hingga pasal 29
menyatakan bahwa:
•

Ayat 23: "Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga adalah kondisi yang akan
dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan
pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program"

•

Ayat 24: "Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu
program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga
yang mencerminkan berfungsinya keluaran "

•

Ayat 25: "Sasaran Kegiatan adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan
tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa"

•

Ayat 26: " Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang
mengindikasikan

keberhasilan

pencapaian

Sasaran

Strategis

Kementerian/Lembaga"
•

Ayat 27: "Indikator Kinerja Program adalah alat ukur yang mengindikasikan
keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program"

•

Ayat 28: "Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan
keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan"

•

Ayat 29: "Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan
akan dicapai dari setiap indikator kinerja"

Sasaran Program Ditjen Aptika diturunkan dari Sasaran Strategis Kementerian
Kominfo yang tertuang dalam Renstra Kementerian Kominfo tahun 2020-2024.
Sasaran Program Ditjen Aptika kemudian diturunkan (cascading) hingga tingkat
eselon II (Direktorat dan Sekretariat Direktorat) sebagai pendelegasian kinerja
atasan kebawahan.
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Pohon kinerja cascading standar kinerja Menteri hingga eselon II dapat dilihat
pada pohon kinerja berikut ini.
A. SP 1. Meningkatnya pengembangan ekosistem ekonomi digital
Transformasi Digital Nasional merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan
teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu
sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Untuk mencapainya, strategi
yang dilakukan adalah dengan mengembangkan ekosistem digital nasional, dan
memastikan pemanfaatannya.
Sasaran SK 1. Meningkatnya adopsi teknologi digital di sektor dan kawasan
strategis menunjukkan peningkatan pemanfaatan ekosistem digital pada sektor
dan Kawasan strategis. Tujuan dari adopsi teknologi digital di sektor dan kawasan
strategis adalah agar sektor-sektor tersebut dapat meningkatkan produktivitas
dan memperkuat perekonomian.
MENTERI KOMINFO
SS.6.
Meningkatnya pemanfaatan TIK
di sektor ekonomi dan bisnis

IKSS 6.1
Persentase (%) tingkat adopsi teknologi digital di
sektor strategis (kumulatif): Pertanian,
Pariwisata, Logistik, Maritim, Pendidikan dan
Kesehatan

Outcome/ impact:
tingkat adopsi teknologi
digital di sektor strategis

Adopsi Langsung
Direktorat Jenderal Aptika
SP 1.
Meningkatnya
pengembangan ekosistem
ekonomi digital

IKP 1.1
Persentase (%) tingkat adopsi teknologi digital di
sektor strategis (kumulatif): Pertanian, Pariwisata,
Logistik, Maritim, Pendidikan dan Kesehatan

Outcome:
tingkat adopsi teknologi
digital di sektor strategis

Adopsi Langsung
Direktorat Ekonomi Digital
SK 1.
Meningkatnya adopsi
teknologi digital di sektor
dan Kawasan strategis

IKK 1.1
Persentase (%) tingkat adopsi teknologi digital di sektor strategis
(kumulatif): Pertanian, Pariwisata, Logistik, Maritim, Pendidikan dan
Kesehatan

Output:
tingkat adopsi teknologi digital di
sektor strategis
Komponen:
Inisiatif digital sektor strategis

Gambar 2-1 Pohon kinerja IKSS 6.1 IKP 1.1 IKK 1.1
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Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa SP.1 dan IKP 1.1 Ditjen Aptika diturunkan
dari SS.6 dan IKSK 6.1 Menteri.
Untuk cascading pada indikator ini, IKSS diturunkan dengan metode adopsi
langsung dimana IKSS sama dengan IKP. Begitu juga dengan SK 1 dan IKK 1.1
diturunkan menggunakan metode adopsi langsung ke Direktorat Ekonomi Digital.
Hal ini berarti bahwa capaian kinerja Menteri dan Ditjen akan sangat bergantung
kepada capaian kinerja Direktorat Ekonomi Digital. Untuk mencapai IKK 1.1, upaya
yang dilakukan adalah melakukan inisiatif digital sektor strategis.
MENTERI KOMINFO
IKSS 6.1
Persentase (%) tingkat adopsi teknologi digital di
sektor strategis (kumulatif): Pertanian,
Pariwisata, Logistik, Maritim, Pendidikan dan
Kesehatan

SS.6.
Meningkatnya pemanfaatan TIK
di sektor ekonomi dan bisnis

Outcome/ impact:
tingkat adopsi teknologi
digital di sektor strategis

Buat Baru
Direktorat Jenderal Aptika
SP 1.
Meningkatnya
pengembangan ekosistem
ekonomi digital

IKP 1.2
Persentase (%) kawasan Prioritas yang difasilitasi
untuk adopsi teknologi digital (12 KEK, 13 SKPT, 10
Kawasan pariwisata prioritas, 30 Kawasan IKM)

Outcome:
Kawasan prioritas terfasilitasi
adposi teknologi digital

Adopsi Langsung
Direktorat Ekonomi Digital
SK 1.
Meningkatnya adopsi
teknologi digital di
sektor dan Kawasan
strategis

IKK 1.2

Persentase (%) kawasan Prioritas yang difasilitasi untuk
adopsi teknologi digital (12 KEK, 13 SKPT, 10 Kawasan
pariwisata prioritas, 30 Kawasan IKM)

Output:
tingkat adopsi teknologi digital
di kawasan strategis
Komponen:
Inisiatif digital sektor strategis

Gambar 2-2 Pohon kinerja IKSS 6.1 IKP 1.2 IKK 1.2

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa SP.1 dan IKP 1.2 Ditjen Aptika diturunkan
dari SS.6 dan IKSK 6.1 Menteri. Untuk cascading pada indikator ini, IKSS diturunkan
dengan metode buat baru dimana IKSS sama dengan IKP. Hal ini berarti bahwa
capaian kinerja Menteri tidak terkait secara kuantitatif dengan kinerja Ditjen.
Ditjen Aptika berkontribusi secara kualitatif terhadap capaian IKSS 6.1. Sedangkan
cascading SP.1 dan IKP 1.2 menjadi SK.1 IKK 1.2 pada Direktorat Ekonomi Digital
dilakukan menggunakan metode adopsi langsung, dimana IKP akan sama dengan
IKK. Hal ini berarti bahwa capaian kinerja Ditjen untuk indikator ini akan
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sepenuhnya bergantung kepada capaian kinerja Direktorat Ekonomi Digital. Untuk
mewujudkan IKK 1.2, maka upaya yang dilakukan adalah melakukan inisiatif digital
sektor strategis.

Gambar 2-3 Pohon kinerja IKSS 6.2 IKP 1.3 IKK 1.3

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa SS6 dan IKSS 6.2 di cascading menjadi SP1
dan IKP 1.3 dengan metode buat baru, dimana pada indikator ini, Ditjen
berkontribusi secara kualitatif terhadap capaian kinerja Menteri. Hal ini berarti
bahwa capaian kinerja Menteri tidak sepenuhnya bergantung kepada capaian
kinerja Ditjen.
Sedangkan SP1 IKP 1.1 diturunkan ke Direktorat Ekonomi Digital menjadi SK1 IKK
1.3 dan IKK 1.4 dengan metode buat baru. Sama halnya dengan cascading Menteri
ke Ditjen, pada pada indikator ini, Direktur berkontribusi secara kualitatif terhadap
capaian kinerja Ditjen. Hal ini berarti bahwa capaian kinerja Ditjen tidak
sepenuhnya bergantung kepada capaian kinerja Direktur.
Untuk mewujudkan IKK 1.3 dan IKK 1.4, terdapat 3 (tiga) upaya yang dilakukan,
yaitu:
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1) Persiapan dan perencanaan fasilitasi adopsi teknologi digital UMKM
2) Implementasi adopsi teknologi digital UMKM
3) Monev Adopsi teknologi digital UMKM
SK 2. Meningkatnya pengembangan startup digital merupakan sasaran yang
menekankan pada pertumbuhan startup digital nasional untuk mendorong
pengembangan ekosistem digital nasional. Pengembangan Ekosistem digital
nasional dipengaruhi oleh transaksi atau aktivitas bernilai ekonomi yang dihasilkan
oleh penyedia usaha dan layanan yang memanfaatkan teknologi digital, dan dalam
hal ini adalah startup digital dan game developer. Selain kontribusi GDP dari
inovasi yang dihadirkan oleh startup digital, salah satu penyumbang ekonomi
digital di Indonesia adalah dari sektor video game. Nilai pendapatan khusus dari
sektor video game dari pasar Indonesia saat ini telah mencapai 1,8 Miliar Dollar
dan berada pada posisi ke 16 di dunia13.
Pertumbuhan startup digital nasional diindikasikan tidak hanya dengan
bertambahnya jumlah startup digital, tetapi juga dengan keberlangsungan dan
peningkatan skala usaha dari startup digital tersebut. Keberlangsungan dan
peningkatan skala usaha tersebut dapat didukung dengan terlaksananya sinergi,
kolaborasi antara startup digital dengan berbagai pemangku kepentingan seperti
pemerintah, perusahaan swasta, dan BUMN. Dan dalam melakukan perluasan
usaha startup digital tersebut, dibutuhkan peningkatan kemampuan melalui
pendanaan yang dapat diperoleh dengan membuka akses pendanaan dari
berbagai investor dalam dan luar negeri. Keberadaan startup digital sebagai
pendorong hadirnya inovasi digital akan menjadi katalis di sektor-sektor strategis
nasional seperti pertanian, perikanan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, logistik
dan perdagangan (UMKM).

13

Newzoo Report, 2020
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SS.6.
Meningkatnya pemanfaatan TIK
di sektor ekonomi dan bisnis

MENTERI KOMINFO
Outcome/ impact:
Penambahan unicorn

IKSS 6.3
Jumlah penambahan unicorn

Buat Baru
Direktorat Jenderal Aptika
SP 1.
Meningkatnya
pengembangan ekosistem
ekonomi digital

IKP 1.5

Outcome:
Jumlah startup digital yang
berhasil naik kelas

Persentase (%) startup digital yang berhasil naik
kelas

Buat Baru
Direktorat Ekonomi Digital
SK 2.
Meningkatnya
pengembangan startup
digital

IKK 2.2

Jumlah Business Matchmaking Startup Digital

Output:
Business Matchmaking
Startup Digital
Komponen:
- Penyelenggaraan Indonesia
Game Exchange (IDGX)
- Fasilitasi penyelenggaraan Hub
ID startup digital

Gambar 2-4 Pohon kinerja IKSS 6.3 IKP 1.5 IKK 2.2

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa SS6 dan IKSS 6.3 di cascading menjadi
SP1 dan IKP 1.5 dengan metode buat baru, dimana pada indikator ini, Ditjen
berkontribusi secara kualitatif terhadap capaian kinerja Menteri. Hal ini berarti
bahwa capaian kinerja Menteri turut dipengaruhi tidak sepenuhnya bergantung
kepada capaian kinerja Ditjen untuk startup digital, tetapi juga dipengaruhi hal
lain seperti infrastruktur dan kebijakan terkait lainnya.
Sedangkan SP1 IKP 1.5 diturunkan ke Direktorat Ekonomi Digital menjadi SK2 IKK
2.2 dengan metode buat baru. Sama halnya dengan cascading Menteri ke Ditjen,
pada pada indikator ini, Direktur berkontribusi secara kualitatif terhadap capaian
kinerja Ditjen. Hal ini berarti bahwa capaian kinerja Ditjen tidak sepenuhnya
bergantung kepada capaian kinerja Direktur.
Untuk mewujudkan IKK 2.2, terdapat 2 (dua) upaya yang dilakukan, yaitu:
1) Pendampingan Startup Digital di Sektor Game melalui Penyelenggaraan
Indonesia Game Exchange (IDGX)
2) Pendampingan Startup Digital Teknologi melalui Fasilitasi penyelenggaraan
Hub.ID startup digital
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SS.6.
Meningkatnya pemanfaatan TIK
di sektor ekonomi dan bisnis

MENTERI KOMINFO
Outcome/ impact:
Startup digital aktif yang
terbentuk

IKSS 6.4

Jumlah startup digital aktif yang terbentuk
(kumulatif)*

Adopsi langsung
Direktorat Jenderal Aptika
SP 1.
Meningkatnya
pengembangan ekosistem
ekonomi digital

Outcome:
Startup digital aktif yang
terbentuk

IKP 1.4

Jumlah startup digital aktif yang terbentuk
(kumulatif)*

Adopsi langsung
Direktorat Pemberdayaan Informatika

SK 2.
Meningkatnya
pengembangan
startup digital

Output:
Jumlah startup digital (digital
technopreneur)
IKK 2.1

Jumlah startup digital aktif yang terbentuk
(kumulatif)*

Komponen:
• Dukungan pengelolaan digital
technopreneur
• Pembinaan digital technopreneur
• Pendampingan startup digital
• Fasilitasi produk/karya startup
digital di ajang internasional

Gambar 2-5 Pohon kinerja IKSS 6.4 IKP 1.4 IKK 2.1

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa SS6 dan IKSS 6.4 di cascading menjadi SP1
dan IKP 1.4 dengan metode adopsi langsung, dimana pada indikator ini, indikator
kinerja Menteri sama dengan indikator kinerja Ditjen. Hal ini berarti bahwa
capaian kinerja Menteri sepenuhnya bergantung kepada capaian kinerja Ditjen.
Begitu juga dengan SP1 IKP 1.4 yang diturunkan ke Direktorat Pemberdayaan
Informatika menjadi SK2 IKK 2.1 dengan metode adopsi langsung. Sama halnya
dengan cascading Menteri ke Ditjen, pada pada indikator ini, Direktur
berkontribusi secara langsung terhadap capaian kinerja Ditjen. Hal ini berarti
bahwa capaian kinerja Ditjen sepenuhnya bergantung kepada capaian kinerja
Direktur.
Untuk mewujudkan IKK 2.1, terdapat 4 (empat) upaya yang dilakukan, yaitu:
1) Dukungan pengelolaan digital technopreneur
2) Pembinaan digital technopreneur
3) Pendampingan startup digital
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4) Fasilitasi produk/karya startup digital di ajang internasional
B. SP 2. Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat dalam
Menggunakan Internet
Permasalahan pada dunia siber telah terbukti memberikan dampak kerugian yang
signifikan bagi masyarakat. Sasaran Program kedua ini menekankan pada
perwujudan internet yang aman bagi seluruh aktivitas masyarakat dengan
memastikan keamanan data dan informasi yang dilindungi dan terjaga serta
penyelenggaraan sistem elektronik yang aman terpercaya.
Sasaran SK 3. Terwujudnya Implementasi UU ITE dan PP 71 Tahun 2019
menekankan peran dan tanggung jawab Ditjen Aptika dalam mengelola kebijakan
tata Kelola sistem elektronik pemerintahan dan melaksanakan pengendalian
konten internet untuk memastikan penyelenggaraan sistem elektronik dilakukan
secara aman, andal, dan dapat beroperasi sebagaimana mestinya dan memastikan
berkurangnya penyebaran konten negatif melalui internet.

