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Sambutan
Dirjen Aplikasi Informatika
Salam sejahtera untuk kita semua,
Puji syukur ke hadirat Tuhan YME atas rahmat dan hidayah-Nya,
buku Dinamika Data Aplikasi Informatika Tahun 2019 ini selesai
disusun dan diterbitkan.
Buku Dinamika Data Aplikasi Informatika merupakan
perkembangan dinamis internet dan teknologi informasi kepada
masyarakat, agar terbangun wawasan dan pemahaman utuh tentang
sektor aplikasi informatika.
Di era Revolusi Industri 4.0, data merupakan kekayaan baru
bangsa. Kini data lebih berharga dari minyak. Namun untuk itu perlu
diolah lebih lanjut agar memiliki nilai dan memberikan manfaat.
Kemampuan mengolah ini membutuhkan SDM yang berkualitas,
berwawasan, khususnya di bidang TIK, sehingga mampu bersaing
di tingkat global.
Melalui penerbitan buku Dinamika Data Aplikasi Informatika
diharapkan masyarakat mempunyai rujukan praktis tentang produk,
layanan, dan ekosistem di bidang aplikasi informatika. Data-data
yang disajikan berasal dari program-program internal Ditjen Aplikasi
Informatika maupun eksternal dari para mitra kerja terkait, baik itu
pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
Disadari masih terdapat banyak kekurangan dalam buku ini, oleh
karena itu kritik dan saran sangat diharapkan agar buku Dinamika
Data Aplikasi Informatika dapat lebih lengkap dan sempurna ke
depannya.
Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan
kepada semua pihak yang telah memberikan andil terhadap terbitnya
buku ini. Semoga amal usaha kita direstui Tuhan Yang Maha Esa.
Amin.
Jakarta, Desember 2019

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Semuel Abrijani Pangerapan
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Kata Pengantar
Sesditjen Aplikasi Informatika
Assalamualaikum w.w,
Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT,
buku Dinamika Data Aplikasi Informatika Tahun 2019 telah dapat
diselesaikan. Penerbitan buku ini tidak lepas dari peran dan kerja
keras Tim Penyusun dari Sekretariat Ditjen Aplikasi Informatika,
maupun direktorat di lingkungan Ditjen Aplikasi Informatika.
Buku ini diharapkan dapat menjadi sarana publikasi kepada
pembaca tentang produk dan layanan yang telah dihasilkan Ditjen
Aptika dan para mitra dalam bidang aplikasi informatika. Sejumlah
informasi terkait regulasi, infrastruktur, aplikasi, sumber daya
manusia, penghargaan, kerja sama nasional dan internasional, serta
mitra Aptika juga dipaparkan dalam buku ini.
Menyongsong visi Indonesia Maju, pengembangan SDM
menjadi kunci untuk suksesnya proses transformasi digital di
Indonesia. Berbagai program-program prioritas dan strategis
dijalankan, seperti Petani/Nelayan/UMKM Go Online, Gerakan
Nasional 1000 Startup Digital, Gerakan 100 Smart City, Literasi
Digital, dan Digital Talent Scholarship. Semua itu dilaksanakan
dengan konsep kolaborasi yang melibatkan seluruh komponen
masyarakat.
Tak ada gading yang tak retak, oleh karena itu masukan dan
saran sangat diharapkan agar buku ini dapat hadir lebih baik
dan lengkap di masa mendatang. Semoga buku Dinamika Data
Aplikasi Informatika Tahun 2019 dapat meningkatkan wawasan dan
pengetahuan pembaca tentang arah perkembangan sektor aplikasi
informatika di masa depan.
Wassalamualaikum w.w

Jakarta, Desember 2019

Sekretaris Ditjen Aplikasi Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Sadjan
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Memasuki era digital dan era Revolusi
Industri 4.0 kehadiran internet sudah
menjadi sebuah kebutuhan sehari-hari
masyarakat di seluruh dunia. Sejak awal
perkembangannya hingga saat ini, evolusi
penggunaan internet telah berkembang
secara eksponensial. Pengguna internet di
Indonesia turut menyumbang jumlah ini.
Di Indonesia, tata kelola internet
menjadi bagian dari tugas Kementerian
Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).
Sebagai instansi pembantu presiden,

1.1

Kemkominfo menyelenggarakan fungsi
perumusan, penetapan, dan pelaksanaan
kebijakan di bidang komunikasi dan
informatika. Pada bab ini diuraikan sejarah
Kemkominfo dan Direktorat Jenderal
Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) dan
penggunaan internet di dunia, khususnya
penggunaan internet aktif di Indonesia.
Selain itu juga divisualisasikan aktivitas
penggunaan internet beserta dampak
penggunaan internet.

Sejarah Kemkominfo
dan Ditjen Aptika

Sesuai
Undang-Undang
Nomor
39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara, Kementerian Kominfo merupakan
perangkat Pemerintah Republik Indonesia
yang membidangi urusan informasi dan
komunikasi. Kemkominfo dipimpin oleh
seorang Menteri Komunikasi dan Informatika
(Menkominfo) yang sejak 23 Oktober 2019
dijabat oleh Johnny Gerard Plate.
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Sejarah Kemkominfo
Kementerian
Komunikasi
dan
Informatika pada awalnya bernama
Departemen Penerangan. Pembentukan
Departemen Penerangan ditandai dengan
penetapan Mr. Amir Sjarifoeddin sebagai
Menteri Penerangan oleh PPKI pada tanggal
19 Agustus 1945. Saat Orde Lama dan Orde
Baru, Departemen Penerangan banyak
mengatur dan membina pers, media massa.
televisi, film, radio, grafika, percetakan dan
penerangan umum.

Di era Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono dikeluarkan Keppres Nomor
10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi
dan Tugas Eselon I Kementerian Negara
Republik Indonesia yang menggabungkan
Kementerian Negara Komunikasi dan
Informasi, Lembaga Informasi Nasional, dan
Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi
(dari Kementerian Perhubungan Republik
Indonesia) serta ditambahkan direktorat
jenderal baru, yaitu Direktorat Jenderal
Aplikasi Telematika. Seluruh penggabungan
Pada saat Abdurrahman Wahid menjadi ini menghasilkan Departemen Komunikasi
Presiden RI di tahun 1999, Departemen dan Informatika (Depkominfo).
Penerangan dilikuidasi dan dibentuk
Badan Informasi Komunikasi Nasional
Pada 2009 saat Presiden Susilo
(BIKN) melalui Keppres Nomor 153 Tahun Bambang Yudhoyono memimpin Kabinet
1999. Pada masa kepemimpinan Presiden Indonesia Bersatu II, Depkominfo diubah
Megawati, dibentuklah Kementerian Negara namanya menjadi Kementerian Komunikasi
Komunikasi dan Informasi pada tahun dan Informatika, sementara Ditjen Pos dan
2001. Selain itu juga dibentuklah Lembaga Telekomunikasi dipecah dua menjadi Ditjen
Informasi Nasional (LIN).
Penyelenggaraan Pos dan Informatika, dan
Ditjen Sumber Daya Perangkat Pos dan
Informatika, lalu Ditjen Aplikasi Telematika
berganti nama menjadi Ditjen Aplikasi
Informatika. Sedangkan Ditjen Sarana
Komunikasi dan Diseminasi Informasi dan
Badan Informasi Publik dilebur kembali
menjadi Direktorat Jenderal Informasi
Komunikasi Publik. Struktur tersebut berlaku
hingga saat ini.
Kementerian Kominfo sendiri memiliki
logo berupa susunan tiga huruf C dalam
gradasi warna biru. Hal tersebut tidak
dapat dilepaskan dari unsur 3C, yaitu:
Communication, Computer, dan Content.
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Sejarah Ditjen Aptika
Direktorat Jenderal Aplikasi Informapeningkatan teknologi dan infrastruktur
tika dibentuk sesuai dengan amanat Peraaplikasi informatika, serta pemberdayaan
turan Kementerian Kominfo Nomor 6 Tahun
informatika;
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja b. Pelaksanaan kebijakan di bidang
Kementerian Komunikasi dan Informatika.
penatakelolaan
e-Government,
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
e-Business, dan keamanan informasi,
dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal
peningkatan teknologi dan infrastruktur
dengan tugas menyelenggarakan perumuaplikasi informatika, serta pemberdayaan
san dan pelaksanaan kebijakan di bidang
informatika;
penatakelolaan aplikasi informatika.
c. Penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang penatakelolaan
Struktur Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
e-Government;
d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis
Direktorat Jenderal
dan supervisi di bidang penatakelolaan
Aplikasi Informatika
e-Government;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di
bidang penatakelolaan e-Government,
e-Business, dan keamanan informasi,
peningkatan teknologi dan infrastruktur
aplikasi informatika, serta pemberdayaan
Dalam melaksanakan tugasnya, Ditjen
informatika;
Aptika menyelenggarakan fungsi:
f. Pelaksanaan administrasi Direktorat
Jenderal Aplikasi Informatika; dan
a. Perumusan kebijakan di bidang g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
penatakelolaan
e-Government,
oleh menteri.
e-Business, dan keamanan informasi,
Sekretariat Direktorat Jenderal
Aplikasi Informatika