SS.6.
Meningkatnya pemanfaatan TIK
di sektor ekonomi dan bisnis

MENTERI KOMINFO
Outcome/ impact:
Kepatuhan PSE terhadap UU
ITE dan PP 71/2019

IKSS 6.5
Persentase (%) Penyelenggara Sistem Elektronik
yang patuh terhadap UU ITE dan PP 71 Tahun 2019

Buat Baru
Direktorat Jenderal Aptika

SP 2.
Terwujudnya Keamanan dan
Kenyamanan Masyarakat
dalam Menggunakan
Internet

IKP 2.1
Jumlah regulasi/kebijakan dan Implementasi
turunan PP 71 tahun 2019

Lingkup
Dipersempit

Outcome:
Regulasi/kebijakan dan
Implementasi turunan PP 71
tahun 2019

Buat baru

Direktorat Tata Kelola Aptika
SK 3.
Terwujudnya
Implementasi UU
ITE dan PP 71
Tahun 2019

IKK 3.1
Jumlah
regulasi/kebijakan
dan turunan PP 71
tahun 2019

Output:
Jumlah regulasi/kebijakan
dan turunan PP 71 tahun
2019
Komponen:
Penyusunan
regulasi/kebijakan dan
turunan PP 71 tahun
2019

IKK 3.3
Jumlah
Penyedia
Layanan Digital
Terpercaya
Indonesia yang
sudah diakui
dan diaudit

Output:
Penyedia Layanan Digital
Terpercaya yang diakui
dan diaudit
Komponen:
Mendorong audit
penyedia layanan digital
(butuh masukan)
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Gambar 2-6 Pohon kinerja IKSS 6.5 IKP 2.1 IKK 3.1 dan IKK 3.3

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa SS6 dan IKSS 6.5 di cascading menjadi SP2
dan IKP 2.1 dengan metode buat baru, dimana pada indikator ini, Ditjen
berkontribusi secara kualitatif terhadap capaian kinerja Menteri. Hal ini berarti
bahwa capaian kinerja Menteri tidak sepenuhnya bergantung kepada capaian
kinerja Ditjen.
Sedangkan SP1 IKP 2.1 diturunkan ke Direktorat Tata Kelola Aptika menjadi SK3
IKK 3.1 dengan metode lingkup dipersempit serta IKK 3. 3 dengan metode buat
baru. Sama halnya dengan cascading Menteri ke Ditjen, pada pada IKK 3.3 ini,
Direktur berkontribusi secara kualitatif terhadap capaian kinerja Ditjen. Hal ini
berarti bahwa capaian kinerja Ditjen tidak sepenuhnya bergantung kepada
capaian kinerja Direktur. Sedangkan untuk IKK 3.1 metode cascading lingkup
dipersempit berarti bahwa Direktur bertanggung jawab terhadap sebagian
indikator kinerja Ditjen.
Untuk mewujudkan IKK 3.1, upaya yang dilakukan adalah Penyusunan
regulasi/kebijakan dan turunan PP 71 tahun 2019. Sedangkan untuk mencapai
IKK 3.3, upaya yang dilakukan adalah Mendorong audit penyedia layanan digital.
Sasaran SK 2. Terselenggaranya Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik
menekankan peran dan tanggung jawab Ditjen Aptika dalam melaksanakan
pengendalian sistem dan transaksi elektronik untuk memastikan penyelenggaraan
sistem elektronik dilakukan secara aman, andal, dan dapat beroperasi
sebagaimana mestinya.
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Gambar 2-7 Pohon kinerja IKSS 6.5 IKP 2.2 IKK 2.1

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa SS6 dan IKSS 6.5 di cascading menjadi SP2
dan IKP2.2 dengan metode buat baru, dimana pada indikator ini, Ditjen
berkontribusi secara kualitatif terhadap capaian kinerja Menteri. Hal ini berarti
bahwa capaian kinerja Menteri tidak sepenuhnya bergantung kepada capaian
kinerja Ditjen.
Sedangkan SP2 IKP 2.2 diturunkan ke Direktorat Pengendalian Aptika menjadi SK2
IKK 2.1 dengan metode adopsi langsung, dimana pada indikator ini Direktur
berkontribusi secara langsung terhadap capaian kinerja Ditjen. Hal ini berarti
bahwa capaian kinerja Ditjen sepenuhnya bergantung kepada capaian kinerja
Direktur.
Komponen-komponen untuk mewujudkan IKK 2.1 adalah sebagai berikut:
1) PSE yang terdaftar
2) Data pendaftaran PSE yang telah diaudit
3) Pemutusan akses/Pemblokiran
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Gambar 2-8 Pohon kinerja IKSS 6.5 IKP 2.2 IKK 2.1

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa SS6 dan IKSS 6.5 di cascading menjadi SP2
dan IKP 2.3 dengan metode adopsi langsung, dimana pada indikator ini, Ditjen
berkontribusi secara langsung terhadap capaian kinerja Menteri. Hal ini berarti
bahwa capaian kinerja Menteri sepenuhnya bergantung kepada capaian kinerja
Ditjen.
Sedangkan SP2 IKP 2.3 diturunkan ke Direktorat Pengendalian Aptika menjadi SK2
IKK 2.3 dengan metode adopsi langsung serta IKK 2. 2 dan IKK 2.4 dengan metode
buat lingkup dipersempit. Sama halnya dengan cascading Menteri ke Ditjen, pada
pada IKK 2.3 ini, Direktur berkontribusi secara kualitatif terhadap capaian kinerja
Ditjen. Hal ini berarti bahwa capaian kinerja Ditjen tidak sepenuhnya bergantung
kepada capaian kinerja Direktur. Sedangkan untuk IKK 2.2 dan IKK 2.4 metode
cascading yang digunakan adalah buat baru, dimana hal ini berarti bahwa capaian
kinerja Ditjen tidak sepenuhnya bergantung kepada capaian kinerja Direktur.
Untuk mewujudkan IKK 2.2, upaya yang dilakukan adalah Penanganan aduan
tindak pidana ITE. Untuk mencapai IKK 2.3, upaya yang dilakukan adalah
Pengawasan PSE dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Pelindungan
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Data Pribadi. Sedangkan Untuk mencapai IKK 2.4, upaya yang dilakukan adalah
Layanan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Induk (PSrE Induk).
Sasaran SK 3. Terwujudnya Implementasi UU ITE dan PP 71 Tahun 2019
menekankan peran dan tanggung jawab Ditjen Aptika dalam mengelola kebijakan
tata Kelola sistem elektronik pemerintahan dan melaksanakan pengendalian
konten internet untuk memastikan penyelenggaraan sistem elektronik dilakukan
secara aman, andal, dan dapat beroperasi sebagaimana mestinya dan memastikan
berkurangnya penyebaran konten negatif melalui internet.
SS.6.
Meningkatnya pemanfaatan TIK
di sektor ekonomi dan bisnis

MENTERI KOMINFO
IKSS 6.5
Persentase (%) Penyelenggara Sistem Elektronik
yang patuh terhadap UU ITE dan PP 71 Tahun 2019

Outcome/ impact:
Kepatuhan PSE terhadap UU
ITE dan PP 71/2019

Buat Baru
Direktorat Jenderal Aptika

SP 2.
Terwujudnya Keamanan dan
Kenyamanan Masyarakat
dalam Menggunakan
Internet

IKP 2.4
Jumlah konten internet (media sosial, konten
negatif, website ) yang bisa ditangani per tahun
(konten)*

Outcome:
Jumlah konten internet
(media sosial, konten negatif,
website ) yang bisa ditangani
per tahun (konten)*

Adopsi
langsung
Direktorat Pengendalian Aptika
SK 3.
Terwujudnya Implementasi
UU ITE dan PP 71 Tahun
2019

IKK 3.2
Jumlah konten internet (media sosial, konten
negatif, website ) yang bisa ditangani per tahun
(konten)*

Output:
Penanganan konten
internet (media sosial,
konten negatif, website)
Komponen:
Penegakan hukum terkait
konten internet (media
sosial, konten negatif,
website)

Gambar 2-9 Pohon kinerja IKSS 6.5 IKP 2.4 IKK 3.2

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa SS6 dan IKSS 6.5 di cascading menjadi SP2
dan IKP2.4 dengan metode buat baru, dimana pada indikator ini, Ditjen
berkontribusi secara kualitatif terhadap capaian kinerja Menteri. Hal ini berarti
bahwa capaian kinerja Menteri tidak sepenuhnya bergantung kepada capaian
kinerja Ditjen.
Sedangkan SP2 IKP 2.4 diturunkan ke Direktorat Pengendalian Aptika menjadi SK3
IKK 3.2 dengan metode adopsi langsung, dimana pada indikator ini Direktur
berkontribusi secara langsung terhadap capaian kinerja Ditjen. Hal ini berarti
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bahwa capaian kinerja Ditjen sepenuhnya bergantung kepada capaian kinerja
Direktur. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan IKK 3.2 ini adalah Penegakan
hukum terkait konten internet (media sosial, konten negatif, website).
Sasaran SK 1. Terwujudnya Pelindungan Data Pribadi di semua sektor
menekankan peran dan tanggung jawab Ditjen Aptika dalam melaksanakan tata
kelola implementasi PDP.

SS.6.
Meningkatnya pemanfaatan TIK
di sektor ekonomi dan bisnis

MENTERI KOMINFO
Outcome/ impact:
Implementasi UU PDP

IKSS 6.6
Persentase (%) Implementasi UU PDP (kumulatif)

Buat Baru
Direktorat Jenderal Aptika

SP 2.
Terwujudnya Keamanan dan
Kenyamanan Masyarakat
dalam Menggunakan
Internet

IKP 2.5
Jumlah penyelesaian regulasi PDP dan peraturan
turunannya

Outcome:
Jumlah penyelesaian regulasi
PDP dan peraturan
turunannya

Adopsi langsung
Direktorat Tata Kelola Aptika
SK 1.
Terwujudnya Pelindungan
Data Pribadi di semua
sektor

IKK 1.1
Jumlah penyelesaian
regulasi PDP dan
peraturan turunannya

Output:
Regulasi PDP dan peraturan turunannya
Komponen:
• Penyelesaian RUU PDP
• Penyusunan peraturan turunan UU PDP

Gambar 2-10 Pohon kinerja IKSS 6.6 IKP 2.5 IKK 1.1

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa SS6 dan IKSS 6.6 di cascading menjadi SP2
dan IKP2.5 dengan metode buat baru, dimana pada indikator ini, Ditjen
berkontribusi secara kualitatif terhadap capaian kinerja Menteri. Hal ini berarti
bahwa capaian kinerja Menteri tidak sepenuhnya bergantung kepada capaian
kinerja Ditjen.
Sedangkan SP2 IKP 2.5 diturunkan ke Direktorat Tata Kelola Aptika menjadi SK1
IKK 1.1 dengan metode adopsi langsung, dimana pada indikator ini Direktur
berkontribusi secara langsung terhadap capaian kinerja Ditjen. Hal ini berarti
bahwa capaian kinerja Ditjen sepenuhnya bergantung kepada capaian kinerja
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Direktur. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan IKK 1.1 ini adalah Penyelesaian
RUU PDP dan Penyusunan peraturan turunan UU PDP.

SS.6.
Meningkatnya pemanfaatan TIK
di sektor ekonomi dan bisnis

MENTERI KOMINFO
Outcome/ impact:
Implementasi UU PDP

IKSS 6.6
Persentase (%) Implementasi UU PDP (kumulatif)

Buat Baru
Direktorat Jenderal Aptika

SP 2.
Terwujudnya Keamanan dan
Kenyamanan Masyarakat
dalam Menggunakan
Internet

IKP 2.6
Persentase (%) pengembangan ekosistem PDP
nasional (kumulatif)

Outcome:
Jumlah pengembangan
ekosistem PDP nasional

Adopsi langsung
Direktorat Tata Kelola Aptika
SK 1.
Terwujudnya Pelindungan
Data Pribadi di semua
sektor

IKK 1.2
Persentase (%)
pengembangan ekosistem
PDP nasional (kumulatif)

Output:
Pengembangan ekosistem PDP nasional
Komponen:
• Kajian Pembentukan Badan Pelaksana PDP (2021) (30%)
• Penyusunan Grand Design Pembentukan Ekosistem Data
Protection Officer (DPO) (2022) (40%)
• Penyusunan standar dan panduan ekosistem DPO (2023) (70%)
• Lembaga sertifikasi dan Pelatihan DPO yang terdaftar (2024)
(100%)

Gambar 2-11 Pohon kinerja IKSS 6.6 IKP 2.6 IKK 1.2

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa SS6 dan IKSS 6.6 di cascading menjadi SP2
dan IKP2.6 dengan metode buat baru, dimana pada indikator ini, Ditjen
berkontribusi secara kualitatif terhadap capaian kinerja Menteri. Hal ini berarti
bahwa capaian kinerja Menteri tidak sepenuhnya bergantung kepada capaian
kinerja Ditjen.
Sedangkan SP2 IKP 2.6 diturunkan ke Direktorat Tata Kelola Aptika menjadi SK1
IKK 1.2 dengan metode adopsi langsung, dimana pada indikator ini Direktur
berkontribusi secara langsung terhadap capaian kinerja Ditjen. Hal ini berarti
bahwa capaian kinerja Ditjen sepenuhnya bergantung kepada capaian kinerja
Direktur. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan IKK 1.2 ini adalah:
1) Kajian Pembentukan Badan Pelaksana PDP (2021) (30%)
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2) Penyusunan Grand Design Pembentukan Ekosistem Data Protection Officer
(DPO) (2022) (40%)
3) Penyusunan standar dan panduan ekosistem DPO (2023) (70%)
4) Lembaga sertifikasi dan Pelatihan DPO yang terdaftar (2024) (100%)

C. SP 3. Terwujudnya digitalisasi pemerintahan pusat dan daerah
Sasaran Program ketiga ini merupakan sasaran yang berfokus pada perwujudan
penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah yang memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat.
Dalam upaya menyelenggarakan sistem pemerintahan yang efektif dan pelayanan
publik yang baik, Ditjen Aptika mendukung implementasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (atau e- Government). Selain itu
juga Ditjen Aptika memiliki peran dalam integrasi data sesuai implementasi
Peraturan Presiden nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Sasaran SK 1. Terwujudnya penyelenggaraan Data Center nasional terpusat dan
interoperabilitas berfokus pada pembangunan dan pengelolaan Data Center
Nasional

(DCN)

dalam

Kementerian/Lembaga/Desa

menyediakan
(K/L/D)

dalam

infrastruktur

TIK

menyelenggarakan

bagi
Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
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SS.8.
Dukungan Implementasi
Digitalisasi Pemerintahan

MENTERI KOMINFO
IKSS 8.1
Jumlah penyediaan Pusat Data Nasional

Outcome/ impact:
Jumlah penyediaan Pusat
Data Nasional

Adopsi langsung
Direktorat Jenderal Aptika
SP 3.
Terwujudnya digitalisasi
pemerintahan pusat dan
daerah

IKP 3.1
Jumlah penyediaan Pusat Data Nasional

Outcome:
Jumlah penyediaan Pusat
Data Nasional

Buat Baru
Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan
SK 1.
Terwujudnya
penyelenggaraan
data center nasional
terpusat dan
interoperabilitas
Output:
Pembangunan
pusat data
nasional

IKK 1.1
Persentase (%)
pembangunan Pusat
Data Nasional
(kumulatif)
Komponen:
Data center nasional

IKK 1.2
Persentase (%) K/L/D yang
memanfaatkan cloud pemerintah
(kumulatif)

IKK 1.3
Persentase (%) layanan cloud
pemerintah dan
interoperabilitas SPBE*
(kumulatif)

Output:

Komponen:

Pemanfaatan
cloud
pemerintah

Mendorong K/L/D
memanfaatkan cloud
pemerintah

Output:
Layanan cloud
pemerintah dan
interoperabilitas
SPBE

Komponen:
Layanan aplikasi
informatika
pemerintahan

Gambar 2-12 Pohon kinerja IKSS 8.1 IKP 3.1 IKK 1.1, IKK 1.2, IKK 1.3

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa SS8 dan IKSS 8.1 di cascading menjadi SP3
dan IKP 3.1 dengan metode adopsi langsung, dimana pada indikator ini, Ditjen
berkontribusi secara langsung terhadap capaian kinerja Menteri. Hal ini berarti
bahwa capaian kinerja Menteri sepenuhnya bergantung kepada capaian kinerja
Ditjen.
Sedangkan SP3 IKP 3.1 diturunkan ke Direktorat Layanan Aplikasi Informatika
Pemerintahan menjadi SK1 IKK 1.1, IKK 1.2, dan IKK 1.3 dengan metode buat baru,
dimana pada indikator ini, Direktur berkontribusi secara kualitatif terhadap
capaian kinerja Ditjen. Hal ini berarti bahwa capaian kinerja Ditjen tidak
sepenuhnya bergantung kepada capaian kinerja Direktur.
Upaya yang dilakukan dalam mencapai IKK 1.1 adalah Membangun Data Center
nasional. Upaya yang dilakukan dalam mencapai IKK 1.2 adalah Mendorong K/L/D
memanfaatkan cloud pemerintah. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam
mewujudkan IKK 1.3 adalah memberikan layanan aplikasi informatika
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pemerintahan.
SS.8.
Dukungan Implementasi
Digitalisasi Pemerintahan

IKSS 8.1
Jumlah penyediaan Pusat Data Nasional

Outcome/ impact:
Implementasi UU PDP

Adopsi langsung
Direktorat Jenderal Aptika
SP 3.
Terwujudnya digitalisasi
pemerintahan pusat dan
daerah

IKP 3.1
Jumlah penyediaan Pusat Data Nasional

Outcome:
Jumlah penyediaan Pusat
Data Nasional

Buat Baru
Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan
SK 1.
Terwujudnya
penyelenggaraan
data center nasional
terpusat dan
interoperabilitas
Output:
Pembentukan
kelembagaan
pengelola pusat
data nasional

IKK 1.4

IKK 1.5

IKK 1.6

Persentase (%)
pembentukan
kelembagaan
pengelola pusat data
nasional (kumulatif)

Persentase (%) sektor yang telah
mengimplementasi
Interoperabilitas Nasional Satu
Data Indonesia (kumulatif)

Persentase (%) K/L/D yang terhubung
jaringan intra pemerintah*
(kumulatif)

Komponen:
Membentuk
kelembagaan
pengelola pusat data
nasional

Output:
Implementasi
Interoperabilitas
Nasional Satu
Data Indonesia

Komponen:
Penerapan
Interoperabilitas
Nasional Satu
Data Indonesia
per sektor

Output:
K/L/D yang
terhubung
jaringan intra
pemerintah

Komponen:
Menghubungkan
jaringan intra
pemerintah

Gambar 2-13 Pohon kinerja IKSS 8.1 IKP 3.1 IKK 1.4, IKK 1.5, IKK 1.6

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa SS8 dan IKSS 8.1 di cascading menjadi SP3
dan IKP 3.1 dengan metode adopsi langsung, dimana pada indikator ini, Ditjen
berkontribusi secara langsung terhadap capaian kinerja Menteri. Hal ini berarti
bahwa capaian kinerja Menteri sepenuhnya bergantung kepada capaian kinerja
Ditjen.
Sedangkan SP3 IKP 3.1 diturunkan ke Direktorat Layanan Aplikasi Informatika
Pemerintahan menjadi SK1 IKK 1.4, IKK 1.5, dan IKK 1.6 dengan metode buat baru,
dimana pada indikator ini, Direktur berkontribusi secara kualitatif terhadap
capaian kinerja Ditjen. Hal ini berarti bahwa capaian kinerja Ditjen tidak
sepenuhnya bergantung kepada capaian kinerja Direktur.
Upaya yang dilakukan dalam mencapai IKK 1.4 adalah Membentuk kelembagaan
pengelola Pusat Data Nasional. Upaya yang dilakukan dalam mencapai IKK 1.5
adalah Penerapan Interoperabilitas Nasional Satu Data Indonesia per sektor.
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Sedangkan upaya yang dilakukan dalam mewujudkan IKK 1.6 adalah
Menghubungkan jaringan intra pemerintah.
Sasaran SK 2. Terselenggaranya kebijakan dan pengelolaan aplikasi layanan SPBE
berfokus pada pengembangan aplikasi generik multiplatform.
SS.8.
Dukungan Implementasi
Digitalisasi Pemerintahan

MENTERI KOMINFO
IKSS 8.2
Persentase (%) instansi yang memanfaatkan aplikasi
generik yang dikembangkan secara multiplatform
(kumulatif)

Outcome/ impact:
instansi yang memanfaatkan
aplikasi generik yang
dikembangkan secara
multiplatform

Buat Baru
Direktorat Jenderal Aptika
SP 3.
Terwujudnya digitalisasi
pemerintahan pusat dan
daerah

IKP 3.2
Persentase (%) aplikasi generik yang dikembangkan
multiplatform* (kumulatif)

Outcome:
Aplikasi generik yang
dikembangkan secara
multiplatform

Adopsi langsung
Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan
SK 2.
Terselenggaranya
kebijakan dan
pengelolaan aplikasi
layanan SPBE

IKK 2.4
Persentase (%) aplikasi generik yang
dikembangkan multiplatform* (kumulatif)

Output:
Pengembangan aplikasi generik
multiplatform
Komponen:
Mengembangkan aplikasi generik
multiplatform

Gambar 2-14 Pohon kinerja IKSS 8.2 IKP 3.2 IKK 2.4

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa SS8 dan IKSS 8.2 di cascading menjadi SP3
dan IKP3.2 dengan metode buat baru, dimana pada indikator ini, Ditjen
berkontribusi secara kualitatif terhadap capaian kinerja Menteri. Hal ini berarti
bahwa capaian kinerja Menteri tidak sepenuhnya bergantung kepada capaian
kinerja Ditjen.
Sedangkan SP3 IKP 3.2 diturunkan ke Direktorat Layanan Aplikasi Informatika
Pemerintahan menjadi SK2 IKK 2.4 dengan metode adopsi langsung, dimana pada
indikator ini Direktur berkontribusi secara langsung terhadap capaian kinerja
Ditjen. Hal ini berarti bahwa capaian kinerja Ditjen sepenuhnya bergantung
kepada capaian kinerja Direktur. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan IKK 2.4
ini adalah Mengembangkan aplikasi generik multiplatform.
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Sasaran SK 1. Meningkatnya daerah yang menerapkan konsep smart city
berfokus pada upaya peningkatan kabupaten/kota yang mengadopsi konsep
smart city.
SS.8.
Dukungan Implementasi
Digitalisasi Pemerintahan

MENTERI KOMINFO
IKSS 8.3
Jumlah Kab/Kota di kawasan prioritas (5 kawasan
super prioritas dan 1 kawasan IKN) yang
mengimplementasi Smart City (kumulatif)

Outcome/ impact:
Jumlah Kab/Kota di kawasan
prioritas (5 kawasan super
prioritas dan 1 kawasan IKN)
yang mengimplementasi
Smart City (kumulatif)

Buat Baru
Direktorat Jenderal Aptika
SP 3.
Terwujudnya digitalisasi
pemerintahan pusat dan
daerah

IKP 3.3
Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi menyusun
masterplan smart city * (kumulatif)

Adopsi langsung

Outcome:
Jumlah Kab/Kota yang
difasilitasi menyusun
masterplan smart city *
(kumulatif)

Buat Baru

Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan
IKK 1.1
Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi
menyusun masterplan smart city *
(kumulatif)

SK 1.
Meningkatnya daerah Output:
Kab/Kota yang
yang menerapkan
difasilitasi
konsep smart city
menyusun
masterplan smart
city

Komponen:
Fasilitasi
penyusunan
masterplan smart
city untuk kab/kota

IKK 1.2
Jumlah Kab/Kota yang berada di kawasan pariwisata superprioritas
dan Kab/Kota di kawasan Ibu Kota Negara yang mengimplementasi
masterplan smart city (kumulatif)
Output:
Kab/Kota yang berada di kawasan
pariwisata superprioritas dan
Kab/Kota di kawasan Ibu Kota
Negara yang mengimplementasi
masterplan smart city

Komponen:
Fasilitasi Kab/Kota yang berada di
kawasan pariwisata superprioritas
dan Kab/Kota di kawasan Ibu Kota
Negara yang mengimplementasi
masterplan smart city

Gambar 2-15 Pohon kinerja IKSS 8.3 IKP 3.3 IKK 1.1, IKK 1.2

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa SS8 dan IKSS 8.3 di cascading menjadi SP3
dan IKP 3.3 dengan metode buat baru, dimana pada indikator ini, Ditjen
berkontribusi secara tidak langsung terhadap capaian kinerja Menteri. Hal ini
berarti bahwa capaian kinerja Menteri tidak bergantung kepada capaian kinerja
Ditjen.
Sedangkan SP3 dan IKP 3.3 diturunkan ke Direktorat Layanan Aplikasi Informatika
Pemerintahan menjadi SK1 IKK 1.1 dengan metode adopsi langsung serta IKK 1.2
dengan metode buat baru. Sama halnya dengan cascading Menteri ke Ditjen, pada
IKK 1.1 ini Direktur berkontribusi secara kualitatif terhadap capaian kinerja Ditjen.
Hal ini berarti bahwa capaian kinerja Ditjen tidak sepenuhnya bergantung kepada
capaian kinerja Direktur. Sedangkan untuk IKK 1.2 metode cascading yang
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digunakan adalah lingkup dipersempit, dimana hal ini berarti bahwa capaian
kinerja Direktur adalah bagian dari capaian kinerja Ditjen.
D. SP 4. Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat di Bidang Digital
Sasaran Program keempat ini merupakan sasaran yang berfokus pada peningkatan
Literasi Digital masyarakat.
Sasaran SK 1. Meningkatnya literasi digital masyarakat menekankan pada peran
Ditjen Aptika dalam meningkatkan Literasi Digital masyarakat.
SS.7.
Terwujudnya masyarakat
yang cerdas digital

MENTERI KOMINFO
IKSS 7.1
Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi
bidang TIK (kumulatif)*

Outcome/ impact:
Masyarakat yang
mendapatkan literasi bidang
TIK

Adopsi langsung
Direktorat Jenderal Aptika
SP 4.
Meningkatnya Tingkat
Literasi Masyarakat di
Bidang Digital

IKP 4.1
Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di
bidang digital (kumulatif)

Outcome:
Jumlah masyarakat yang
mendapatkan literasi di
bidang digital (kumulatif)

Adopsi langsung
Direktorat Pemberdayaan Informatika
SK 1.
Meningkatnya
literasi digital
masyarakat

IKK 1.1
Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di
bidang digital (kumulatif)

Output:
Jumlah masyarakat yang mendapatkan
literasi di bidang digital (kumulatif)
Komponen:
Lliterasi digital masyarakat

Gambar 2-16 Pohon kinerja IKSS 7.1 IKP 4.1 IKK 1.1

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa SS7 dan IKSS 7.1 di cascading menjadi SP4
dan IKP 4.1 dengan metode adopsi langsung, dimana pada indikator ini, indikator
kinerja Menteri sama dengan indikator kinerja Ditjen. Hal ini berarti bahwa
capaian kinerja Menteri sepenuhnya bergantung kepada capaian kinerja Ditjen.
Begitu juga dengan SP4 IKP 4.1 yang diturunkan ke Direktorat Pemberdayaan
Informatika menjadi SK1 IKK 1.1 dengan metode adopsi langsung. Sama halnya
dengan cascading Menteri ke Ditjen, pada pada indikator ini, Direktur
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berkontribusi secara langsung terhadap capaian kinerja Ditjen. Hal ini berarti
bahwa capaian kinerja Ditjen sepenuhnya bergantung kepada capaian kinerja
Direktur. Untuk mewujudkan IKK 1.1, upaya yang dilakukan adalah melaksanakan
literasi digital masyarakat.
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BAB 3
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA
REGULASI, DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kemenkominfo
Dalam mendukung pencapaian Tujuh Agenda Pembangunan pada RPJMN 20202024, Renstra 2020-2024 Kemenkominfo akan fokus untuk mendukung
mewujudkan Transformasi Digital Nasional. Seperti yang dicantumkan di dalam
RPJMN, Transformasi Digital Nasional merupakan upaya untuk mengoptimalkan
peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai
salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Untuk
mencapainya, strategi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan ekosistem
digital nasional (sebagai supply), baik ekosistem infrastruktur TIK maupun
ekosistem industri TIK, dan memastikan pemanfaatannya (sebagai sisi demand).
Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020, mendorong munculnya desakan
untuk mempercepat ketersediaan akses internet broadband ke seluruh wilayah
Indonesia, dan percepat digitalisasi di semua sektor. Selaras juga dengan arahan
Presiden untuk melakukan percepatan digitalisasi nasional, maka Renstra
Kemenkominfo 2020-2024 akan fokus pada upaya percepatan transformasi digital
nasional. Arah kebijakan dan strategi Kemenkominfo pada 5 (lima) tahun
mendatang antara lain:
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Tabel 3-1 Arah Kebijakan dan Strategi Kemenkominfo 2020-2024

No
1

Arah Kebijakan
Menuntaskan penyediaan
internet cepat dan berkualitas di
desa yang belum terlayani
termasuk lokasi layanan publik

Strategi
1. Mempercepat penyelesaian
penyediaan internet cepat dan
berkualitas di daerah yang secara
ekonomi kurang layak bagi
operator, termasuk lokasi
layanan publik;
2. Mempercepat digitalisasi
penyiaran (analog switch off),
untuk meraih digital dividend;
dan
3. Farming dan refarming frekuensi
untuk layanan internet cepat dan
berkualitas.

2

Mendorong penerapan teknologi
berorientasi ke depan

1. Menata alokasi frekuensi untuk
memenuhi kebutuhan
implementasi next broadband
(5G);
2. Mengembangkan dan
mengimplementasikan teknologi
5G nasional; dan
3. Penyediaan teknologi
pengendalian konten di internet
untuk internet bersih dan aman.

3

Mengembangkan SDM talenta
digital dan ekosistem ekonomi
digital

1. Mengakselerasi kompetensi SDM
talenta digital dan meningkatkan
literasi digital masyarakat; dan
2. Mempercepat transformasi
digital pada sektor-sektor
ekonomi dan bisnis.

4

Integrasi Pusat Data Nasional dan
transformasi digital pemerintahan

1. Mempercepat pembangunan
dan pemanfaatan Pusat Data
Nasional menuju Satu Data
Indonesia; dan
2. Mendukung percepatan
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No

Arah Kebijakan

Strategi
implementasi Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE).

5

Mempercepat penyelesaian
legislasi primer

6

Melakukan orkestrasi komunikasi
publik melibatkan perangkat
pemerintah pusat dan daerah

Mendorong penyelesaian
kebijakan dan regulasi terkait TIK
baik Undang-Undang, Perpres,
ataupun Peraturan Menteri,
meningkatkan koordinasi dengan
pemangku kepentingan terkait.
1. Membangun pengelolaan
komunikasi publik yang efektif
dan terorganisir; dan
2. Membangun tim yang solid dan
responsif dalam mengkonter
hoaks dan diseminasi kebijakan
pemerintah.

7

Meningkatkan kualitas layanan
manajemen internal

Mendorong inovasi dalam
manajemen internal antara lain
penerapan smart services, dan
inovasi perencanaan
penganggaran.

Dalam melaksanakan seluruh arah kebijakan dan strategi di atas, Kemenkominfo
menerjemahkannya ke dalam 10 (sepuluh) sasaran strategis yang akan dicapai
melalui 5 (lima) program yaitu sebagai berikut:
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Tabel 3-2 Sasaran Strategis dan Program Kemenkominfo

No

Sasaran Strategis

Program

1

Meningkatnya cakupan jaringan
pita lebar yang cepat dan
terjangkau

2

Meningkatnya cakupan wilayah
yang terlayani penyiaran digital

3

Meningkatnya konektivitas
layanan pos

4

Terwujudnya konektivitas Next
Generation Broadband Nasional

5

Meningkatnya pemanfaatan
spektrum frekuensi radio dan
kualitas pengelolaan layanan
publik bidang pos, telekomunikasi
dan informatika

6

Meningkatnya pemanfaatan TIK di
sektor ekonomi dan bisnis

7

Terwujudnya masyarakat yang
cerdas digital

8

Dukungan implementasi
digitalisasi pemerintah

9

Meningkatnya kualitas
pengelolaan informasi dan
komunikasi publik

Program Komunikasi Publik

Terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik

Program Dukungan Manajemen

10

Program Penyediaan Infrastruktur
Teknologi Informasi dan Komunikasi

Program Pengelolaan Spektrum
Frekuensi, Standar Perangkat dan
Layanan Publik

Program Pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Komunikasi

Pada Renstra 2020-2024, Kemenkominfo akan mendorong digitalisasi pada di
semua lapisan masyarakat. Seiring dengan desakan kebutuhan transformasi digital
akibat terjadinya pandemi Covid-19, maka upaya yang dilakukan akan fokus pada
percepatan proses transformasi digital, antara lain dengan digitalisasi di sektor
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ekonomi dan bisnis, transformasi di pemerintahan dan mendorong akselerasi
kompetensi SDM talenta digital, penguatan solusi ekosistem dalam mendukung
inklusi digital masyarakat antara lain melalui fasilitasi dan penyediaan inklusi
digital, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok masyarakat yang
memerlukan intervensi kebijakan, serta upaya dukungan kajian dan riset bidang
TIK.
Dalam Renstra 2020-2024, Kemenkominfo akan melanjutkan kebijakan
menumbuhkembangkan startup, tetapi dengan strategi yang lebih tajam untuk
menciptakan startup yang aktif dan dapat scale-up (naik kelas). Selain itu, untuk
mendukung transformasi digital sektor-sektor ekonomi, akan didorong adopsi
teknologi digital di sektor-sektor strategi. Tujuannya adalah agar sektor-sektor
tersebut dapat meningkatkan produktivitas dan memperkuat perekonomian.
Selanjutnya, dengan pertumbuhan platform digital yang tinggi, Kemenkominfo
juga berperan dalam pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggara
platform digital atau yang disebut juga dengan penyelenggara sistem elektronik.
Berikut ini kegiatan yang akan dilakukan dalam mendorong pemanfaatan TIK pada
sektor ekonomi dan bisnis:
Untuk mendukung pencapaian target RPJMN 2020-2024 yaitu penambahan 3
(tiga) unicorn baru, Kemenkominfo akan melakukan kegiatan sebagai berikut:
1. Pembentukan startup digital aktif
•

Pembinaan dan pengembangan calon startup founders melalui
program kerja Gerakan Nasional 1000 Startup Digital.