Direktorat Tata Kelola
Aplikasi Informatika

Direktorat Layanan Aplikasi
Informatika Pemerintahan

Direktorat Pemberdayaan
Informatika

Direktorat Ekonomi
Digital

Direktorat Pengendalian
Aplikasi Informatika

1.2

Dinamika Penggunaan
Internet

Ditjen Aptika menggunakan tiga
sumber pengambilan data, yaitu Hootsuite
& We Are Social, hasil survei TIK Puslitbang
Aptika-IKP dan hasil survei APJII (Asosiasi
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia)
tahun 2018.
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Berdasarkan
laporan
statistik
Hootsuite dan We Are Social per Januari
2019, internet digunakan oleh 4.388 miliar
jiwa dengan penetrasi sebesar 57 persen.
Pengguna media sosial aktif baik pengguna
media sosial melalui ponsel pintar ataupun
tablet juga memiliki penetrasi yang tinggi.
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Pertumbuhan dunia digital di Benua
Asia Pasifik per Januari 2019 berdasarkan We
Are Social juga mengalami peningkatan 10
persen dari kurun waktu Januari 2018 hingga
Januari 2019. Total populasi pengguna
internet sebanyak 203 juta jiwa.
Di Indonesia, pengguna internet
mencapai 150 juta jiwa dengan penetrasi
56 persen yang tersebar di seluruh wilayah.
Jumlah tersebut hanya selisih sedikit dengan
jumlah pengguna internet mobile yang
berjumlah 142.8 juta jiwa dengan persentase
penetrasi sebesar 53 persen.

Sumber: Hootsuite & We Are Social, 2019

Sumber: APJII, 2019

Hasil survei APJII 2018 pengguna internet paling besar diduduki Sumatera Utara,
masih memiliki persentase paling tinggi di Kalimantan Barat, Jawa Barat, dan Sulawesi
Pulau Jawa dan Sumatera. Berdasarkan Selatan.
kontribusi pengguna internet per provinsi,
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Sumber: APJII, 2019
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Sumber: Puslitbang Aptika IKP, 2018

Berdasarkan Hasil Survei Penggunaan
TIK dan implikasinya terhadap Sosial
Budaya Masyarakat Puslitbang AptikaIKP Kemkominfo pada 2018, penggunaan
perangkat TIK menimbulkan respons positif
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dan negatif, di antaranya peduli terhadap
penyebaran informasi negatif dengan
melaporkannya, namun sikap kurang aktif
masih memiliki persentase yang lebih besar.
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Sumber: Puslitbang Aptika IKP, 2018

Perubahan baik positif maupun negatif kejujuran dan gotong royong. Perbandingan
juga terjadi sebagai dampak penggunaan perubahan dari paparan tersebut antara
TIK dan internet. Persentase paling banyak kota dan desa pun tidak jauh.
terjadi pada kesopanan dalam tingkah laku,

BAB 1 : Perkembangan Internet di Indonesia

9

Penggunaan internet terutama
aplikasi media daring berdampak
pula pada pola pendidikan,
kesehatan dan pariwisata.

Sumber: Puslitbang Aptika IKP, 2018
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Sumber: Puslitbang Aptika IKP, 2018

Penggunaan ponsel yang tinggi terse- video dan bermain games Komunikasi lewat
but adalah untuk mengakses sejumlah aplikasi pesan instan memiliki persentase
keperluan, seperti mobile messenger, mobile terbanyak, mencapai hingga 96 persen.
banking, navigasi arah (maps), menonton

Illustrasi : https://www.freepik.com/
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Sumber: Puslitbang Aptika IKP, 2018
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Berdasarkan survei Puslitbang Aptika-IKP
Kemkominfo, aplikasi pesan instan WhatsApp
Messenger paling banyak diakses dan aktif
digunakan. Diikuti Facebook dan Instagram
sebagai media sosial yang paling banyak diakses
oleh pengguna aktif.
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Menteri Johnny G. Plate

BAB 2 : Regulasi Bidang Aptika
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Fenomena era digital saat ini dapat
dirasakan dampaknya pada kehidupan
sehari-hari. Semua aktivitas dapat dilakukan
dengan cepat dan mudah dengan bantuan
teknologi informasi. Pemerintah melakukan
tindakan preventif dalam menghadapi
inovasi dan kebiasaan baru yang terjadi
di era transformasi digital ini yaitu dengan
membuat beberapa regulasi mengenai
transaksi elektronik dan data yang sangat
penting keberadaannya.
Pada bab ini diuraikan mengenai
regulasi di bidang aplikasi informatika
yang meliputi antara lain undang-undang
dan peraturan pemerintah mengenai
transaksi elektronik, peraturan presiden
tentang sistem pemerintahan berbasis

2.1

Illustrasi : https://www.freepik.com/

elektronik, dan rancangan undang-undang
tentang perlindungan data pribadi. Bab
ini juga menjabarkan hasil pelaporan dan
penyidikan kasus-kasus UU ITE. Serta
disajikan pula tabel berisi berbagai regulasi
terkait informasi dan transaksi elektronik.

Undang-Undang Informasi
dan Transaksi Elektronik
(ITE)

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE) disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan
sebagaimana telah diubah dengan
menjadi cyber law pertama di Indonesia.
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Pada 27 Oktober 2016 rapat paripurna 3. Melaksanakan putusan Mahkamah
Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan UU
Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
sebagai berikut:
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
a. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat
Pasal yang diubah adalah Pasal 27 ayat (1)
(4) yang semula mengamanatkan
pengaturan tata cara intersepsi
dan (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 31 ayat
(3).
atau penyadapan dalam Peraturan
Pemerintah menjadi dalam
Berikut rincian pada Undang-Undang
Undang-Undang;
tentang Informatika dan Transaksi Elektronik
b. Menambahkan penjelasan pada
tersebut:
ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat
(2) mengenai keberadaan Informasi
1. Menghindari multitafsir ketentuan larangan
Elektronik dan/atau Dokumen
mendistribusikan, mentransmisikan dan/
Elektronik sebagai alat bukti hukum
atau membuat dapat diaksesnya Informasi
yang sah.
Elektronik bermuatan penghinaan dan/ 4. Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum
atau pencemaran nama baik pada
acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6)
ketentuan Pasal 27 Ayat (3), dilakukan 3
dengan ketentuan hukum acara pada
(tiga) perubahan sebagai berikut:
KUHAP, sebagai berikut:
a.
Menambahkan penjelasan atas
a. Penggeledahan dan/atau penyitaan
istilah “mendistribusikan, mentransyang semula harus mendapatkan izin
misikan dan/atau membuat dapat
Ketua Pengadilan Negeri setempat,
diaksesnya Informasi Elektronik”;
disesuaikan kembali dengan ketenb. Menegaskan bahwa ketentuan
tuan KUHAP;
tersebut adalah delik aduan bukan
b. Penangkapan penahanan yang
delik umum; dan
semula harus meminta penetapan
c. Menegaskan bahwa unsur pidana
Ketua Pengadilan Negeri setempat
pada ketentuan tersebut mengacu
dalam waktu 1x24 jam, disesuaikan
pada ketentuan pencemaran nama
kembali dengan ketentuan KUHAP.
baik dan fitnah yang diatur dalam
KUHP.
2. Menurunkan ancaman pidana pada 2
(dua) ketentuan sebagai berikut:
a. Ancaman pidana penghinaan
dan/atau pencemaran nama baik
diturunkan dari pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (tahun) dan/atau
denda dari paling banyak Rp1 miliar
menjadi paling banyak Rp750 juta;
b. Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman
kekerasan atau menakut-nakuti dari
pidana penjara paling lama 12 (dua
belas) tahun menjadi paling lama 4
(empat) tahun dan/atau denda dari
paling banyak Rp2 miliar menjadi
paling banyak Rp750 juta.

Illustrasi : https://www.freepik.com/
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mekanisme penghapusan Informasi
5. Memperkuat peran Penyidik Pegawai
Elektronik yang sudah tidak relevan.
Negeri Sipil dalam Undang-Undang 7. Memperkuat peran Pemerintah dalam
Tentang Informasi dan Transaksi
memberikan perlindungan dari segala
Elektronik pada ketentuan Pasal 43 ayat
jenis gangguan akibat penyalahgunaan
(5):
informasi dan transaksi elektronik dengan
a. Kewenangan membatasi atau
menyisipkan kewenangan tambahan
memutuskan akses terkait dengan
pada ketentuan Pasal 40:
tindak pidana teknologi informasi;
a. Pemerintah wajib melakukan penceb. Kewenangan meminta informasi dari
gahan penyebarluasan Informasi
Elektronik yang memiliki muatan
Penyelenggara Sistem Elektronik
terkait tindak pidana teknologi
yang dilarang;
informasi.
b. Pemerintah berwenang melaku6. Menambahkan ketentuan mengenai
kan pemutusan akses dan/
“right to be forgotten” atau “hak untuk
atau m emerintahkan kepada
dilupakan” pada ketentuan Pasal 26,
Penyelenggara Sistem Elektronik
sebagai berikut:
untuk melakukan pemutusan akses
a. Setiap Penyelenggara Sistem
terhadap Informasi Elektronik yang
Elektronik wajib menghapus
memiliki muatan yang melanggar
Informasi Elektronik yang tidak
hukum.
relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang
bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan;
b. Setiap Penyelenggara Sistem
Elektronik wajib menyediakan

2.2

Peraturan Pemerintah
Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik (PP PSTE)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik (PP PSTE) mencabut PP
82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik. PP tersebut
disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada
4 Oktober 2019 dan diundangkan pada
10 Oktober 2019.
Peraturan Pemerintah tentang PSTE
merupakan pengaturan lebih lanjut beberapa
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11
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Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11
Tahun 2018 tentang ITE, yang dibentuk untuk
menjamin pengakuan serta penghormatan
atas hak dan kebebasan orang lain dan
untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai
dengan pertimbangan keamanan dan
ketertiban umum dalam suatu masyarakat
yang demokratis.
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Beberapa ketentuan yang diperlukan
pengaturan lebih lanjut, yaitu:
a. Kewajiban bagi setiap Penyelenggara
Sistem Elektronik untuk menghapus
informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik yang tidak relevan yang
berada di bawah kendalinya atas
permintaan orang yang bersangkutan
berdasarkan penetapan pengadilan;
b. Peran pemerintah dalam memfasilitasi
pemanfaatan teknologi informasi
dan transaksi elektronik, melindungi

Dalam penyelenggaraan sistem
elektronik, setiap PSE memiliki kewajiban
sebagai berikut:
• Menyelenggarakan sistem elektronik
secara andal, aman dan bertanggung
jawab (Pasal 3);
• Tidak memuat dan/atau memfasilitasi
penyebaran informasi/dokumen
elektronik yang dilarang UU (Pasal 5);
• Melakukan pendaftaran sistem elektronik
(Pasal 6);
• Melaksanakan prinsip pelindungan data
pribadi (Pasal 14);
• Menghapus informasi/dokumen
elektronik yang tidak relevan (Pasal 15);
• Melakukan pengelolaan, pemrosesan,
dan penyimpanan sistem/data elektronik
di Indonesia oleh PSE Lingkup Publik
(Pasal 20);
• Memberi akses dalam rangka
pengawasan dan penegakan hukum oleh
PSE Lingkup Privat (Pasal 21).

kepentingan umum dari segala
jenis gangguan sebagai akibat
penyalahgunaan informasi elektronik
dan transaksi elektronik yang
mengganggu ketertiban umum, dan
mencegah penyebarluasan dan
penggunaan informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik yang
memiliki muatan yang dilarang
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dirjen Aptika Semuel A Pangerapan saat acara Forum
Merdeka Barat 9 dengan tema Ada Apa dengan PP 71 Tahun
2019 di Gedung Kemkominfo (04/11/19).
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2.3

Peraturan Pemerintah
Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik
(PP PMSE)

Pemerintah telah menerbitkan
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun
2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik (PP PMSE) pada 24 November
2019. Menurut PP tersebut, PMSE adalah
perdagangan yang transaksinya dilakukan

melalui serangkaian perangkat dan prosedur
elektronik atau yang lebih dikenal dengan
istilah e-commerce. PP PMSE mengatur
pokok-pokok transaksi e-commerce baik dari
dalam maupun luar negeri, mencakup pelaku
usaha, perizinan, dan pembayaran.

PP PMSE berisi tentang hal-hal sebagai
berikut:
• Menjelaskan bahwa ada tiga kategori
peran pada transaksi perdagangan
elektronik,
yakni
pelaku
usaha/ •
pedagang, penyelenggara perdagangan
melalui sistem elektronik (PPMSE), dan
penyelenggara sarana draf perantara;
• Membahas tentang penyelenggara
transaksi perdagangan dan pelaku
usaha yang memiliki sistem transaksi

18

melalui elektronik wajib memiliki izin
khusus perdagangan elektronik dari
menteri perdagangan sesuai dengan
UU ITE;
Pelaku usaha harus menyediakan
kontrak digital yang berisi detail produk
dan pembayaran, termasuk toko daring
atau marketplace dari luar negeri, dan
dikenakan pajak;
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2.4

Peraturan Presiden Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik (Perpres SPBE)
Kementerian Kominfo bersama
Bappenas, Kementerian Keuangan,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi, BPPT, dan
BSSN telah menyusun regulasi atau kebijakan
nasional untuk mengatur penerapan TIK di
Pemerintahan. Pada Semester II Tahun 2018
ditetapkanlah Peraturan Presiden tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Peraturan Presiden Tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik ini
bertujuan untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif,
transparan, dan akuntabel serta pelayanan
publik yang berkualitas dan terpercaya, serta
meningkatkan keterpaduan dan efisiensi
sistem pemerintahan berbasis elektronik.