•

Pendampingan dan pembinaan pada Founder (C-level) Startup
Digital yang berada pada early stage (pre-series atau Angel) untuk
mencapai product market fit sehingga mampu mengakselerasi
startup digitalnya untuk aktif dan berkembang.

2. Fasilitasi startup potensial untuk naik kelas (pada pre series A ke atas)
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•

Fasilitasi startup digital potensial pada pre series A ke atas, untuk
dapat memperluas peluang dengan mempertemukannya dengan
investor lokal maupun global; dan

•

Mengembangkan hub-hub digital untuk meningkatkan inovasi dan
mendorong startup digital lokal semakin bertumbuh.

Adopsi TIK atau teknologi digital menjadi sebuah kunci daya saing di era digital.
Perusahaan atau bisnis yang mampu menguasai teknologi dan data yang
selangkah lebih maju dalam mengelola bisnis menjadi lebih efisien dan
menguntungkan. Disini peran Kemenkominfo adalah memfasilitasi sektor
ekonomi dan bisnis agar dapat bertransformasi, dengan mengadopsi solusi
teknologi digital. Adopsi solusi teknologi yang tepat akan dapat mendorong
pertumbuhan produktivitas sektor strategis, dan pada akhirnya akan berkontribusi
mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam Rencana Strategis 2020-2024 Kemenkominfo akan memfokuskan
pengembangan sektor-sektor ekonomi yang menjadi sektor strategis mendukung
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta pada pengembangan
kawasan prioritas nasional. Sektor strategis yang menjadi fokus antara lain UMKM,
pertanian, maritim, pariwisata, logistik, pendidikan, dan kesehatan. Tahun 2024,
ditargetkan 100% sektor strategis tersebut memiliki solusi teknologi digital. Untuk
melaksanakannya, kegiatan yang dilakukan oleh Kemenkominfo adalah sebagai
berikut:
1. Mendorong Scaling-Up UMKM dari skala mikro / kecil menjadi menengah
dengan adopsi teknologi digital.
Fasilitasi UMKM melakukan pembelajaran pemasaran online untuk
meningkatkan

pendapatan,

memberikan

pendampingan

penggunaan

teknologi bagi UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta
membuka akses pendanaan melalui aplikasi teknologi dan informatika.
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2. Pengembangan sektor-sektor strategis dengan adopsi teknologi dan aplikasi
digital, dan implementasinya pada kawasan- kawasan prioritas. Sektor
strategis dimaksud antara lain: pertanian, maritim, pariwisata, logistik,
pendidikan, dan kesehatan. Kegiatan ini dilakukan dengan:
•

Menyusun kajian transformasi digital sektor-sektor strategis, termasuk
pengembangan platform teknologinya.

•

Merancang dan mengimplementasi Proof of Concept (PoC) pada tiap
sektor-sektor strategis yang ditargetkan.

•

PoC

diimplementasikan

di

berbagai

daerah

sebagai

upaya

pengembangan kawasan-kawasan prioritas, antara lain Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Pariwisata Prioritas, dan Kawasan
Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), dan Kawasan Industri
Kecil Menengah (IKM).
Berbanding lurus dengan peningkatan pemanfaatan TIK, tingkat risiko dan
ancaman penyalahgunaan teknologi dan informasi juga semakin tinggi dan
kompleks. Di era kemajuan TIK dalam beberapa tahun terakhir, telah banyak kasus
yang terjadi di dunia siber dari serangan siber, pencurian data, phising, hingga
hacking. Dengan terjadi pandemi Covid-19, juga berpengaruh terhadap
peningkatan kasus siber yang disebabkan adanya lonjakan penggunaan internet
dan transaksi online oleh masyarakat.
Permasalahan pada dunia siber seperti kebocoran data, jual beli data pribadi,
masalah konten negatif, perjudian ilegal, penggelapan rekening nasabah, dan
penipuan yang menggunakan data pribadi milik orang lain, memberikan dampak
kerugian yang signifikan bagi masyarakat. Untuk menciptakan internet yang aman
bagi seluruh aktivitas masyarakat, serta penyelenggaraan sistem elektronik yang
aman terpercaya, maka diperlukan peran pemerintah untuk mendukung
terwujudnya keamanan siber, dengan keamanan data dan informasi yang
dilindungi dan terjaga.

66

Untuk mewujudkan keamanan siber beserta keamanan data dan informasi
memerlukan kolaborasi nasional. Sesuai peraturan perundang-undangan, untuk
koordinasi pelaksanaan strategi keamanan siber berada di bawah Badan Siber dan
Sandi Negara (BSSN), sedangkan untuk keamanan data pribadi menjadi tanggung
jawab Kemenkominfo.
Keamanan data pribadi menjadi salah satu hal yang sangat krusial untuk segera
diberikan payung pelindungan. Peningkatan tajam terhadap aktivitas masyarakat
berinternet perlu dilindungi dan dijamin hak-haknya, oleh karena itu
Kemenkominfo akan mempercepat penerapan kebijakan Pelindungan Data
Pribadi.
Selain itu, dalam mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang aman dan
terpercaya, Kemenkominfo juga akan menerapkan teknologi pengendalian konten
dan pengendalian PSE.
Dalam 5 tahun ke depan, upaya-upaya yang dilakukan untuk menjamin
masyarakat dapat terlindungi dalam beraktivitas dan bertransaksi melalui media
internet dan elektronik, Kemenkominfo akan melaksanakan langkah sebagai
berikut:
1. Pengembangan teknologi pengendalian konten negatif di internet.
Pengembangan Sistem Pengendalian Tata Kelola PSE dengan melakukan
pemasangan sistem berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang
ditempatkan pada jaringan strategis yang ada di Indonesia antara lain
Internet Service Provider dan Operator Telekomunikasi meliputi Gateway
International, Operator Seluler dan Network Operating Center (NOC) yang
ada di Indonesia. Sistem yang akan dibangun ini bertujuan mengawasi dan
memonitor bandwidth traffic menuju PSE di Indonesia dan menggunakan
data tersebut menjadi dasar atau referensi pengambilan keputusan. Selain
itu, sistem ini juga akan mencakup sistem pengumpulan data Transaksi PSE,
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dimana Kemenkominfo akan memiliki sistem big data yang mencakup
semua transaksi e-commerce yang dilakukan oleh PSE teregistrasi.
Untuk mewujudkan pengendalian sebagaimana di atas, dilakukan dengan
mengembangkan 2 (dua) sistem pengendalian yaitu Sistem Tata Kelola
Pengendalian PSE dan Big Data Transaksi E-Commerce. Sistem tata kelola
dan pengendalian PSE merupakan Probe Kominfo yang dipasang pada setiap
jaringan strategis (termasuk ISP dan NOC). Sistem ini untuk mendeteksi
traffic dari dan ke PSE yang terdaftar (whitelist) dan belum terdaftar
(blacklist), dan menjadi bentuk logical control terhadap penyelenggaraan
PSE di Indonesia. Big data transaksi e-commerce dilakukan untuk
mengumpulkan data transaksi yang dilakukan e-commerce. Data tersebut
akan diproses ke dalam analisis big data yang kemudian digunakan untuk
bahan mengelola kebijakan terkait ekonomi digital, perdagangan, dan
industri digital, serta pengawasan potensi pajak e-commerce.
2. Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)
Sistem elektronik dalam hukum Indonesia dimaknai sebagai serangkaian
perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,
mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan,
mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
Untuk

masyarakat

mendapatkan

manfaat

sebesar-besarnya

atas

penyelenggaraan sistem elektronik, sistem elektronik harus dilakukan
secara aman, andal, dan dapat beroperasi sebagaimana mestinya.
Pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab dalam menegakkan UU ITE
dan PP PSTE. Kemenkominfo secara khusus, Direktorat Pengendalian
Aplikasi Informatika, sebagai representasi Pemerintah perlu bertindak
melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan
pelindungan bagi pengguna sistem elektronik dan data (khususnya data
pribadi), terutama pada saat terjadinya insiden. Pemerintah dalam
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melaksanakan fungsi pengendalian dan pelindungan tersebut perlu
melakukan penelusuran untuk mengetahui sumber dan penyebab insiden
tersebut. Selain itu, Pemerintah wajib memastikan penerapan manajemen
risiko yang dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik, yaitu berupa
analisis risiko dan rumusan langkah mitigasi dan penanggulangan untuk
mengatasi ancaman, gangguan, dan hambatan terhadap sistem elektronik
yang dikelolanya. Semua upaya Pemerintah tersebut merupakan bagian
dalam mewujudkan tata kelola sistem elektronik yang baik dan akuntabel,
mencakup proses perencanaan, pengimplementasian, pengoperasian,
pemeliharaan, dan pendokumentasian.
3. Implementasi Pelindungan Data Pribadi (PDP)
Rancangan Undang-undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP)
merupakan instrumen hukum yang perlu segera hadir di dalam sistem
hukum di Indonesia sebagai manifestasi pengakuan dan pelindungan atas
hak-hak dasar manusia dan sebagai jawaban atas kebutuhan untuk
melindungi hak individual terkait data pribadi khususnya di era digital. Hal
ini merupakan salah satu hak asasi manusia yang menjadi bagian dari
pelindungan diri pribadi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 G ayat (1)
dan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945.
Tujuan penyusunan RUU PDP adalah untuk menjamin hak warga negara atas
pelindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta
menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data
pribadi. Peraturan mengenai pelindungan data pribadi di Indonesia saat ini
tersebar di dalam 31 (tiga puluh satu) regulasi di berbagai macam sektor.
Untuk implementasi PDP ini, langkah yang akan dilakukan antara lain:
• Menetapkan regulasi PDP beserta aturan turunannya;
• Membentuk Badan Pelaksana PDP; dan
• Mengembangkan Ekosistem Data Protection Officer (DPO).
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Dalam rangka mendorong TIK menjadi katalis yang dapat meningkatkan daya saing
nasional, tentu layer yang sangat penting untuk ikut bertransformasi digital adalah
masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai individu harus mendapatkan literasi
yang memadai untuk mau adopsi teknologi, menggunakan teknologi digital untuk
kehidupan sehari-hari, memanfaatkan teknologi untuk pendapatan, dan untuk
meningkatkan kualitas hidup. Dalam tatanan pertumbuhan industri di era digital,
masyarakat sebagai individu juga harus dapat menyesuaikan kemampuan dan
kompetensi diri, agar dapat terserap pada industri yang membutuhkan. Dari sisi
pemerintah, literasi masyarakat ini harus diiringi dengan kualitas internet yang
sehat dan aman, dan jaminan keamanan data dan privasi bagi masyarakat.
Dengan jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 270 juta dan tersebar di
wilayah kepulauan akan menjadi tantangan tersendiri. Untuk dapat benar-benar
mendorong keberhasilan transformasi digital nasional, maka perlu seluas-luasnya
melakukan literasi digital ke masyarakat. Hingga tahun 2024, Literasi digital
ditargetkan menyasar kepada total 50 juta orang masyarakat. Kegiatan yang akan
dilakukan Kemenkominfo untuk mengakselerasi kualitas masyarakat dalam
menghadapi era digital, antara lain:
1. Literasi digital masyarakat, yang dilakukan untuk menjangkau seluruh
lapisan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia termasuk mereka yg
tinggal di wilayah-wilayah perdesaan agar mampu memanfaatkan teknologi
digital dan internet dengan benar, bertanggung jawab dan sesuai dengan
peraturan

perundangan-undangan

yang

berlaku

dalam

kerangka

Pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia.
Literasi akan dilakukan melalui berbagai program dengan bentuk seminar
dan workshop secara offline maupun online, dan diseminasi informasi
dengan menggunakan berbagai media yang tersedia;
2. Literasi TIK dasar untuk anak-anak, perempuan, dan disabilitas, dilakukan
untuk memperkenalkan TIK dasar bagi masyarakat terutama untuk anak-
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anak usia sekolah, perempuan (terutama ibu rumah tangga) dan kalangan
disabilitas. Kegiatan sebagian besar dilaksanakan secara offline dengan
memanfaatkan fasilitas galeri internet yang dimiliki oleh seluruh satuan
kerja. Dalam perkembangannya, skema online untuk tema-tema tertentu
juga diterapkan; dan
3. Diseminasi informasi dan edukasi masyarakat mengenai data dan privasi.
Edukasi dan literasi khusus mengenai pelindungan data pribadi, serta
keamanan bertransaksi elektronik.
Dalam pelaksanaannya, Literasi Digital akan bekerjasama dengan berbagai
mitra

dari

Kementerian/Lembaga,

Komunitas,

Lembaga

Swadaya

Masyarakat, Swasta, Akademisi, Masyarakat Sipil dan Media.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Aptika
Arah kebijakan dan strategi Ditjen Aptika menggambarkan koridor dan upaya
strategis dalam mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Ditjen Aptika tahun 2020-2024.
Arah kebijakan dan strategi Ditjen Aptika harus selaras dengan arah kebijakan dan
strategi Kementerian Kominfo agar strategi yang diterapkan dapat berdampak
juga terhadap capaian Visi dan Misi Kementerian Kominfo dalam mewujudkan Visi
dan Misi Presiden. Nomenklatur strategi pada arah kebijakan dan strategi ini
diganti dengan kegiatan,. Hal ini untuk membedakan upaya strategis di level
Kementerian dengan level unit eselon I. Selain itu, setiap eselon I sudah memiliki
program yang wajib dilaksanakan dan ditentukan sebelumnya. Berdasarkan hal
tersebut, dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis
(potensi dan permasalahan) yang ada, maka arah kebijakan dan strategi (kegiatan)
Ditjen Aptika dapat dijabarkan sebagai berikut:
3.2.1 Percepatan Transformasi Ekonomi Digital Melalui Inisiatif Digital Sektor
Strategis, Adopsi Teknologi UMKM Serta Business Matchmaking Startup Digital.
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Arah kebijakan pertama adalah percepatan transformasi digital nasional, dimana
ekonomi digital merupakan salah satu pilar pembentuk transformasi digital
tersebut. Percepatan transformasi digital pada pilar ekonomi digital ini dilakukan
melalui 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu:
3.2.1.1 Inisiatif digital Sektor Strategis
Kegiatan ini menekankan pada pelaksanaan adopsi teknologi digital pada 5 (lima)
sektor strategis penggerak ekonomi nasional, meliputi sektor pertanian, sektor
maritim, sektor pariwisata, sektor pendidikan, serta sektor kesehatan. Tingkat
adopsi diukur berdasarkan besarnya rantai nilai yang di-digitalisasi dari
keseluruhan rantai (end-to-end) melalui pilot project dan pengukuran dampak
(proof of concept).
Transformasi digital pada sektor pertanian dilakukan dalam bentuk gerakan
pemanfaatan teknologi digital pada rantai nilai pertanian, melalui sub kegiatan
Gerakan petani go digital.
Transformasi digital pada sektor maritim dilakukan melalui transformasi gerakan
pemanfaatan teknologi digital dalam rantai nilai perikanan, melalui sub kegiatan
Gerakan nelayan go digital.
Transformasi digital sektor pariwisata pada aspek pre-visit dilakukan melalui
pelatihan dan pembuatan konten virtual desa wisata.
Transformasi digital sektor pendidikan dilakukan melalui pemanfaatan Internet of
Things (IoT) Learning Management System (LMS) untuk sekolah. Sedangkan
transformasi digital untuk sektor kesehatan dilakukan melalui peningkatan
pelayanan kesehatan dengan pemanfaatan IoT untuk ibu hamil.
3.2.1.2 Adopsi Teknologi UMKM
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan ultra Mikro memiliki kontribusi
yang signifikat terhadap perekonomian indonesia. Tercatat hinggap April 2020
UMKM dan ultra mikro menyumbang sebesar 60.3% terhadap Pendapatan
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Domestik Bruto (PDB) nasional. Disamping sumbangan yang signifikan terhadap
PDB nasional, UMKM dan ultra mikro juga menyerap tenaga kerja nasional yang
signifikan. Menurut data terakhir Kemenkup UKM, pada tahun 2019 total pelaku
UMKM dan ultra mikro nasional sebanyak 65.465.497 unit, meningkat 1.271.440unit dari tahun sebelumnya dan menyerap 119.562.843 tenaga kerja nasional.
Potensi UMKM dan ultra mikro yang sangat besar tersebut harus terus
ditingkatkan untuk mendukung perekonomin nasional dan kesejahteraan
masyarakat. Salah satu upaya untuk meningkatkan potensi UMKM dan ultra mikro
adalah melalui adopsi teknologi digital yang sesuai dengan kebutuhan UMKM dan
dapat membantu pelaku UMKM mengembangkan usahanya.
Kemenkominfo melalui Ditjen APTIKA menekankan adopsi teknologi digital UMKM
pada UMKM produsen sektor pengolahan di 10 kawasan pariwisata prioritas,
adopsi teknologi digital serta branding untuk program scaling up UMKM. adopsi
teknologi digital tersebt meliputi bekerja sama dengan e-Commerce, penerapan
point of sales system, memanfaatkan financial technology