BAB 2 : Regulasi Bidang Aptika
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Kementerian Kominfo melalui Ditjen
Aplikasi Informatika mengemban tugas
menyusun beberapa amanat regulasi dari
Perpres SPBE, yaitu:
1. Arsitektur Aplikasi SPBE dan Infrastruktur
SPBE (Pasal 9);
2. Standar Interoperabilitas Data dan
Informasi (Pasal 26);
3. Standar Interoperabilitas Antar Layanan
SPBE (Pasal 33);
4. Standar Teknis dan Prosedur
Pembangunan dan Pengembangan
Aplikasi Umum (Pasal 36);
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5. Standar Teknis dan Prosedur
Pembangunan dan Pengembangan
Aplikasi Umum (Pasal 39);
6. Pedoman Manajemen Aset Teknologi
Informasi dan Komunikasi SPBE (Pasal
50);
7. Pedoman Manajemen Layanan SPBE
(Pasal 58); dan
8. Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit
Teknologi Informasi dan Komunikasi
(Pasal 55).
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Gambar 2.5

Kegiatan Penyusunan RPM KominfoTentang Interoperabilitas Sistem Elektronik

2.5

Peraturan Presiden
Satu Data Indonesia (Perpres SDI)
Presiden Joko Widodo menetapkan
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019
tentang Satu Data Indonesia (Perpres SDI)
pada 12 Juni 2019. Satu Data Indonesia adalah
kebijakan tata kelola data pemerintah untuk
menghasilkan data yang akurat, mutakhir,
terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan,
serta mudah diakses dan dibagipakaikan
antara instansi pusat dan instansi daerah.
Data yang dihasilkan oleh produsen
data harus berdasarkan prinsip berikut:
• Memenuhi standar data;
• Memiliki metadata;
• Memenuhi kaidah interoperabilitas

data; dan
Menggunakan kode referensi dan/
atau data induk.
Standar data selain data statistik dan
data geospasial ditetapkan oleh Pembina
Data lainnya di tingkat pusat. Perpres ini
juga membentuk Dewan Pengarah dan
Forum Satu Data Indonesia. Forum tersebut
menjadi wadah komunikasi dan koordinasi
instansi pusat dan/atau instansi daerah dalam
penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
•

Portal Satu Data Indonesia
(sumber: data.go.id).

BAB 2 : Regulasi Bidang Aptika
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2.6

Rancangan Undang-Undang
Pelindungan Data Pribadi
(RUU PDP)

Seiring pesatnya perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi, data
pribadi menjadi aset atau komoditas bernilai
tinggi di era big data dan ekonomi digital.
Konsekuensinya, data pribadi merupakan
hak yang harus dilindungi, sebagai bagian
dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan amanat
yang disampaikan oleh konstitusi Negara
Republik Indonesia serta Undang-Undang
Dasar 1945.
Ditjen Aplikasi Informatika sebagai
bagian dari Kementerian Kominfo

bertanggung jawab menyusun Rancangan
Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi
(RUU PDP) yang memayungi ketentuan
perundang-undangan lain terkait data pribadi
di berbagai sektor.
Ada sedikitnya 32 Undang-Undang
yang menyinggung pengaturan data pribadi
warga negara, salah satunya UU ITE yang
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri
Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Pelindungan Data Pribadi di Dalam Sistem
Elektronik.

Data pribadi menurut RUU PDP
didefinisikan sebagai setiap data tentang
seseorang baik yang teridentifikasi dan/
atau dapat diidentifikasi secara tersendiri
atau dikombinasi dengan informasi lainnya

baik secara langsung maupun tidak
langsung melalui sistem elektronik dan/
atau nonelektronik. Contoh dari data pribadi
seperti tabel berikut.
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RUU PDP merupakan inisiatif
Pemerintah yang menjadi prioritas untuk
dibahas di DPR tahun 2019 berdasarkan
Keputusan DPR RI Nomor 19/DPR RI/I/20182019 tentang Program Legislasi Nasional

RUU Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan
Program Legislasi Nasional RUU Tahun 20152019. Status RUU PDP per Oktober 2019
telah menyelesaikan proses harmonisasi dan
finalisasi antarkementerian/lembaga.

Johnny G. Plate,
saat Konferensi Pers
Peluncuran Global
Whatsapp Group
Permision di Gedung
Kominfo (07/11/19).

Dirjen Aptika saat acara
Seminar Menumbuhkan
Kesadaran Perlindungan
Data Pribadi: Kebutuhan
dan Tantangan di Hotel
Sari Pan Pasific Jakarta
(21/05/19).

Dirjen Aptika memaparkan
mengenai RUU PDP pada
Dialog Nasional ID-IGF 2019
di Gedung BPPT Jakarta
(09/10/19).

BAB 2 : Regulasi Bidang Aptika
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Penyidikan dan Pelaporan
Informasi dan Transaksi
Elektronik
Di tahun 2019 ini Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) Aptika telah menyelesaikan kasus terkait penyebarluasan data
pribadi (NIK dan KK) serta pemindahan data/
informasi secara ilegal. Selain itu, sepanjang tahun 2018 Subdit Penyidikan dan
Penindakan telah memberikan keterangan

2.7

Ahli Hukum ITE sejumlah 90 permohonan
ahli, dan bantuan pemeriksaan forensik digital sejumlah 228 perangkat. Serta melakukan
verifikasi terhadap laporan nomor rekening
yang diduga terkait penipuan online sejumlah 1.246 laporan.

BAB 2 : Regulasi Bidang Aptika
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2.8

Daftar Regulasi Bidang
Aplikasi Informatika

BAB 2 : Regulasi Bidang Aptika
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Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan dan Implementasi
Perlindungan Data Pribadi di Yogyakarta (25/09/19).

32

Dinamika Data Aplikasi Informatika 2019

Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan dan Implementasi
Perlindungan Data Pribadi di Yogyakarta (25/09/19).

BAB 3 : Infrastruktur TIK
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Dalam rangka memberikan pelayanan
yang lebih baik kepada masyarakat,
pemerintah telah menyiapkan sejumlah
infrastruktur pendukung, yaitu Palapa Ring,
Satelit Satria, Mesin Pengais Konten Negatif
(PKN), Pusat Data Pemerintah, domain
go.id, dan domain desa.id. Palapa Ring
merupakan jalur serat optik untuk keperluan
telekomunikasi, sementara Satelit Satria

adalah satelit multifungsi yang menjadikan
seluruh wilayah Indonesia terkoneksi
internet, dan Mesin PKN merupakan mesin
pelacak konten negatif di dunia maya. Serta
guna mendorong penggunaan sertifikat
elektronik bagi seluruh layanan publik,
dibentuklah
Penyelenggara
Sertifikat
Elektronik Induk.

3.1

Palapa
Ring

Palapa
Ring
adalah
proyek
pembangunan
jaringan
kabel
serat
optik nasional yang menghubungkan
90 kabupaten/kota di seluruh Indonesia,
dengan 57 kabupaten/kota layanan dan 33
kabupaten/kota interkoneksi. Jaringan ini
berupa kabel serat optik sepanjang 12.148
kilometer yang terdiri dari kabel optik darat
dan bawah laut, serta segmen jaringan radio
microwave sebanyak 55 hop.
Proyek Palapa Ring yang dibangun
oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi
dan Informasi (BAKTI) Kemkominfo ini akan
mengintegrasikan jaringan yang sudah ada
dengan jaringan baru. Hadirnya Palapa

Ring membuat daerah-daerah kawasan
3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) yang
sebelumnya tidak terkoneksi internet
menjadi terhubung. Nantinya, Palapa Ring
akan terintegrasi dengan jaringan milik para
penyelenggara telekomunikasi.
Palapa Ring diresmikan oleh Presiden
Joko Widodo pada 14 Oktober 2019, setelah
Palapa Ring Timur berhasil menghubungkan
Papua, Maluku, NTT sampai Pulau Rote.
Sementara Palapa Ring Tengah telah
selesai awal tahun 2019, dan Palapa Ring
Barat telah selesai tahun 2018 lalu.