dan introduction

technology 4.0. Tujuannya dari adosi teknologi digital tersebut adalah memperluas
akses pemasaran UMKM, meningkatkan pendapatan UMKM, meningkatkan daya
saing dan inovasi UMKM serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasional
bisnis UMKM. Kegiatan ini meliputi beberapa tahapan kegiatan:
1. Launching Gerakan Nasional UMKM Scaling Up.
2. Fasilitasi Scaling Up UMKM dalam penggunaan teknologi digital.
3. Operasionalisasi dan Pengembangan aplikasi UMKM Scaling Up.
4. Pelaksanaan Virtual Expo UMKM Scaling Up (100 UMKM Terbaik).
5. Peningkatan awareness pelaku UMKM dan masyarakat.
3.2.1.3 Business Matchmaking untuk Start-up Digital
Kegiatan ini merupakan fasilitasi business matchmaking untuk start-up digital
dengan upaya mendorong peningkatan investasi dan skala usaha startup digital
Indonesia. Fasilitasi tersebut dilaksanakan dalam bentuk hub accelerator, yaitu
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HUB.id startup untuk meningkatkan potensi investasi dan sinergi startup dengan
pemerintah, korporasi swasta dan BUMN. Dalam peningkatan eksposur dan
perluasan akses investasi, fasilitasi juga dilakukan dalam bentuk hub summit, yaitu
HUB.id startup summit sebagai puncak kegiatan untuk memfasilitasi startup
bertemu dengan investor dalam negeri dan global. Selain itu, salah satu sektor
yang terus meningkat pendapatannya di Indonesia yakni video game, menjadi
fokus untuk meningkatkan posisi dan market share game developer Indonesia di
tengah gencarnya produk asing yang masuk, dilakukan fasilitasi terhadap startup
digital sektor game (game developer) diberikan dalam bentuk penyelenggaraan
Indonesia Game Developer Exchange (IDGX) sebagai wadah untuk memberikan
mentoring untuk peningkatan kualitas, business matchmaking untuk peningkatan
kerjasama bisnis dan investasi, dan konferensi untuk meningkatkan publikasi
kondisi industri game Indonesia dan peluang investasinya terhadap publik dan
para game developer asing, publisher, investor, korporasi dan pemerintah.
3.2.2 Peningkatan Kesiapan Masyarakat Digital Melalui Literasi Digital Dan
Digital Technopreneur.
Arah kebijakan kedua adalah peningkatan masyarakat digital melalui literasi digital
dan digital technopreneur dalam mewujudkan pilar kedua transformasi digital,
yaitu terwujudnya masyarakat digital. Kegiatan yang dilaksanakan dalam arah
kebijakan ini adalah:
3.2.2.1 Akselerasi Literasi Digital Nasional
Dengan jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 270 juta dan tersebar di
wilayah kepulauan akan menjadi tantangan tersendiri. Untuk dapat benar-benar
mendorong keberhasilan transformasi digital nasional, maka perlu seluas-luasnya
melakukan literasi digital ke masyarakat. Hingga tahun 2024, Literasi digital
ditargetkan menyasar kepada total 50 juta orang masyarakat.
Literasi digital berfungsi dalam meningkatkan kemampuan kognitif SDM di
Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai. Literasi
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digital diharapkan dapat meningkatkan digital skill, digital culture, digital ethics
maupun digital safety masyarakat Indonesia agar mampu bertransformasi
menjadi masyarakat digital.
Ditjen Aptika bersama mitra jejaring akan menyusun sebuah Peta Jalan Literasi
Digital yang terdiri dari 4 (empat) kerangka yaitu Digital Skills, Digital Safety,
Digital Ethics dan Digital Culture. Kerangka tersebut kemudian akan
dikembangkan menjadi Modul Literasi Digital. Modul ini akan menjadi referensi
bagi para narasumber dan peserta dalam mengikuti program Literasi Digital dan
sebagai salah satu alat pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi masyarakat
Indonesia di masa mendatang.
Selain itu sub kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan literasi digital
nasional terdiri dari penyelenggaraan kegiatan literasi adopsi teknologi digital
untuk masyarakat perdesaan, branding and campaign, pengelolaan aplikasi dan
dashboard, penyusunan materi dan konten, penyelenggaraan kelas cakap digital
dan kelas inklusif di 514 Kabupaten/Kota, Project Implementation Unit (PIU),
berkreasi hub, riset dan kajian data literasi digital, pengelolaan pandu digital serta
pengadaan even nasional.
Dalam meningkatkan awareness dan branding Literasi Digital maka berikut ragam
program kemitraan yang dibangun oleh Ditjen Aptika dengan pemangku
kepentingan strategis:
1. Digital Platform dan Provider Partnership
Sosialisasi aplikasi Siberkreasi dan berbagai kegiatan Literasi Digital dengan
semua digital platform dan juga provider.
2. Local Champion Siberkreasi
Kerjasama dengan mitra lokal/daerah untuk membentuk local champion
Siberkreasi.
3. Awarding Partnership
Penghargaan kepada mitra dan seluruh penggiat literasi digital teraktif dan
terkreatif.
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4. Commercial Partnership
Branding Program Literasi Digital dengan kemitraan Komersial
5. Digital Contest
Perlombaan melalui social media untuk mendapatkan piala Menteri
Kominfo.
6. Media Partnership
Kerjasama dengan seluruh media.
7. KOL Partnership
Kerjasama dengan public figure menjadi brand ambassador literasi digital.
8. E-Symposium Nasional
Kuliah umum literasi digital.
Dalam pelaksanaannya, Literasi Digital akan bekerjasama dengan berbagai mitra
dari Kementerian/Lembaga, Lembaga Internasional, Komunitas, Lembaga
Swadaya Masyarakat, Swasta, Akademisi, Masyarakat Sipil dan Media.
3.2.2.2 Menumbuhkembangkan Wirausaha Digital (Digital Technopreneur)
Kegiatan digital technopreneur adalah program pembinaan dan pendampingan
untuk meningkatkan motivasi kewirausahaan dan pembangunan ekosistem digital,
khususnya startup digital. Kegiatan ini dilakukan melalui:
1. Gerakan nasional 1000 startup digital di 20 kota
2. Aktivitas startup studio Indonesia
3. Pendampingan startup digital di ajang internasional
4. Seleksi dan kurasi startup digital yang memiliki produk TIK yang kreatif dan
berpotensi menjadi wakil Indonesia dalam ASEAN ICT Award (AICTA)
3.2.3 Percepatan Transformasi Pemerintahan Digital Melalui Penguatan
Teknologi Informasi Dan Komunikasi.
Arah kebijakan ketiga adalah percepatan transformasi pemerintahan digital
melalui penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui layanan aplikasi
informatika pemerintahan. Kegiatan yang dilakukan pada kebijakan ini adalah:
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3.2.3.1 Pengelolaan Data Center Nasional Terintegrasi
Kegiatan ini merupakan pengelolaan Data Center Nasional (DCN) dalam
menyediakan infrastruktur TIK bagi Kementerian/Lembaga/Desa (K/L/D) dalam
menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penyediaan
DCN sementara Tier 3 dilakukan bertahap bagi seluruh K/L/Desa. Pengelolaan DCN
ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Kominfo dalam penyediaan Pusat
Data Nasional, khususnya bagi instansi pemerintah.
Pada

tahun

2024

Ditjen

Aptika

menargetkan

terselesaikannya

100%

pembangunan Pusat Data Nasional dan terutilisasi. Berikut merupakan kegiatan
yang akan dilakukan:
1. Pembangunan Pusat Data Nasional, yang dibangun di 2 titik yaitu Jakarta dan
Batam.
2. Utilisasi Pusat Data Nasional, operasionalisasi penyediaan layanan cloud dan
interoperabilitas Pusat Data Nasional kepada seluruh K/L/D melalui
koordinasi dengan Kemenkominfo, sesuai dengan mandat pada Perpres
Nomor 95 Tahun 2018 pasal 27 ayat 5 dan pasal 75.
3.2.3.2 Pengelolaan Aplikasi Cloud SPBE
Kegiatan ini merupakan bagian dari layanan SPBE yang diberikan Kementerian
Kominfo sesuai tugas dan kewenangannya. Pengelolaan cloud SPBE sekaligus
sebagai bentuk dukungan dalam mewujudkan pemerintahan digital melalui
penciptaan ruang digital (cloud) untuk mendukung penyelenggaraan SPBE di
K/L/Desa.
1. Integrasi Jaringan intra pemerintah (JIP), mencakup Penyelenggaraan
jaringan yang menghubungkan antar Pusat Data antar Instansi Pemerintah
di Indonesia, dan Penyelenggaraan sistem komunikasi yang menghubungkan
antara Pusat Data dengan perangkat kerja ASN, seperti

personal

computer, laptop, tablet maupun smartphone; dan
2. Sistem penghubung layanan pemerintah (sistem interoperabilitas nasional).
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3. Untuk mendukung pengelolaan aplikasi cloud SPBE, ditjen Aptika
melaksanakan dan memfasilitasi Satu Data Indonesia, agar terjadi
penyelarasan data seluruh K/L/D melalui big data dan aplikasi kecerdasan
buatan yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keamanan data
di seluruh Indonesia, serta mengambil real-time strategic decision sesuai
dengan pedoman dari Perpres Nomor 39 Tahun 2019 mengenai Satu Data
Indonesia.
4. Pelatihan ASN bidang e-Government
Peningkatan kualitas portofolio pelatihan teknis bidang komunikasi dan
informatika dan peningkatan kompetensi dan kemampuan ASN Nasional di
bidang komunikasi dan informatika melalui pelatihan kepada ASN yang juga
meliputi pelatihan dan sertifikasi fungsional dan teknis.
5. Pengembangan Big Data Pemerintah, yang dilakukan dengan:
•

Kajian strategis Big Data Pemerintah.

•

Pengembangan dan penerapan Big Data Pemerintah.

3.2.3.3 Memberikan Layanan Aptika Pemerintahan
Kegiatan ini merupakan bagian dari layanan SPBE yang diberikan Kementerian
Kominfo sesuai tugas dan kewenangannya. Layanan Aptika pemerintahan yang
diberikan antara lain adalah Aplikasi Perizinan Daerah serta layanan sistem
penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis Teknologi Informasi
(SPPT-TI). Aplikasi perizinan berbasis teknologi layanan berbagi pakai (cloud
service) merupakan layanan yang dimanfaatkan untuk proses perizinan secara
elektronik di daerah. Layanan ini merupakan layanan pendukung untuk Layanan
Perizinan Terpadu Nasional Online Single Submission (OSS). Stakeholders layanan
ini adalah 4 (empat) Kementerian/Lembaga, yaitu Kementerian Koperasi dan UKM,
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kominfo serta Badan Koordinasi
Penanaman Modal.
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Sedangkan SPPT-TI merupakan upaya pemerintah untuk mengkonsolidasikan dan
mengintegrasikan layanan peradilan antara instansi penegak hukum dalam rangka
mewujudkan penyelenggaraan peradilan terpadu, cepat, transparan dan
berkeadilan.
3.2.3.4 Pembinaan dan Penerapan Smart City Nasional
Strategi ini berfokus pada perwujudan smart city nasional secara bertahap.
Gerakan menuju 100 smart city saat ini sedang berada pada fase evaluasi
implementasi, tinjauan lapangan secara daring untuk menggali impact program,
rencana exhibition untuk menampilkan pencapaian program dari 100
Kota/Kabupaten yang terpilih.
Selain Gerakan menuju 100 Smart City, sub kegiatan lainnya adalah Gerakan
menuju smart city pada kawasan prioritas nasional. Pembinaan dan penerapan
smart city nasional meliputi pendampingan penyusunan masterplan smart city
hingga pendampingan implementasi smart city berdasarkan masterplan. Gerakan
menuju Smart City ini dapat membantu percepatan dan pemerataan digitalisasi di
seluruh Indonesia dan juga merupakan konsep penyelenggaraan kawasan melalui
upaya-upaya inovatif.
Pada Tahun 2024, ditargetkan 150 Kab/kota terfasilitasi untuk menerapkan smart
city, dengan 63 Kab/kota di kawasan Destinasi Pariwisata

Prioritas akan

mengimplementasikan masterplan smart city. Hal ini akan dicapai dengan
penyelenggaraan kegiatan sebagai berikut:
1. Fasilitasi Kab/kota menuju smart city, yaitu memfasilitasi penyelenggaraan
masterplan dan quick win untuk 150 smart city
2. Penerapan smart city di Kawasan Pariwisata Super Prioritas
Kementerian Kominfo bekerja sama dengan KemenPAN-RB, Kemendagri,
Kementerian PUPR, Kementerian PPN/ Bappenas, Kemenkeu, Kemenko
Perekonomian dan KSP untuk memfasilitasi penyusunan masterplan smart city
dan implementasi pada Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional yaitu Danau Toba,
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Likupang, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, Bromo Tengger Semeru, Raja
Ampat, Tanjung Kelayang, Morotai, dan Wakatobi. Untuk mewujudkan penguatan
destinasi pariwisata unggulan, kawasan destinasi pariwisata tersebut harus
didukung dengan kondisi kota/kabupaten yang nyaman (livable).
3.2.3.5 Pengelolaan Aplikasi Berbagi Pakai berbasis Cloud Services untuk
pendidikan
Pengelolaan aplikasi berbagi pakai berbasis cloud services untuk pendidikan
merupakan salah satu program terkait transformasi digital sektor strategis.
Transformasi digital sektor pendidikan melalui pemanfaatan IoT dalam Learning
Management System untuk Sekolah.
Target dari pelaksanaan program transformasi digital sektor pendidikan ini terbagi
ke dalam 3 (tiga) periode waktu, yaitu:
•

Target jangka pendek: terlaksananya proof of concept piloting teknologi
digital dengan pemanfaatan IOT dalam Learning Management System untuk
Sekolah.

•

Target jangka menengah: implementasi solusi teknologi digital terpadu
pada 6 (enam) kawasan sektor pariwisata

•

Target jangka Panjang: fasilitasi scalling up adopsi teknologi digital sektor
pariwisata untuk kawasan prioritas nasional

Kegiatan ini merupakan bagian dari layanan SPBE sesuai tugas dan kewenangan
Kementerian Kominfo. Layanan ini adalah layanan untuk pendidikan yang
diberikan kepada Kementerian/Lembaga dalam mendukung pendidikan nasional.
3.2.4 Pengelolaan Regulasi Aptika Berkualitas Dan Berbasis Pada Riset Dan
Inovasi Sesuai Kebutuhan Masyarakat.
Pilar transformasi digital nasional perlu didukung dengan regulasi yang berkualitas
dan handal agar pelaksanaannya dapat optimal. Arah kebijakan ini merupakan
pengelolaan regulasi Aptika berkualitas, mulai dari proses penyusunan, regulasi,
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evaluasi hingga deregulasi. Selain ittu, regulasi yang disusun juga harus
berbasiskan riset dan inovasi, sehingga regulasi yang dihasilkan berdasarkan pada
kebutuhan untuk menjawab permasalahan di masyarakat. Kegiatan yang
dilakukan merupakan kebutuhan penyelesaian maupun penyusunan kebijakan
terkait dengan:
3.2.4.1 Penyelesaian Kebijakan Pelindungan Data Pribadi (PDP)
Undang Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan
instrumen hukum yang perlu segera hadir di dalam sistem hukum di Indonesia
sebagai manifestasi pengakuan dan pelindungan atas hak-hak dasar manusia dan
sebagai jawaban atas kebutuhan untuk melindungi hak individual terkait data
pribadi khususnya di era digital. Hal ini merupakan salah satu hak asasi manusia
yang menjadi bagian dari pelindungan diri pribadi sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945.
Tujuan penyusunan UU PDP adalah untuk menjamin hak warga negara atas
pelindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta
menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data
pribadi. Peraturan mengenai pelindungan data pribadi di Indonesia saat ini
tersebar di dalam 31 (tiga puluh satu) regulasi di berbagai macam sektor.
Untuk implementasi PDP ini, 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.