Waktu Penyelesaian Palapa Ring
Palapa Ring Barat

Palapa Ring Tengah
Januari 2019

2018
Palapa Ring Timur
Oktober 2019
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Satelit Satria

Dalam upaya meningkatkan kualitas
layanan
publik
melalui
pemerataan
konektivitas di seluruh wilayah Indonesia,
khususnya di daerah 3T dan perbatasan,
melalui proyek Satelit Multifungsi (SMF)
Satelit Republik Indonesia (SATRIA)
diharapkan seluruh layanan pendidikan,
fasilitas kesehatan, administrasi pertahanan
dan keamanan, serta pemerintahan
daerah di seluruh wilayah Indonesia dapat
terkoneksi internet.
Satelit SATRIA ini merupakan solusi
bagi daerah-daerah yang tidak terjangkau
Proyek Palapa Ring. Berkapasitas sebesar
150 Gbps, Satelit SATRIA menggunakan
teknologi High Throughput Satellite (HTS)
dengan frekuensi Ka-Band, dan mencapai
hampir 150 ribu titik layanan publik di
seluruh wilayah Indonesia.
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Illustrasi : https://www.freepik.com/

Berbeda dengan satelit lainnya, Satelit
SATRIA didesain khusus untuk koneksi
internet. Konstruksi dimulai akhir tahun
2019 dan diluncurkan pada kuartal kedua
tahun 2022. Pada 2023, Satelit SATRIA
diharapkan sudah dapat beroperasi untuk
mendukung konektivitas layanan, serta
meningkatkan ekonomi digital Indonesia.
Pada April 2019 BAKTI mengumumkan
konsorsium PSN memenangkan tender
pengadaan Satelit SATRIA, dengan nilai
proyek mencapai Rp 20,7 triliun. Konsorsium
PSN terdiri dari empat perusahaan, yakni PT
Pintar Nusantara Sejahtera, PT Pasifik Satelit
Nusantara, PT Dian Semesta Sentosa, dan
PT Nusatara Satelit Sejahtera.
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3.2

Mesin Pengais Konten
Negatif (PKN)
Mesin PKN adalah sistem pemantauan
proaktif dan perangkat sistem pusat
kendali untuk penanganan konten internet
bermuatan negatif. Mesin ini bekerja dengan
cara mengais (crawling) dan mengklasifikasi
( jutaan) tautan yang terdeteksi mengandung
konten negatif. Hasil pemantauan akan
ditindaklanjuti dengan penanganan berupa
pemblokiran akses, penonaktifan konten,
serta diteruskan ke instansi terkait.
Teknologi penanganan konten negatif
menggunakan Trust+ yang berbasis Domain

Name Server (DNS) dimana mekanisme
pemblokiran dilakukan terhadap nama
domain atau nama server. Dengan demikian,
penanganan tidak dapat dilakukan ke
tingkat URL, termasuk halaman situs web
atau konten spesifik lainnya. Untuk setiap
permintaan pemblokiran, Kemkominfo
melakukan permintaan kepada setiap ISP
yang berjumlah lebih dari 300 ISP melalui
komunikasi surat elektronik.

Dirjen Aptika, Semuel
Abrijani Pangerapan saat
menerangkan mekanisme
kerja mesin Pengais
Konten Negatif di Gedung
Kemkominfo (28/12/17).
Sumber: Kompas Tekno, 2017.

Dirjen Aptika, Semuel
Abrijani Pangerapan
memimpin rapat
mengenai mesin Pengais
Konten Negatif di
Gedung Kemkominfo
(28/12/17).
Sumber: Kompas Tekno, 2017.

BAB 3 : Infrastruktur TIK
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Guna mencegah penyebaran konten
negatif di dunia maya, Kemkominfo bekerja
sama dengan berbagai pihak terkait, serta
penyedia aplikasi lokapasar (marketplace)
dan media sosial. Tahap pelaporan bisa
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berasal dari tiga sumber; laporan aduan
masyarakat, patroli siber (Mesin PKN), dan
laporan dari institusi lainnya. Verifikasi
kemudian dilakukan oleh Tim PKN sebelum
dilakukan tindakan lebih lanjut.
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3.3

Penyelenggara Sertifikat
Elektronik (PSrE) Induk
Penyelenggara Sertifikat Elektronik
(PSrE) Indonesia atau Root Certification
Authority (CA) adalah lembaga induk
penerbitan sertifikat digital atau elektronik
yang dikelola oleh Ditjen Aplikasi Informatika
Kemkominfo. Sertifikat elektronik sendiri
merupakan sebuah file yang digunakan untuk
mengidentifikasi seseorang atau entitas pada
sebuah jaringan seperti di internet.
Pembentukan
PSrE
sebagai
infrastruktur kunci publik nasional merupakan
pelaksanaan UU ITE tentang tanda tangan
elektronik dan mewujudkan amanat PP PSTE
untuk menggunakan sertifikat elektronik
bagi seluruh layanan publik. PSrE tipe
berinduk telah melewati berbagai tahapan
sertifikasi dan kelaikan oleh Tim Pengawas
Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik,
sehingga PSrE jenis ini paling layak dipercaya.

Untuk memperoleh pengakuan
keandalan bagi sistem PSrE Induk, berikut
kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan
di tahun 2019 :
• Pengembangan infrastruktur operasional,
melalui pengadaan peralatan untuk
pengamanan kunci PSrE Induk yang
memenuhi sertifikasi FIPS 140-2 level 3;
• Penerbitan CRL (Certificate Revocation
List), dilakukan setiap enam bulan sekali;
• Monitoring keamanan fisik sistem offline,
melalui analisis CCTV dan log akses pintu;
• Monitoring ketersediaan web daring
untuk PSrE Induk dan CRL;
• Monitoring kapasitas sistem daring,
melalui monitoring penggunaan memory,
CPU, power usage, humidity dan
temperatur.

BAB 3 : Infrastruktur TIK
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PSrE Induk telah melakukan proses sebagai CA yang memenuhi standar audit
Surveilence ISO 270001:2013 di bulan dari Webtrust Canada.
September 2018 oleh BSI, dan audit Webtrust
pada tanggal 6 September s.d. 6 Desember
2018 oleh BDO Indonesia. Hasil dari audit
Webtrust ini adalah diakuinya PSrE Induk

Pemeriksaan kelengkapan prosedur
dan regulasi audit Webtrust.

Bimtek Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik di
Gorontalo (18/07/2019).
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Per November 2019 telah ada dua
mitra PSrE dari instansi pemerintah, yakni
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
(BPPT) dan Badan Siber dan Sandi Negara
(BSSN). Serta empat mitra PSrE dari sektor
swasta, yaitu Privy.id, Peruri, Digisign, dan

Vida. Enam layanan yang dimiliki PSrE
adalah tanda tangan elektronik (TTE),
segel elektronik (e-seal), preservasi berupa
TTE dan stempel elektronik, penanda
waktu, pengiriman elektronik tercatat, dan
otentikasi website.

Seal Webtrust ditunjukkan di laman
Web PSrE Induk (rootca.or.id).

3.4

Pusat Penitipan Data
(PUSPITA)

PUSPITA adalah layanan penitipan
data yang dikelola oleh Direktorat LAIP
bagi instansi pemerintah, terutama instansi
yang kekurangan anggaran atau yang
tidak memiliki pusat data sendiri. PUSPITA
berfungsi sebagai saran penitipan data
(free hosting) dengan space yang didapat
maksimal 5 GB untuk kabupaten atau kota,
dan 10 GB untuk provinsi atau kementerian.
PUSPITA
menghadirkan
IaaS
(Infrastructure as a Services) yang
memungkinkan lembaga atau instansi
pemerintah untuk saling terhubung serta
berintegrasi untuk pertukaran informasi,
berbagi sumber daya dan mempermudah
koordinasi. Tersedia antara lain layanan
hosting dan Virtual Private Server (VPS)
melalui jaringan yang diamankan atau
PNSBox.
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3.5

Domain go.id
dan desa.id
Sesuai Peraturan Menteri Kominfo
No. 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama
Domain Instansi Penyelenggara Negara,
Direktorat Layanan Aplikasi Informatika
Pemerintahan menyelenggarakan Layanan
Domain Instansi Penyelenggara Negara
yang pendaftarannya dilakukan secara
daring. Pemberian nama domain merupakan
salah satu upaya pemerintah meningkatkan
konektivitas secara global dan mendorong
kegiatan ekonomi.
Terhitung bulan Agustus 2019 telah
terdaftar 4.114 domain go.id dan 8.666
domain desa.id.
Dalam
rangka
meningkatkan
kesadaran akan pentingnya penggunaan
nama domain resmi instansi penyelenggara
negara, di tahun 2019 ini telah dilaksanakan
dua kali kegiatan, yaitu:
1. 18 - 19 Maret 2019, jumlah peserta
50 orang dari 25 kabupaten/kota;
2. 21 - 22 Mei 2019, jumlah peserta
60 orang dari 25 kabupaten/kota.

Domain desa.id berawal dari usulan
desa-desa yang tergabung dalam Gerakan
Desa Membangun (GDM). Usulan tersebut
disetujui dalam Forum Nama Domain
Indonesia dan diluncurkan ke publik pada
1 Mei 2013. Domain desa.id kemudian
melahirkan
semangat
pemberdayaan
masyarakat baru berbasis TIK yang
melibatkan ribuan Relawan TIK dan lembaga/
organisasi kemasyarakatan.

BAB 3 : Infrastruktur TIK
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3.6

Revolusi
Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 merupakan
fenomena
yang
mengkolaborasikan
teknologi siber dan teknologi otomatisasi.
Revolusi Industri 4.0 dikenal juga dengan
istilah “cyber physical system”. Konsep
penerapannya berpusat pada otomatisasi.
Dibantu
teknologi
informasi
dalam
proses pengaplikasiannya, keterlibatan
tenaga manusia dalam prosesnya dapat
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berkurang. Dengan demikian, efektivitas
dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja
dengan sendirinya bertambah. Dalam dunia
industri, hal ini berdampak signifikan pada
kualitas kerja dan biaya produksi. Namun
sesungguhnya, tidak hanya industri, seluruh
lapisan masyarakat juga bisa mendapatkan
manfaat umum dari sistem ini.
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Dalam
Revolusi
Industri
4.0,
setidaknya ada lima teknologi yang menjadi
pilar utama dalam mengembangkan sebuah
industri siap digital, yaitu: Internet of Things,
Big Data, Artificial Intelligence, Cloud
Computing dan Additive Manufacturing.
1. Internet of Things (IoT)
IoT
merupakan
sistem
yang
menggunakan perangkat komputasi,
mekanis, dan mesin digital dalam satu
keterhubungan (interrelated connection)
untuk menjalankan fungsinya melalui
komunikasi
data
pada
jaringan
internet tanpa memerlukan interaksi
antarmanusia atau interaksi manusia dan
komputer. Sistem IoT mengintegrasikan
empat komponen, yaitu: perangkat
sensor, konektivitas, pemrosesan data,
dan antarmuka pengguna.
Contoh aplikasi IoT di Indonesia:

Gowes (IoT untuk bike sharing), eFishery
(IoT pemberi pakan ikan otomatis), Qlue
(IoT untuk smart city), dan Hara (IoT untuk
pangan dan pertanian).
2. Big Data
Big Data adalah istilah yang
menggambarkan volume besar data,
baik terstruktur maupun tidak terstruktur.
Namun bukan jumlah data yang penting,
melainkan apa yang dilakukan organisasi
terhadap data. Big Data dapat dianalisis
untuk pengambilan keputusan maupun
strategi bisnis yang lebih baik.
Penyedia Layanan Big Data
Indonesia, antara lain:
a. Sonar Platform;
b. Paques Platform;
c. Warung Data;
d. Dattabot.

Validity (Validitas)

BAB 3 : Infrastruktur TIK
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3. Artificial Intelligence (AI)
AI merupakan sebuah teknologi
komputer atau mesin yang memiliki
kecerdasan layaknya manusia dan bisa
diatur sesuai keinginan manusia. AI
bekerja dengan mempelajari data yang
diterima secara berkesinambungan.
Semakin banyak data yang diterima dan
dianalisis, semakin baik pula AI dalam
membuat prediksi. Aplikasi chatbot dan
pengenalan wajah (face recognition)
merupakan salah satu contoh penerapan
AI.

•

sehingga pengembang hanya fokus
pada pengembangan aplikasi;
Infrastructure as a Service (IaaS),
layanan
untuk
menggunakan
infrastruktur yang telah disediakan,
dimana konsumen dapat memproses,
menyimpanan, berjaringan, dan
memakai sumber daya komputasi
lain yang diperlukan oleh aplikasi.
Produk-produk cloud computing
di Indonesia:
a. K-Cloud;
b. CloudKilat;
c. Dewaweb;
d. IDCloudHost;
e. FreeCloud.

4. Cloud Computing
Komputasi awan (cloud computing)
adalah teknologi yang menjadikan
internet sebagai pusat pengelolaan
data dan aplikasi, dimana pengguna 5. Addictive Manufacturing
Additive manufacturing merupakan
komputer diberikan hak akses (login)
terobosan baru di industri manufaktur
menggunakan cloud
untuk dapat
mengkonfigurasi
peladen
(server)
dengan memanfaatkan mesin pencetak
3D atau sering dikenal dengan istilah
melalui internet. Contohnya, hosting
3D printing. Gambar desain digital yang
situs web berbentuk peladen virtual.
telah dibuat diwujudkan menjadi benda
Ada tiga jenis model layanan dari
nyata dengan ukuran dan bentuk yang
komputasi awan, yaitu:
sama dengan desain sebenarnya atau
dengan skala tertentu. Teknologi additive
• Cloud Software as a Service (SaaS),
manufacturing mampu memproduksi
layanan
untuk
menggunakan
lebih banyak desain dan memproduksi
aplikasi yang telah disediakan oleh
barang yang tidak bisa dibuat dengan
infrastruktur awan;
teknologi manufaktur tradisional.
• Cloud Platform as a Service (PaaS),
layanan
untuk
menggunakan
platform yang telah disediakan,
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Konsultasi Layanan Aptika terkait Pendaftaran Sistem
Elektronik (PSE) di Gedung Kemkominfo.

BAB 4 : Aplikasi Layanan Publik
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Bab ini membahas tentang aplikasi
layanan publik yang dikembangkan oleh
Kemkominfo di berbagai sektor, seperti
Pendaftaran PSE, Aduan Konten, SiMAYA,
SiCANTIK, MANTRA, PNSMail, PNSBox, dan
SIMONAS. Berikut pula berbagai aplikasi

yang dikembangkan oleh kementerian atau
lembaga lain. Selain itu juga divisualisasikan
pemanfaatan aplikasi tersebut dalam bentuk
tampilan aplikasi dan infografis, beserta
hasil-hasil yang sudah dicapai.

4.1

Layanan Aptika
Terintegrasi

Setiap permohonan layanan akan
Direktorat Tata Kelola Aplikasi
Informatika menyediakan layanan akses diverifikasi dan diteruskan ke direktorat
satu pintu untuk 13 (tiga belas) layanan yang terkait serta tercatat perkembangan proses
ada di Ditjen Aplikasi Informatika melalui maupun hasilnya.
https://layanan.kominfo.go.id.

Pengelolaan Layanan Aptika Terintegrasi Tahun 2019
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Pelayanan tatap muka di ruang PTSP Gedung Kominfo.