81

3.2.4.2 Pengelolaan Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup
Privat
Pengelolaan kebijakan PSE lingkup privat dilakukan dengan berpedoman pada
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem
dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat wajib melakukan pendaftaran
melalui Perizinan berusaha oleh Pemerintah Pusat melalui mekanisme Online
Single Submission (OSS) yang telah dibangun oleh pemerintah pusat.
Pengelolaan kebijakan PSE lingkup privat dilakukan untuk melindungi negara dan
masyarakat dari berbagai ancaman di ruang digital dan untuk meningkatkan
keamanan, teknologi, dan sumber daya yang memanfaatkan sistem elektronik
yang dikelola.
3.2.4.3 Pengelolaan Kebijakan Tata Kelola Sistem Elektronik Pemerintahan
Strategi ini menekankan upaya pengelolaan terhadap kebijakan tata Kelola sistem
elektronik pemerintahan. Penyelenggaran pengelolaan dilakukan antara lain
dengan meningkatkan kapasitas teknis maupun non-teknis SDM berkaitan dengan
tata Kelola sistem elektronik pemerintahan. Selain itu juga dilakukan upaya untuk
menyediakan panduan yang komprehensif berkaitan tata kelola sistem elektronik
pemerintahan antara lain dengan menyediakan regulasi turunan yang berisi
mekanisme pelaksanaan dan standar berkaitan dengan tata kelola sistem
elektronik pemerintahan.
Kegiatan penyusunan regulasi turunan tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Menyusun

regulasi

penyelenggaraan

turunan

sistem

dan

amanat

dari

transaksi

PP

71/2019

elektronik

(PSTE),

Tentang
untuk

penyelenggaran sistem elektronik (PSE) Lingkup Publik yaitu instansi
penyelenggara negara.

82

2. Menyusun regulasi turunan amanat dari PERPRES 95/2018 Tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mempunyai tujuan
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan
akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya
diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta meningkatkan
keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik
diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis
elektronik secara nasional.
3.2.4.4 Pengelolaan Kebijakan Ekosistem Digital Terpercaya
Salah satu wujud Ekosistem Digital Terpercaya adalah Penyelenggara Sertifikasi
Elektronik (PSrE) yang menerbitkan Sertifikat Elektronik bagi individu, organisasi,
dan server milik masyarakat dan pemerintah setelah melalui proses verifikasi
identitas. Sertifikat Elektronik inilah yang digunakan dalam berbagai layanan
digital terpercaya seperti untuk Tanda Tangan Elektronik, Segel Elektronik,
Penanda Waktu Elektronik, dan lain-lain. Di samping itu, Sertifikat Elektronik
nantinya juga dapat digunakan sebagai identitas digital yang digunakan dalam
mengakses layanan online. Untuk itu akan dibuat regulasi yang sebelumnya
memerlukan kajian sebagai riset tentang bagaimana mengimplementasikan dan
menentukan tingkat jaminan kepercayaan (level of assurance) pengguna dalam
mengakses layanan online serta menentukan kriteria Penyelenggara Identitas
Digital.
Sebagai bentuk pengawasan penyelenggaraan layanan digital terpercaya,
khususnya pada Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (PSrE), Kemenkominfo
melalui Ditjen Aptika memberi pengakuan kepada PSrE yang telah memenuhi
persyaratan yang ditetapkan oleh Kemenkominfo, sekaligus
fasilitas Penyelenggara

mengoperasikan

Sertifikasi Elektronik Induk (PSrE Induk) bagi PSrE

Indonesia. Sebagai salah satu pelaksanaan fungsi pengendalian, Kemenkominfo
juga mengawasi penyelenggaraan layanan digital terpercaya bagi PSrE Indonesia
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maupun PSrE Asing. Sampai dengan bulan Januari 2020, telah ada 7 (tujuh) PSrE
Indonesia yang mendapat pengakuan di Kemenkominfo dan sedang dalam proses
untuk berinduk ke PSrE Induk, terdiri dari 4 PSrE non-Instansi dan 2 PSrE Instansi.
Dengan tersedianya layanan pengendalian PSrE, Indonesia siap masuk ke era
digital yang terpercaya sekaligus mendukung visi pemerintah untuk menjadikan
Indonesia sebagai raksasa ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.
3.2.5 Pengelolaan Pengendalian dan Penegakan Hukum Aptika.
Arah kebijakan kelima adalah pengendalian dan penegakan hukum Aptika.
Kegiatan yang dilakukan dalam arah kebijakan ini adalah:
3.2.5.1 Pengendalian Sistem dan Transaksi Elektronik
Kegiatan ini merupakan upaya pengendalian terhadap sistem dan transaksi
elektronik. Kegiatan ini juga termasuk penyediaan infrastruktur pengendalian
sistem dan transaksi elektronik.
Sistem elektronik dalam hukum Indonesia dimaknai sebagai serangkaian
perangkat

dan

mengumpulkan,

prosedur
mengolah,

elektronik

yang

menganalisis,

berfungsi
menyimpan,

mempersiapkan,
menampilkan,

mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Agar
masyarakat dapat memanfaatkan sebesar-besarnya penyelenggaraan sistem
elektronik, sistem elektronik harus dilakukan secara aman, andal, dan dapat
beroperasi sebagaimana mestinya. Ditjen Aptika memiliki peran dan tanggung
jawab dalam menegakkan UU ITE dan PP 71/2019 Tentang penyelenggaraan
sistem dan transaksi elektronik (PSTE) dengan melakukan pengendalian terhadap
penyelenggaraan sistem elektronik dan pelindungan bagi pengguna sistem
elektronik dan data (khususnya data pribadi), terutama pada saat terjadinya
insiden.
Dalam melaksanakan fungsi pengendalian dan pelindungan tersebut Ditjen Aptika
melakukan penelusuran untuk mengetahui sumber dan penyebab insiden
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tersebut. Selain itu, Ditjen Aptika memastikan penerapan manajemen risiko yang
dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik, yaitu berupa analisis risiko dan
rumusan langkah mitigasi dan penanggulangan untuk mengatasi ancaman,
gangguan, dan hambatan terhadap sistem elektronik yang dikelolanya.
Semua upaya tersebut merupakan bagian dalam mewujudkan tata kelola sistem
elektronik

yang baik dan

akuntabel,

mencakup

proses

perencanaan,

pengimplementasian, pengoperasian, pemeliharaan, dan pendokumentasian.
3.2.5.2 Pengendalian Konten Internet
Dalam upaya mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang aman dan terpercaya,
selain pengendalian PSE dan perlindungan data pribadi Kemenkominfo melalui
Ditjen Aptika juga akan menerapkan teknologi pengendalian konten.
Dalam 5 tahun ke depan, upaya-upaya yang dilakukan untuk menjamin
masyarakat dapat terlindungi dalam beraktivitas dan bertransaksi melalui media
internet dan elektronik, kegiatan utama Ditjen Aptika adalah melakukan
pengembangan teknologi pengendali konten negatif di internet.
3.2.5.3 Pengendalian Pelindungan Data Pribadi (PDP)
Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi pengendalian atas implementasi
regulasi terkait PDP. Kegiatan Utama Pengendalian PDP adalah sebagai berikut:
1. Pengawasan

penyelenggaraan

Pelindungan

Data

Pribadi

pada

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
2. Penanganan

kasus/laporan pelanggaran di bidang

penyelenggaraan

Pelindungan Data Pribadi pada PSE.
Melalui pengendalian PDP diharapkan hak-hak dari masyarakat sebagai pemilik
data pribadi dapat lebih terjamin serta penyelenggaraan SE oleh PSE dapat
dijalankan secara lebih aman, andal, dan bertanggung jawab sebagaimana amanat
dari UU ITE dan PP 71/2019 Tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi
elektronik (PSTE).
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3.2.5.4 Pengawasan Sertifikasi Elektronik dan Operasional Root CA
Kegiatan ini merupakan kegiatan pemberian layanan PSrE induk hingga
pengawasan terhadap PSrE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Menurut Peraturan Pemerintah PSTE No 71 tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan

Sistem

dan

Transaksi

Elektronik,

Pengawasan

untuk

penyelenggaraan sertifikasi elektronik Indonesia sebagaimana meliputi:
1. Pengakuan
2. Pengoperasian fasilitas Penyelenggara Sertifikasi Elektronik induk bagi
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia.
Pengawasan tersebut dilakukan terhadap:
1. Penyelenggaraan sertifikasi elektronik Indonesia.
2. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.
3.2.5.5 Penyidikan dan Penindakan Kasus Pelanggaran Hukum Aptika
Kegiatan ini fokus kepada proses penegakan hukum, meliputi penyidikan dan
penindakan atas kasus pelanggaran hukum terkait Ditjen Aptika. Kegiatan yang
dilakukan antara lain:
1. Penyidikan Tindak Pidana Siber
2. Dukungan Penyidikan dan Bantuan Advokasi Hukum
3. Kerjasama dengan para pemangku kepentingan
4. Pengembangan SOP dan Laboratorium Digital Forensic
5. Sistem Pencegahan Tindak Pidana Siber
3.2.6

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Ditjen Aptika Yang Transparan
Dan Akuntabel

Arah kebijakan ini merupakan koridor dalam meingkatkan tata kelola
pemerintahan Ditjen Aptika dalam konteks pelaksanaan reformasi birokrasi.
Kegiatan yang dilakukan dalam arah kebijakan ini adalah:
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3.2.6.1 Implementasi Strategi Komunikasi Public Terkait Prioritas Strategis
Ditjen Aptika
Kegiatan ini fokus kepada brand building berbagai program strategis Aptika
kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan awareness masyarakat
terhadap program strategis Aptika.
Komunikasi publik merupakan penghubung antara publik dengan pemerintah
dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah
kepada publik. Untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah
dilakukan penyelenggaraan pengelolaan informasi publik berdasarkan Instruksi
Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengelolaan
Informasi Publik. Pada Inpres tersebut, disebutkan bahwa untuk menunjang
kecepatan penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah,
Kemenkominfo memiliki tugas untuk membuat narasi tunggal yang kemudian
disebarluaskan ke publik oleh instansi-instansi pemerintah melalui beragam
saluran komunikasi yang mereka miliki.
3.2.6.2 Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Ditjen Aptika
Kegiatan ini merupakan kegiatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Ditjen
Aptika yang meliputi 8 (delapan) area perubahan, yaitu penataan organisasi,
penataan tata laksana, penataan peraturan perundang-undangan, penguatan
SDM aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan kualitas layanan publik,
penguatan pengawasan internal serta manajemen perubahan. Implementasi
rencana aksi reformasi birokrasi dilakukan berdasarkan road map reformasi
birokrasi yang tahun berjalan yang telah disusun.

3.3 Kerangka Regulasi
Untuk mendukung pencapaian Renstra Kemenkominfo dan pelaksanaan
transformasi digital, Ditjen Aptika melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai
regulator, pelaksana, pengawas, dan pengelola di bidang penatakelolaan eGovernment, e-Business, dan keamanan informasi, peningkatan teknologi dan
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infrastruktur aplikasi informatika, serta pemberdayaan informatika. Untuk
memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Ditjen Aptika
Menyusun regulasi yang memberikan payung hukum dan acuan dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut. Peyusunan regulasi dilakakukan
berupa penyusunan regulasi baru yang dibutuhkan, revisi regulasi yang telah
diterbitkan, atau penyusunan regulasi turunan yang dibutuhkan terhadap regulasi
yang sedang berlaku. Lebih detail regulasi-regulasi terkait Ditjen Aptika dapat
dilihat pada kerangka regulasi di bawah ini:

Tabel 3-3 Kerangka Regulasi

No.

Regulasi

1

Penyelesaian Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi
(RUU PDP)
Penguatan Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE):
a) Kebijakan Interoperabilitas Data: Peraturan Menteri Kominfo
tentang Interoperabilitas Data
b) Kebijakan Umum Audit TIK SPBE: Peraturan Menteri Kominfo
tentang Kebijakan Umum Audit TIK SPBE

2

c) Kebijakan Aplikasi SPBE: Peraturan Menteri Kominfo tentang
Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan
Pengembangan Aplikasi SPBE
d) Kebijakan Manajemen SPBE: Peraturan Menteri Kominfo
tentang Manajemen Aset TIK SPBE dan Peraturan Menteri
Kominfo tentang Manajemen Layanan SPBE
e) Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional: Arsitektur Aplikasi SPBE
Nasional dan Arsitektur Infrastruktur SPBE Nasional

3

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

4

Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU
nomor 11 taun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik
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No.

Regulasi

5

Penyusunan peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah nomor 71
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

6

Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

7

Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2015 tentang Kementerian
Komunikasi dan Informatika

8

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian
Komunikasi Dan Informatika

9

Permen nomor 5 tahun 2020 PSE lingkup privat
Rencana Permen tentang Penguatan Kebijakan PSE Lingkup Publik:
a) Peraturan Menteri Kominfo tentang Pendaftaran Penyelenggara
Sistem Elektronik Lingkup Publik
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b) Peraturan Menteri Kominfo tentang Register Nama Domain
Instansi Penyelenggara Negara
c) Peraturan Menteri Kominfo tentang Klasifikasi Data PSE Lingkup
Publik
d) Peraturan Menteri Kominfo tentang Pengutamaan Komputasi
Awan PSE Lingkup Publik

11

Penguatan Kebijakan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Kominfo
Sub Urusan Aptika: Peraturan Menteri Kominfo nomor 8 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang
Kominfo

12

Peraturan tentang ekosistem digital terpercaya

3.4 Kerangka Kelembagaan
Salah satu faktor penting dalam pelaksanaan strategi adalah ketersediaan struktur
organisasi yang selaras dengan strategi tersebut (structure follow strategy).
Struktur organisasi tersebut juga harus mampu menjawab permasalahan struktur
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saat ini berdasarkan evaluasi organisasi yang dilakukan. Selain itu, struktur
organisasi juga perlu mempertimbangkan proses bisnis maupun tugas dan fungsi
Ditjen Aptika dalam mewujudkan organisasi yang right sizing.
Berdasarkan uraian arah kebijakan dan strategi pada sub bab sebelumnya, maka
Ditjen Aptika perlu melakukan restrukturisasi organisasi di level eselon I dengan
kriteria desain sebagai berikut: (draft usulan PwC)
1.

Perlu adanya penggabungan beberapa fungsi utama dibawah unit eselon I
yang bertugas menangani pengembangan digital, dengan masing-masing
unit eselon II yang memiliki fungsi:
a. Pengembangan dan pemberdayaan digital.
Fungsi ini terdiri dari beberapa uraian meliputi pemberdayaan literasi
dasar untuk masyarakat umum dan UMKM; pengembangan dan
pendampingan tata kelola smart city, pemberdayaan UMKM, dan
pengembangan kapasitas digital pada sektor strategis; perumusan
kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan aplikasi
informatika; serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan aplikasi
informatika.
b. Pengembangan ekosistem digital
Fungsi ini meliputi pendanaan dan pemberdayaan digital para pelaku
wirausaha (technopreneur dan startup).
c. Dukungan manajemen
Proses tata kelola administrasi terkait keuangan, perencanaan
program, kepegawaian dan umum serta hukum dan kerjasama.

2.

Perlu ada unit eselon I (Lembaga Pemerintahan Non Kementerian/LPNK)
yang menjalankan tugas utama Tata Kelola Pelindungan dan penyidikan,
dengan fungsi utama sebagai berikut:
a. Tata Kelola
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Fungsi ini menguraikan pembuatan dan kajian terkait regulasi, standar
dan prosedur mengenai sistem elektronik dan ekosistem digital,
pelindungan data pribadi, sistem elektronik pemerintahan serta
sertifikasi elektronik.
b. Pelindungan Data Pribadi
Fungsi ini menguraikan pengelolaan pelindungan data pribadi yang
terdiri

dari

pengawasan

penghapusan/pemusnahan

data

kegiatan
pribadi

pemrosesan
serta

dan

pengawasan

pelaksanaan transfer data pribadi di dalam atau ke luar wilayah
Indonesia.
c. Penyidikan dan Penindakan
Fungsi ini menguraikan beberapa sub fungsi meliputi pengendalian
konten internet, pengawasan dan pengendalian sistem dan transaksi
elektronik, sertifikasi elektronik dan pengawasan operasional root CA
serta penyidikan tindak pidana bidang teknologi informasi dan
transaksi elektronik.
3.

Perlu adanya Badan Layanan Umum (BLU) setingkat balai besar dalam
memberikan layanan sistem aplikasi pemerintahan dan cloud SPBE, meliputi:
a. Pengembangan, integrasi dan penyelenggaraan layanan aplikasi untuk
instansi pemerintah dan publik
b. Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur yang mencakup pusat
data, cloud SPBE, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung
layanan pemerintah.
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BAB 4
TARGET KINERJA DAN KERANGKA
PENDANAAN
Program Reformasi Birokrasi (RB) mengamanatkan sistem manajemen kinerja
yang terukur untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Target Kinerja dan
Kerangka Pendanaan merupakan panduan untuk menerapkan strategi organisasi
dengan memastikan bahwa semua sasaran dapat terukur dan dapat
diselenggarakan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

4.1 Target Kinerja
Pada periode 2020 – 2024 Rencana Strategis Ditjen Aptika menitikberatkan pada
terwujudnya transformasi digital pada sektor ekonomi dan bisnis sesuai tugas dan
kewenangan Ditjen Aptika. Target kinerja merupakan standar kinerja yang akan
dilaksanakan pada periode tertentu dan menggambarkan Sasaran Progam serta
Indikator Kinerja Program (IKP) yang merupakan ukuran pencapaian setiap
sasaran program Ditjen Aptika. Target kinerja Ditjen Aptika tersebut dapat dilihat
pada tabel berikut:
Tabel 4-1. Target Kinerja Ditjen Aptika Tahun 2020-2024
Target
Sasaran Program

1

Meningkatnya
pengembangan
ekosistem
ekonomi digital

Indikator Kinerja Program

SAT

2020

2021

2022

2023

2024

1.1

Persentase (%)
tingkat adopsi
teknologi digital di
sektor strategis
(kumulatif): Pertanian,
Pariwisata, Logistik,
Maritim, Pendidikan
dan Kesehatan

%

0

15

25

50

100

1.2

Persentase (%)
kawasan Prioritas
yang difasilitasi untuk
adopsi teknologi
digital (12 KEK, 13
SKPT, 10 Kawasan
pariwisata prioritas,

%

0

10

30

50

70
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Target
Sasaran Program

Indikator Kinerja Program

SAT

2020

2021

2022

2023

2024

0

7000

18000

33000

35

70

30 Kawasan IKM)

2

Terwujudnya
Keamanan dan
Kenyamanan
Masyarakat
dalam
Menggunakan
Internet

1.3

Jumlah UMKM yang
difasilitasi untuk
scale-up dari usaha
kecil menjadi usaha
menengah (kumulatif)

UMKM

1.4

Jumlah startup digital
aktif yang terbentuk
(kumulatif)*

Startup

1.5

Persentase
(%)
startup digital yang
berhasil naik kelas

%

2.1

Jumlah
regulasi/kebijakan
dan Implementasi
turunan PP 71 tahun
2019

Naskah

1

3

4

4

4

2.2

Durasi Pemutusan
Akses/Pemblokiran
PSE terhadap Konten
yang melanggar
ketentuan
perundangan
undangan

Jam

<3

<3

<3

<3

<3

2.3

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

%

-

95

95

95

95

2.4

Jumlah konten
internet (media sosial,
konten negatif,
website) yang bisa
ditangani per tahun
(konten)*

2.5

Jumlah penyelesaian
regulasi PDP dan
peraturan turunannya

0

20

110

150

5

5

Digital

Konten

0

5

5

50000 150000 175000 210000 250000

Internet

Naskah

Draft
RUU
PDP

1

1

1
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1

Target
Sasaran Program

3

4

Terwujudnya
digitalisasi
pemerintahan
pusat
dan
daerah

Meningkatnya
Tingkat Literasi
Masyarakat
di
Bidang Digital

Indikator Kinerja Program

2.6

Persentase (%)
pengembangan
ekosistem PDP
nasional (kumulatif)

3.1

Jumlah
penyediaan
Pusat Data Nasional

SAT

2020

2021

2022

2023

2024

%

-

30

40

70

100

Data

-

-

2

-

-

Center
Nasional

3.2

Persentase
(%)
aplikasi generik yang
dikembangkan
multiplatform*
(kumulatif)

%

15

30

40

50

70

3.3

Jumlah Kab/Kota
yang difasilitasi
menyusun masterplan
smart city * (kumulatif)

Kab/

0

0

50

100

150

4.1

Jumlah masyarakat
yang mendapatkan
literasi di bidang
digital (kumulatif)

Kota

Orang

213.143

12.653.750 25.102.500 37.551.250 50.000.000

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, target kinerja Ditjen Aptika dipetakan ke dalam 4
(empat) sasaran program (SP) yang capaiannya diukur melalui 15 (lima belas)
indikator kinerja program (IKP). Penjelasan IKP adalah sebagai berikut:
o IKP 1.1: Persentase (%) tingkat adopsi teknologi digital di sektor strategis
(kumulatif): Pertanian, Pariwisata, Logistik, Maritim, Pendidikan dan
Kesehatan.
Dalam Rencana Strategis 2020-2024, Kemenkominfo akan memfokuskan
pengembangan sektor-sektor ekonomi yang menjadi sektor strategis
mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sektor
strategis yang menjadi fokus antara lain UMKM, pertanian, maritim,
pariwisata, logistik, pendidikan, dan kesehatan. Untuk mendukung
transformasi digital sektor-sektor ekonomi, akan didorong adopsi teknologi
digital di sektor-sektor strategis.
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Bukti realisasi/pemenuhan dari IKP ini adalah: Persentase rata-rata jumlah
konsep teknologi digital yang sudah proven (proof of concept) / jumlah
konsep teknologi pada 1 rantai nilai (PoC) di sektor strategis.
o IKP 1.2: Persentase (%) kawasan Prioritas yang difasilitasi untuk adopsi
teknologi digital (12 KEK, 13 SKPT, 10 Kawasan pariwisata prioritas, 30
Kawasan IKM).
Dalam

Rencana

Strategis

2020-2024

Kemenkominfo

juga

akan

memfokuskan pengembangan kawasan prioritas nasional. PoC akan
diimplementasikan di berbagai daerah sebagai upaya pengembangan
kawasan-kawasan prioritas, antara lain Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),
Kawasan Pariwisata Prioritas, dan Kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan
Terpadu (SKPT), dan Kawasan Industri Kecil Menengah (IKM).
Bukti realisasi/pemenuhan dari IKP ini adalah: Jumlah kawasan KEK, SKPT,
Kawasan Pariwisata Prioritas, IKM yang diberikan literasi terkait POC
teknologi digital / total kawasan KEK, SKPT, Kawasan Pariwisata Prioritas,
IKM x 100%.
Berikut keterangan mengenai target dari IKP:
o IKP 1.3: Jumlah UMKM yang difasilitasi untuk scale-up dari usaha kecil
menjadi usaha menengah (kumulatif).
Dasar untuk menentukan kriteria UMKM kecil dan medium adalah PP Nomor
7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Bukti realisasi/pemenuhan dari IKP ini adalah: Jumlah UMKM go digital (dari
total 4.4 juta UMKM bidang pengolahan) yang scale-up dari kecil menjadi
medium (dari total 62.8 Juta).
Berikut keterangan mengenai target dari IKP:
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2020: 1 Pra Kajian (Framework) Scaling Up UMKM (Pemetaan UMKM dan
Kebutuhan Penyedia Teknologi Informasi)
2021: Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Adopsi Teknologi Digital adalah
sebagai berikut
•

Survei dan Kajian Kebutuhan Adopsi Teknologi Digital terhadap
37.000 UMKM Produsen Sektor Pengolahan di 10 Kawasan
Pariwisata Prioritas dan daerah sekitarnya.

•

Pelaksanaan fasilitasi UMKM active selling terhadap 26.000
UMKM Produsen Sektor Pengolahan di 10 Kawasan Pariwisata
Prioritas dan daerah sekitarnya. Pendampingan dilakukan oleh
90 fasilitator dan penyediaan 10 lokasi pelatihan serta
penyediaan starter kit (paket data 4GB, aplikasi agregator,
Point of Sales System, dan learning management system).

•

Pelaksanaan Peningkatan Awareness Pelaku UMKM dan
Masyarakat dalam Rangka Adopsi Teknologi Digital melalui
beberapa kanal yaitu radio, media online, media sosial,
videotron, KRL, dan pelaksanaan webinar.

Kriteria active selling yaitu:
1. Jumlah UMKM yang aktif melakukan upload foto dan deskripsi produk
atau
2. Jumlah UMKM yang aktif melakukan interaksi dengan calon
pelanggan/pembeli atau
3. Jumlah UMKM yang aktif melakukan transaksi di platform digital.
o IKP 1.4: Jumlah startup digital aktif yang terbentuk (kumulatif)*.
Bukti realisasi/pemenuhan dari IKP ini adalah: Jumlah startup digital aktif
yang terbentuk, dimana startup digital aktif dimaksud adalah jumlah startup
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yang mengalami perkembangan dalam beberapa key metrics: pendapatan,
jumlah penguna, jumlah karyawan atau telah mendapatkan pendanaan.
o IKP 1.5: Persentase (%) startup digital yang berhasil naik kelas.
Ditjen Aptika menyelenggarakan program-program untuk memfasilitasi
startup potensial untuk naik kelas dengan antara lain mengembangkan hub
digital dan memperluas peluang startup bertemu dengan investor.
Bukti realisasi/pemenuhan dari IKP ini adalah: Jumlah fasilitasi startup digital
yang berhasil naik kelas (dari seri A ke seri B/ seri B ke C/ C ke Unicorn) /
jumlah startup digital x 100 %.
Berikut keterangan mengenai target dari IKP:
2021: Penyelenggaraan Indonesia Game Developer Exchange, Fasilitasi
Penyelenggaraan Nexticorn, Penyelenggaraan Digital Innovation
Space.
o IKP 2.1: Jumlah regulasi/kebijakan dan Implementasi turunan PP 71 tahun
2019.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 adalah peraturan mengenai
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan merupakan PP yang
bertujuan memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada para pelaku
usaha.
Bukti realisasi/pemenuhan dari IKP ini adalah: Jumlah regulasi/kebijakan
turunan PP 71 tahun 2019 yang ditetapkan.
o IKP 2.2: Durasi Pemutusan Akses/Pemblokiran PSE terhadap Konten yang
melanggar ketentuan perundangan undangan.
Bukti realisasi/pemenuhan dari IKP ini adalah: Durasi Pemutusan
Akses/Pemblokiran PSE terhadap Konten yang melanggar ketentuan
perundangan undangan.
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o IKP 2.3: Persentase (%) Penyelenggara Sistem Elektronik yang patuh
terhadap UU ITE dan PP 71 Tahun 2019.
Bukti realisasi/pemenuhan dari IKP ini adalah: Persentase Pengawasan PSE
terhadap PP 71 tahun 2019.
o IKP 2.4: Jumlah konten internet (media sosial, konten negatif, website) yang
bisa ditangani per tahun (konten)*.
Bukti realisasi/pemenuhan dari IKP ini adalah: Total konten internet yang
bisa ditangani pertahun.
o IKP 2.5: Jumlah penyelesaian regulasi PDP dan peraturan turunannya.
Bukti realisasi/pemenuhan dari IKP ini adalah: RUU Regulasi PDP dan
peraturan turunannya.
Berikut keterangan mengenai target dari IKP:
2021: 1 UU PDP (Penetapan RUU PDP menjadi UU PDP)
2022: 1 Naskah regulasi turunan UU PDP (RPP tentang Pelaksanaan UU PDP)
2023: 1 Naskah Regulasi Penetapan Badan Pelaksana PDP
2024: 1 Naskah Regulasi tentang Turunan RPP Pelaksanaan UU PDP.
o IKP 2.6: Persentase (%) pengembangan ekosistem PDP nasional (kumulatif).
Bukti realisasi/pemenuhan dari IKP ini adalah: Tahapan pengembangan
ekosistem PDP nasional.
Berikut keterangan mengenai target dari IKP:
2021: Kajian Pembentukan Badan Pelaksana PDP (30%)
2022: Grand Design Pembentukan Ekosistem Data Protection Officer (DPO)
(40%)
2023: Penyusunan standar dan panduan ekosistem DPO (70%)
2024: 3 Lembaga sertifikasi dan Pelatihan DPO yang terdaftar (100%).
o IKP 3.1: Jumlah penyediaan Pusat Data Nasional.
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Bukti realisasi/pemenuhan dari IKP ini adalah: Jumlah pembangunan dan
operasionalisasi Pusat Data Nasional.
Berikut keterangan mengenai target dari IKP:
2020: Penyediaan Lahan Pusat Data Nasional di 1 lokasi
2021: Pembangunan Pusat Data Nasional di 1 Lokasi dan Penyediaan Lahan
di 1 Lokasi lainnya
2022: Pembangunan Pusat Data Nasional di 2 Lokasi
2023: Operasional Pusat Data Nasional Melayani 30% Instansi
2024: Operasional Pusat Data Nasional Melayani 75% Instansi
o IKP 3.2: Persentase (%) aplikasi generik yang dikembangkan multiplatform*
(kumulatif).
Bukti realisasi/pemenuhan dari IKP ini adalah: K/L/D menerapkan dan
memanfaatkan aplikasi generik / jumlah aplikasi generik x100%.
Berikut keterangan mengenai target dari IKP:
2020: a. K/L=10% (3 dari total 34), b. Pemprov=15 % (5 provinsi),
c. Pemkab/kot= 20% (103 kab/kota)
2021: a. K/L=20% (7 dari total 34), b. Pemprov= 30% (11 prov),
c. Pemkab/kot=40% (206 kab/kota)
2022: a. K/L=30% (11 dari total 34), b. Pemprov= 45% (16 prov),
c. Pemkab/kot=50 % (257 kab/kota)
2023: a. K/L=40% (15 dari total 34), b. Pemprov= 60% (21 prov),
c. Pemkab/kot= 60% (308 kab/kota)
2024: a. K/L=50% (17 dari total 34), b. Pemprov=70% (24 provinsi),
c. Pemkab/kot= 70% (360 kab/kota)
o IKP 3.3: Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi menyusun masterplan smart city *
(kumulatif).
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Bukti realisasi/pemenuhan dari IKP ini adalah: Jumlah Kab/Kota yang
mendapatkan pendampingan dalam penyusunan masterplan smart city
(akumulatif).
o IKP 4.1: Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital
(kumulatif).
Bukti realisasi/pemenuhan dari IKP ini adalah: Total masyarakat yang
mendapatkan literasi di bidang digital.