Layanan pendukung operasional Layanan
Aptika Terintegrasi disediakan melalui
sarana berikut ini :
1. E-Mail:
layanan.aptika@mail.kominfo.go.id
2. Telepon:
(021) 2483-0963
3. Whatsapp:
0815 1945-6822
4. Tatap Muka:
Lt. 1 Ruang PTSP & Lt. 2 Ruang
PSE Gedung Utama 			
Kemkominfo

5. Aduan dan konsultasi:
https://siap.kominfo.go.id.
Setiap pemohon diwajibkan mendaftar
terlebih dahulu agar menggunakan layanan.
Keterangan lebih lengkap tentang masingmasing layanan atau aplikasi dapat dilihat
di penjelasan tentang atau sub-bab aplikasi
tersebut.

4.2

Pendaftaran Penyelenggara
Sistem Elektronik

(PSE)

Sistem elektronik memiliki definisi
serangkaian perangkat dan prosedur
elektronik yang berfungsi mempersiapkan,
mengumpulkan, mengolah, menganalisis,
menyimpan, menampilkan, mengumumkan,
mengirimkan,
dan/atau
menyebarkan
informasi elektronik.
Sedangkan
Penyelenggara
Sistem Elektronik adalah setiap orang,
penyelenggara negara, badan usaha, dan

masyarakat yang menyediakan, mengelola,
dan/atau mengoperasikan sistem elektronik
secara sendiri-sendiri maupun bersamasama kepada pengguna sistem elektronik
untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan
pihak lain.
Dasar
hukum
pendaftaran
Penyelenggara Sistem Elektronik yaitu:
1. UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana

BAB 4 : Aplikasi Layanan Publik
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telah diubah oleh UU Nomor 19/2016
tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
ITE;
2. PP
Nomor
71/2019
tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik (PSTE);
3. PM Kominfo Nomor 36/2014 tentang
Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara
Sistem Elektronik;
4. PM Kominfo Nomor 10/2015 tentang
Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik
Instansi Penyelenggara Negara; dan
5. PM Kominfo No. 7/2019 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha secara
Terintegrasi Bidang Informasi dan
Komunikasi.
Sesuai PP PSTE di atas setiap
Penyelenggara Sistem Elektronik wajib
melakukan pendaftaran, yang terdiri dari
dua jenis yaitu:
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a. Penyelenggara
Sistem
Elektronik
lingkup publik; dan
b. Penyelenggara
Sistem
Elektronik
lingkup privat.
Pendaftaran sistem elektronik bagi
instansi penyelenggara negara bertujuan
mendukung kebijakan dan strategi nasional
pengembangan e-Government Indonesia.
Dengan demikian dapat terwujud kesamaan
pemahaman, keserempakan tindak dan
keterpaduan langkah untuk memanfaatkan
sistem elektronik sebagai penunjang kinerja
pelaksanaan tugas dan fungsi instansi
penyelenggara negara yang terintegrasi
secara nasional.
Program
pendaftaran
sistem
elektronik bagi instansi penyelenggara
negara telah dilaksanakan sejak tahun 2015
dengan hasil pendaftaran per 1 September
2019 dapat dilihat di tabel berikut.
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Pendaftaran sistem elektronik bagi
pelaku usaha di bidang portal web dan
platform digital melalui proses perizinan di
sistem Online Single Submission (OSS).
Persyaratan yang harus dipenuhi
oleh pelaku usaha terdapat pada PM
Kemkominfo Nomor 36 Tahun 2014 dan PM
Kemkominfo Nomor 7 Tahun 2019, antara
lain:

1. Sektor sistem elektronik;
2. Sub-sektor sistem elektronik;
3. Jenis sistem (portal web dan/atau
platform digital);
4. Lokasi server;
5. Deskripsi fungsi dan proses bisnis
sistem elektronik; dan
6. Sertifikat keamanan informasi.

BAB 4 : Aplikasi Layanan Publik
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4.3

Aduan
Konten

Sesuai dengan amanat Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan
Situs Internet Bermuatan Negatif, saat ini
masyarakat dapat menyampaikan laporan
pengaduan mengenai situs web yang diduga
mengandung konten negatif dan melanggar
UU ITE. Aduan dapat dikirim melalui https://
aduankonten.id atau surel: aduankonten@
mail.kominfo.go.id.
Aduan yang dikirim tersebut harus
memuat tautan, screenshot tampilan
serta alasannya, yang akan ditindaklanjuti
melalui mekanisme pengecekan. Jika hasil
pengecekan Tim Verifikator Teknis atau
Forum Panel menyatakan konten situs web
tersebut adalah negatif sesuai regulasi yang
ada, maka pemblokiran akan dilakukan
melalui bantuan para penyelenggara ISP
atau penyedia platform. Pengguna pun dapat
memantau progres aduan melalui menu
“Lihat Permohonan”.
Informasi atau dokumen elektronik yang
melanggar aturan perundang-undangan,

4.4

Sistem Administrasi
Perkantoran Maya
(SiMAYA)

Sistem Administrasi Perkantoran Maya
atau SiMAYA adalah aplikasi administrasi
perkantoran yang mendukung proses
manajemen persuratan untuk memudahkan
proses pencarian dan pengarsipan.
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antara lain:
1. Pornografi/pornografi anak;
2. Perjudian;
3. Pemerasan;
4. Penipuan;
5. Kekerasan/kekerasan anak;
6. Fitnah/pencemaran nama baik;
7. Pelanggaran kekayaan intelektual;
8. Produk dengan aturan khusus;
9. Provokasi SARA;
10. Berita bohong;
11. Terorisme/radikalisme;
12. Informasi/dokumen elektronik melanggar
UU.

Penerapan SiMAYA dilakukan pada
instansi kementerian/lembaga/pemerintah
daerah untuk meningkatkan efektifitas dan
produktifitas kerja, serta tertib administrasi.
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Aplikasi SiMAYA dikembangkan oleh
Subdirektorat Layanan Aplikasi Informatika
Pemerintahan Direktorat e-Government
Kemkominfo RI, berdasarkan Peraturan
MenPANRB Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan
Instansi Pemerintah.

Beberapa fitur dari SiMAYA adalah
Surat Masuk, Surat Keluar, Disposisi Masuk,
Disposisi Keluar, Disposisi Inisiatif, PNSBook
(Linimasa, Status, Profil, Berbagi foto), Asisten,
Arsip, Administrasi Kecamatan, Administrasi
Kelurahan, dan Administrasi Kepegawaian.

Tampilan Beranda SiMAYA.

Aplikasi SiMAYA versi 5 telah
mendukung teknologi cloud computing.
Penggunaan cloud memungkinan suatu
instansi dengan keterbatasan sumber daya

manusia maupun infrastruktur menerapkan
SiMAYA di lingkungannya. Permohonan
akun SiMAYA dapat diajukan melalui situs
Layanan Aptika Terintegrasi.

BAB 4 : Aplikasi Layanan Publik
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Dalam penyelenggaraan SiMAYA, 2. Pengamanan Penyelenggaraan Sistem
Kemkominfo RI bertindak sebagai
Elektronik;
Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang 3. Kewajiban sertifikasi kelaikan sistem bagi
terikat PP PSTE. Beberapa konsekuensi yang
PSE Pelayanan Publik.
harus dipatuhi oleh Kementerian Komunikasi
dan Informatika RI sebagai PSE, yaitu:
1. Penempatan pusat data dan pusat
pemulihan bencana serta mitigasi atas
rencana keberlangsungan kegiatan
Penyelenggaraan SE;
JUMLAH PENGGUNA APLIKASI SiMAYA

Bimtek penggunaan SiMAYA di Bogor (24/01/2019).