4.2 Kerangka Pendanaan
Kerangka pendanaan yang memadai diperlukan untuk memenuhi target kinerja
dan memberikan kontribusi pembangunan jangka menengah periode 2020-2024.
Pendanaan program dan kegiatan di lingkup Ditjen Aptika dilakukan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Rupiah
Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Indikasi kebutuhan
pendanaan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Program Ditjen Aptika sampai
dengan tahun 2024 adalah sesuai tabel berikut:
Tabel 4-2 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 2020-2024

No

Program

2021

2022

2023

2024

1

Program Pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK)

0

3,338,512

3,437,199

3,538,846

2

Program Pengelolaan Spektrum
Frekuensi, Standar Perangkat dan
Layanan Publik

0

7,365

7,586

7,814

3

Program Dukungan Manajemen

0

91,287

94,010

96,815

* Dalam Jutaan Rupiah

Kebutuhan pendanaan Ditjen Aptika dibagi berdasarkan 3 (tiga) program, yaitu
program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Program
Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik serta
Program Dukungan Manajemen. Program pertama dan kedua merupakan
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program strategis yang sangat berpengaruh dalam mewujudkan transformasi
digital, dimana transformasi digital memiliki peran penting dalam pemulihan
ekonomi nasional selama dan pasca pandemi Covid-19. Oleh karena itu,
ketersediaan anggaran dalam melaksanakan program ini menjadi critical success
factor dalam mewujudkan transformasi digital nasional.
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BAB 5
PENUTUP
Rencana strategis (Rensta) Ditjen Aptika 2020-2024 merupakan dokumen
perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan Renstra Ditjen
Aptika dilakukan dengan berpedoman pada Perpres No. 18 Tahun 2020, dan
mengacu pada Renstra Kemenkominfo 2020-2024, serta mempertimbangkan
kondisi lingkungan strategis (internal dan eksternal) dan hasil evaluasi capaian
kinerja pada Renstra Ditjen Aptika periode sebelumnya, yaitu renstra Ditjen Aptika
tahun 2015-2019. Dokumen Renstra Ditjen Aptika 2020-2024 memuat visi, misi,
tujuan, sasaran program, dan arah kebijakan untuk 5 (lima) tahun ke depan.
Dengan demikian, Renstra Ditjen Aptika akan menjadi acuan bagi seluruh satuan
kerja yang ada di lingkup Ditjen Aptika untuk menjalankan tugas, fungsi,
wewenang, dan tanggung jawab dalam upaya pencapaian visi dan misi Ditjen
Aptika yang telah ditetapkan. Disamping itu, Renstra Ditjen Aptika tahun 20202024 juga akan menjadi acuan seluruh satuan kerja di lingkup Ditjen Aptika dalam
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
Pelaksanaan dan Capaian dari Renstra Ditjen Aptika sangat bergantung pada
komitmen pimpinan dan seluruh ASN yang ada di lingkup Ditjen Aptika. Untuk
memastikan pelaksanaan dan capaian Renstra Ditjen Aptika dapat berjalan sesuai
harapan, maka pelaksanaan dan capaian tersebut akan dimonitor dan dievaluasi
secara berkala, sehingga kendala-kendala dalam pelaksanaan dan pencapaian
Renstra Ditjen Aptika dapat segera diatasi dengan solusi yang tepat.
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Perubahan terhadap Renstra Ditjen Aptika dapat dilakukan sesuai dengan
perubahan arah kebijakan pimpinan/organisasi dan/atau perubahan kondisi
lingkungan strategis organisasi. Perubahan terhadap Renstra tersebut tentunya
dilakukan dengan mengikuti prosedur/mekanisme/aturan yang berlaku di
Indonesia.
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LAMPIRAN 1
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
(Dalam ribuan rupiah)

KODE PROGRAM /
KODE KEGIATAN

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR
KINERJA PROGRAM / SASARAN
KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

BASELINE

TARGET

MANUAL PENGUKURAN
SATUAN
INDIKATOR

2019
2020

2021

2022

2023

2024

3,338,512

3,437,199

3,538,846

01 - Program Pemanfaatan Teknologi, Informasi
dan Komunikasi (TIK)

0

0

0

02 - Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi,
Standar Perangkat dan Layanan Publik

0

0

0

7,365

7,586

7,814

03 - Program Dukungan Manajemen

0

0

0

91,287

94,010

96,815

-

-

SP 1

IKP.1.1

SK 1

IKK.1.1

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

Meningkatnya adopsi teknologi
digital di sektor dan Kawasan
strategis

Persentase (%) tingkat adopsi
teknologi digital di sektor strategis
(kumulatif): Pertanian, Pariwisata,
Logistik, Maritim, Pendidikan dan
Kesehatan

Persentase (%) kawasan Prioritas
yang difasilitasi untuk adopsi
teknologi digital (12 KEK, 13 SKPT,
IKP.1.2 IKK.1.2 10 Kawasan pariwisata prioritas, 30
Kawasan IKM)

Persentase rata-rata jumlah
konsep teknologi digital yang
sudah proven (proof of
concept ) / jumlah konsep
teknologi pada 1 rantai nilai
(PoC) di sektor strategis
Jumlah kawasan KEK, SKPT,
Kawasan Pariwisata Prioritas,
IKM yang diberikan literasi
terkait POC teknologi digital /
total kawasan KEK, SKPT,
Kawasan Pariwisata Prioritas,
IKM x 100%

%

N/A

0

15

25

50

100

Direktorat
Ekonomi Digital

%

N/A

0

10

30

50

70

Direktorat
Ekonomi Digital

2021 : 6 kawasan
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KODE PROGRAM /
KODE KEGIATAN

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR
KINERJA PROGRAM / SASARAN
KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

BASELINE

TARGET

MANUAL PENGUKURAN
SATUAN
INDIKATOR
2019

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

2020

2021

2022

2023

2024

0

10

10

10

10

Direktorat
Ekonomi Digital

a.Kominfo:
139.337
UMKM Go
Online
b.Marketplace
14.061.461
UMKM
Go Online

0

0

7000

18000

33000

Direktorat
Ekonomi Digital

725 startup

20

35

70

110

150

Direktorat
Pemberdayaan
Informatika

N/A

-

80

80

80

80

Direktorat
Ekonomi Digital

2022 : 20 kawasan
2023 : 33 kawasan
2024 : 45 kawasan

IKP.1.3 IKK.1.3

Persentase (%) UMKM produsen
(sektor pengolahan) yang active
selling

Jumlah UMKM produsen (sektor
pengolahan) yang difasilitasi
IKP.1.3 IKK.1.4 pendampingan scaling up (naik
kelas) dalam pemanfaatan dan
adopsi teknologi digital

SP 1

SK 2

Jumlah UMKM produsen
(sektor pengolahan) yang
active selling / total UMKM
yang mengadopsi teknologi x
100%

Jumlah UMKM go digital (dari
total 4.4 juta UMKM bidang
pengolahan) yang scale-up
dari kecil menjadi medium
(dari total 62.8 Juta)

SP 2

SK 3

UMKM

b.Marketplace
: 14.061.461
UMKM Go
Online

Meningkatnya pengembangan
startup digital

Jumlah startup aktif yang
terbentuk, dimana startup
digital aktif dimaksud adalah
jumlah Startup yg mengalami
Jumlah startup digital aktif yang
perkembangan dalam
IKP.1.4 IKK.2.1
terbentuk (kumulatif)*
beberapa key metrics :
pendapatan, jumlah penguna,
jumlah karyawan atau telah
mendapatkan pendanaan

IKP.1.5 IKK.2.2

%

a. Kominfo:
139.337
UMKM Go
Online

Jumlah
Business
Startup Digital

Matchmaking

Jumlah startup digital yang
difasilitasi business
matchmaking dengan investor

Startup
digital

Business
Matchmaking

Terwujudnya Implementasi UU ITE
dan PP 71 Tahun 2019
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KODE PROGRAM /
KODE KEGIATAN

IKP.2.1 IKK.3.1

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR
KINERJA PROGRAM / SASARAN
KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

Jumlah regulasi/kebijakan dan
turunan PP 71 tahun 2019

BASELINE

SATUAN
INDIKATOR

Jumlah regulasi/kebijakan
turunan PP 71 tahun 2019
yang ditetapkan

Jumlah Penyedia Layanan Digital Jumlah Penyedia Layanan
IKP.2.1 IKK.3.3 Terpercaya Indonesia yang sudah Digital Terpercaya Indonesia
diakui dan diaudit
yang sudah diakui dan diaudit
SP 2

SK 2

Waktu yang dibutuhkan untuk
melakukan proses Pemutusan
Akses/Pemblokiran PSE
terhadap Konten yang
melanggar ketentuan
perundangan undangan

Persentase (%) penanganan aduan
IKP.2.3 IKK.2.2
tindak pidana ITE

Jumlah aduan tindak pidana
ITE yang tertangani / jumlah
aduan yang dilaporkan x
100%

Persentase (%) Kepatuhan
Penyelenggara Sistem Elektronik
terhadap UU ITE dan PP PSTE
IKP.2.3 IKK.2.3
dalam Penyelenggaraan Sistem
Elektronik dan Pelindungan Data
Pribadi

Persentase (%) Ketersediaan
Layanan Penyelenggara Sertifikasi
IKP.2.3 IKK.2.4 Elektronik Induk (PSrE Induk)

SK 3

2019
2020

2021

2022

2023

2024

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

Regulasi

N/A

1

3

3

3

3

Direktorat Tata
Kelola Aptika

Penyedia

N/A

0

6

7

8

10

Direktorat Tata
Kelola Aptika

Jam

3 - 24 Jam

<3

<3

<3

<3

<3

Direktorat
Pengendalian
Aptika

%

N/A

100

100

100

100

100

Direktorat
Pengendalian
Aptika

%

N/A

-

50

60

70

80

Direktorat
Pengendalian
Aptika

%

N/A

98

98

98

98

98

Direktorat
Pengendalian
Aptika

Konten

120000

50000

150000

175000

210000

250000

Direktorat
Pengendalian

Meningkatnya pengembangan
startup digital

Durasi Pemutusan
Akses/Pemblokiran PSE terhadap
IKP.2.2 IKK.2.1
Konten yang melanggar ketentuan
perundangan undangan

SP 2

TARGET

MANUAL PENGUKURAN

Persentase Kepatuhan
Penyelenggara Sistem
Elektronik terdaftar terhadap
UU ITE dan PP PSTE dalam
Penyelenggaraan Sistem
Elektronik dan Pelindungan
Data Pribadi
Presentase SLA Ketersediaan
Layanan Penyelenggara
Sertifikasi Elektronik Induk
(PSrE Induk)

Terwujudnya Implementasi UU ITE
dan PP 71 Tahun 2019

Jumlah konten internet yang
IKP.2.4 IKK.3.2 Jumlah konten internet (media sosial,
konten negatif, website) yang bisa ditangani pertahun
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KODE PROGRAM /
KODE KEGIATAN

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR
KINERJA PROGRAM / SASARAN
KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

BASELINE

TARGET

MANUAL PENGUKURAN
SATUAN
INDIKATOR
2019
2020

ditangani per tahun (konten)*

SP 2

SK 1

2021

2022

2023

2024

Negatif

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA
Aptika

Terwujudnya Pelindungan Data
Pribadi di semua sektor
RUU Regulasi PDP dan
peraturan turunannya:
2021: 1 UU PDP (Penetapan
RUU PDP menjadi UU PDP)

IKP.2.5 IKK.1.1

Jumlah penyelesaian regulasi PDP
dan peraturan turunannya

2022: 1 Naskah regulasi
turunan UU PDP (RPP
tentang Pelaksanaan UU PDP)

Naskah

Draft RUU
PDP

Draft RUU
PDP

1

1

1

1

Direktorat Tata
Kelola Aptika

%

N/A

-

30

40

70

100

Direktorat Tata
Kelola Aptika

2023: 1 Naskah Regulasi
Penetapan Badan Pelaksana
PDP
2024: 1 Naskah Regulasi
tentang Turunan RPP
Pelaksanaan UU PDP
Tahapan pengembangan
ekosistem PDP nasional:
2021: Kajian Pembentukan
Badan Pelaksana PDP (30%)
2022: Grand Design
Pembentukan Ekosistem
IKP.2.6 IKK.1.2

Persentase (%) pengembangan
ekosistem PDP nasional (kumulatif)

Data Protection Officer (DPO)
(40%)
2023: Penyusunan standar
dan panduan ekosistem DPO
(70%)
2024: 3 Lembaga sertifikasi
dan Pelatihan DPO yang
terdaftar (100%)
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KODE PROGRAM /
KODE KEGIATAN

SP 3

SK 1

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR
KINERJA PROGRAM / SASARAN
KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

BASELINE

TARGET

MANUAL PENGUKURAN
SATUAN
INDIKATOR
2019
2020

2021

2022

2023

2024

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

Terwujudnya penyelenggaraan Data
Center nasional terpusat dan
interoperabilitas
Tahapan pembangunan Pusat
Data Nasional :
2020 : Penyediaan Lahan
Pusat Data Nasional di 1 lokasi
(10%)

IKP.3.1 IKK.1.1

Persentase (%) pembangunan Pusat
Data Nasional (kumulatif)

2021 : Pembangunan Pusat
Data Nasional di 1 Lokasi dan
Penyediaan Lahan di 1 Lokasi
lainnya (20%)
2022 : Pembangunan Pusat
Data Nasional di 2 Lokasi
(100%)

%

N/A

10

20

100

-

-

Direktorat
Layanan Aplikasi
Informatika
Pemerintahan

%

N/A

5

15

25

35

50

Direktorat
Layanan Aplikasi
Informatika
Pemerintahan

2023 : Operasional 2 Pusat
Data Nasional Melayani 30%
Instansi
2024 : Operasional 2 Pusat
Data Nasional Melayani 75%
Instansi
Persentase rata-rata K/L/D
yang memanfaatkan cloud
pemerintah

Persentase (%) K/L/D yang
IKP.3.1 IKK.1.2 memanfaatkan cloud pemerintah
(kumulatif)

2020 : 5% K/L/D yang
memanfaatkan cloud
pemerintah
2021 : 15% K/L/D yang
memanfaatkan cloud
pemerintah
2022 : 25% K/L/D yang
memanfaatkan cloud
pemerintah
2023 : 35% K/L/D yang
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KODE PROGRAM /
KODE KEGIATAN

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR
KINERJA PROGRAM / SASARAN
KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

BASELINE

TARGET

MANUAL PENGUKURAN
SATUAN
INDIKATOR
2019
2020

2021

2022

2023

2024

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

memanfaatkan cloud
pemerintah
2024 : 50% K/L/D yang
memanfaatkan cloud
pemerintah

IKP.3.1 IKK.1.3

Persentase (%) layanan cloud
pemerintah dan interoperabilitas
SPBE* (kumulatif)

Persentase jumlah layanan
cloud pemerintah dan
interoperabilitas SPBE

%

N/A

20

30

60

80

100

Direktorat
Layanan Aplikasi
Informatika
Pemerintahan

IKP.3.1 IKK.1.4

Persentase (%) pembentukan
kelembagaan pengelola Pusat Data
Nasional (kumulatif)

Tahapan pembentukan
kelembagaan Pusat Data
Nasional

%

N/A

-

20

60

90

100

Direktorat
Layanan Aplikasi
Informatika
Pemerintahan

%

N/A

5

15

25

50

100

Direktorat
Layanan Aplikasi
Informatika
Pemerintahan

%

N/A

-

15

40

75

90

Direktorat
Layanan Aplikasi
Informatika
Pemerintahan

%

N/A

15

30

40

50

70

Direktorat
Layanan Aplikasi
Informatika

Jumlah sektor yang telah
mengimplementasi Satu Data
Indonesia / Jumlah sektor x
100%

IKP.3.1 IKK.1.5

Persentase (%) sektor yang telah
mengimplementasi Interoperabilitas
Nasional Satu Data Indonesia
(kumulatif)

2020 : 5 standar (dari 50
standar)
2021 : 10 standar (dari 50
standar)
2022 : 15 standar (dari 50
standar)
2023 : Beroperasinya satu data
Indonesia

Persentase (%) K/L/D yang
terhubung jaringan intra
IKP.3.1 IKK.1.6 pemerintah* (kumulatif)

SP 3

SK 2

Jumlah K/L/D yang
terhubung jaringan intra
pemerintah / total jumlah
K/L/D x 100%

Terselenggaranya kebijakan dan
pengelolaan aplikasi layanan SPBE

IKP.3.2 IKK.2.4 Persentase (%) aplikasi generik yang
dikembangkan multiplatform*

Jumlah aplikasi yang
dikembangkan / jumlah
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KODE PROGRAM /
KODE KEGIATAN

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR
KINERJA PROGRAM / SASARAN
KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

BASELINE

TARGET

MANUAL PENGUKURAN
SATUAN
INDIKATOR
2019
2020

(kumulatif)

SP 3

SK 1

IKP.3.3 IKK.1.1

2021

2022

2023

2024

aplikasi generik x 100%

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA
Pemerintahan

Meningkatnya daerah yang
menerapkan konsep smart city
Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi
menyusun masterplan smart city *
(kumulatif)

Jumlah Kab/Kota yang
mendapatkan pendampingan
dalam penyusunan masterplan
smart city (akumulatif)

Kab/Kota

100

-

-

50

100

150

Direktorat
Layanan Aplikasi
Informatika
Pemerintahan

Kab/Kota

N/A

-

-

63

63

63

Direktorat
Layanan Aplikasi
Informatika
Pemerintahan

Orang

36.000 orang

213.143
Orang

12.653.750
Orang

Jumlah Kab/Kota yang berada
di kawasan pariwisata
superprioritas dan Kab/Kota
di kawasan Ibu Kota Negara
yang mengimplementasi
masterplan Smart city.
Jumlah Kab/Kota yang berada di
kawasan pariwisata superprioritas
IKP.3.3 IKK.1.2 dan Kab/Kota di kawasan Ibu Kota
Negara yang mengimplementasi
masterplan smart city (kumulatif)

2021 : Masterplan smart city
pada 47 Kab/Kota di kawasan
destinasi pariwisata prioritas
2022-2024 :
• Masterplan smart city pada
50 Kab/Kota (baru)
• Implementasi smart city
pada 63 Kab/Kota di kawasan
destinasi pariwisata prioritas

SP 4

SK 1

IKP.4.1 IKK.1.1

Meningkatnya literasi digital
masyarakat
Jumlah masyarakat yang
mendapatkan literasi di bidang
digital (kumulatif)

Jumlah masyarakat yang
mendapatkan literasi
digital (kumulatif)

25.102.50 37.551.250 50.000.000
0 Orang
Orang
orang

Direktorat
Pemberdayaan
Informatika
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Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