4.5

Aplikasi Cerdas Layanan
Perizinan Terpadu untuk Publik

(SiCANTIK)
Kementerian Kominfo melalui Direktorat
Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan
(LAIP) berupaya mendukung peningkatan
implementasi TIK di pemerintahan, salah
satunya melalui pengembangan platform
aplikasi daring perizinan terpadu. Keberadaan
SiCANTIK diharapkan dapat membantu
penyelenggaraan layanan perizinan dan
non perizinan yang dilakukan oleh Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) pemerintah baik
di pusat maupun daerah.
SiCANTIK dirancang untuk menangani
proses perizinan dan nonperizinan, mulai
dari tahap permohonan sampai dengan
penerbitan dokumen, dan pembuatan
laporan eksekutif yang terintegrasi. Saat ini
SiCANTIK Versi 5 telah berbasis cloud yang
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sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 dan
kebutuhan integrasi sistem Online Single
Submission (OSS). SiCANTIK dapat diakses
melalui alamat https://sicantikui.layanan.
go.id/.
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Penggunaan
SiCANTIK
Cloud
telah disosialisasikan di 100 daerah dalam
bentuk bimbingan teknis, telah diterapkan
di 103 daerah dan telah menerbitkan lebih
dari 34.000 izin. SiCANTIK Cloud sedang
dalam proses integrasi izin lokasi di tingkat
teknis dengan OSS milik BKPM dan aplikasi

milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
BPN. Selain itu juga sedang dilakukan
pembahasan proses bisnis integrasi izin
lingkungan dengan OSS dan aplikasi
milik Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.

Pada Agustus 2019, Dirjen Aptika dan
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
BKPM telah menandatangani “Kesepakatan
Bersama Pemanfaatan SiCANTIK sebagai
Aplikasi Umum Dalam Penyelenggaraan
Perizinan Terpadu Satu Pintu di Daerah Guna
Mendukung Implementasi Sistem Online
Single Submission” sekaligus peluncuran
logo baru SiCANTIK Cloud.

Selain OSS, SiCANTIK Cloud
juga terhubung dengan aplikasi milik
pemerintah lainnya untuk menyediakan
informasi terkait perizinan di daerah, yaitu
oleh Monitoring Centre Prevention (MCP)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna
menyediakan data kinerja PTSP daerah
terkait layanan perizinan ke masyarakat,
serta aplikasi SIAP KERJA milik Kementerian
Dalam Negeri untuk memonitor layanan
PTSP daerah secara langsung (realtime).
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Bimbingan Teknis
SiCANTIK Cloud di Gedung
Anantakupa Kemkominfo.

Penandatanganan Kesepakatan
Bersama Pemanfaatan SiCANTIK
Cloud antara Ditjen Aptika
dengan BKPM di Gedung
Anantakupa Kemkominfo
(30/08/19).

4.6

Layanan PNSMail
atau mail.go.id
Penggunaan PNSMail atau mail.go.id
adalah layanan surat elektronik (e-mail) gratis
dari Kemkominfo bagi seluruh aparatur
pemerintah Indonesia. Layanan surat
elektronik (surel) berdomain .go.id pertama
kali dibuat tahun 2013 yang semula bernama
pnsmail.go.id.
Saat ini e-mail atau surel selain
untuk berkirim informasi juga berfungsi
sebagai media verifikasi pengguna aplikasi.
Penggunaan mail.go.id untuk kedinasan
diperlukan untuk memastikan bahwa surel
tersebut dikirim atau diterima oleh pihak
yang benar dan sesuai.

Tampilan beranda PNSMail (Mail.go.id).
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4.7

Manajemen Integrasi
Informasi dan Pertukaran Data

(MANTRA)

Aplikasi
MANTRA
merupakan
perangkat lunak pendukung Kerangka Kerja
Interoperabilitas Sistem Informasi Elektronik
dengan menerapkan teknologi layanan
berbasis web (web services) sebagai
antarmuka pertukaran data atau berbagi
pakai antar sistem informasi elektronik.
Sejak 2011, Kemkominfo telah
mengembangkan MANTRA yang berfungsi
sebagai manajemen dan kanal pertukaran
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data antarinstansi pemerintah, atau dikenal
dengan Government Service Bus (GSB).
MANTRA menerapkan prinsip arsitektur
berbasis sumber daya (Resource Oriented
Architecture/ROA) yang memanfaatkan
teknologi Web-API (Web Application
Programming Interface) untuk memfasilitasi
pertukaran data.
Aplikasi MANTRA dikembangkan
dengan menerapkan teknologi dan
pemrograman berbasis standar terbuka
(open standard), antara lain PHP, SOAP
(Simple Object Access Protocol), REST
(Representational State Transfer), HTTP
(Hypertext
Transfer
Protocol),
dan
menggunakan format data XML (Extensible
Markup Language) dan JSON (JavaScript
Object Notation).

Dinamika Data Aplikasi Informatika 2019
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4.8

Private Network Security Box

(PNSBox)
PNSBox merupakan sistem operasi
berbasis Unix yang diremasterisasi dari
sistem operasi FreeBSD (open source)
dengan fungsi utama manajemen keamanan
dan jaringan. Instansi pemerintah dengan
anggaran terbatas dapat memanfaatkan
layanan hosting dan Virtual Private Server
(VPS) melalui PNSBox yang disediakan oleh
Kemkominfo.
Sejumlah keunggulan dari PNSBox yaitu:
a. Memiliki kesamaan dengan sistem
yang dikembangkan oleh komunitas
internasional,
seperti
pfSense,
ShoreWall, dan BackTrack;
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b. Dapat diterapkan pada jaringan berskala
kecil, besar, dan enterprise;
c. Fitur-fiturnya bersifat luwes yang dapat
diaktifkan/nonaktifkan sesuai kebutuhan,
skala jaringan, dan spesifikasi perangkat
keras;
d. Memiliki fungsi-fungsi pengamanan,
pengaturan, dan monitoring jaringan;
e. Memiliki fungsi pelayanan aplikasi,
e-mail, dan high availability.

Dinamika Data Aplikasi Informatika 2019

Tampilan Beranda
PNS Box.

Tampilan
Sistem Operasi
FreeBSD

Topologi PNSBox

Tampilan Sistem Operasi FreeBSD
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Bagan Implementasi Pengamanan Data Center e-Gov

Bagan Implementasi Pengamanan Data Center e-Gov

Sosialisasi PNSBox di
Pekalongan (12/09/2019).

4.9

Indonesia Game Rating System

(IGRS)
Indonesia Game Rating System (IGRS)
merupakan kebijakan pemerintah melalui
Peraturan Menteri Kominfo No. 11 Tahun
2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif
Elektronik. Klasifikasi didasarkan pada
kategori konten game dan kelompok usia
pengguna.
IGRS memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Membantu penyelenggara dalam
memasarkan produk Permainan
Interaktif Elektronik sesuai dengan
nilai-nilai luhur bangsa Indonesia; dan
2. Membantu masyarakat termasuk
orang tua dalam memilih Permainan
Interaktif Elektronik yang sesuai
dengan kelompok usia.
Prosedur klasifikasi game dalam IGRS :
1. Klasifikasi Mandiri/Self Assesment :
•
Melakukan pendaftaran
penyelenggara;
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•
Melengkapi data profil
penyelenggara;
•
Melengkapi data Permainan
Interaktif Elektronik yang ingin
diklasifikasi;
•
Melakukan klasifikasi mandiri
•
Hasil klasifikasi mandiri dapat
digunakan untuk memasarkan produk
sebelum dilakukan uji kesesuaian.
2. Klasifikasi oleh Komite :
•
Pengujian secara acak dan
berkala;
•
Pengujian berdasarkan aduan;
•
Pengujian berdasarkan isu
yang beredar di masyarakat

Dinamika Data Aplikasi Informatika 2019
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4.10

Whitelist
Nusantara

Whitelist Nusantara
Whitelist Nusantara adalah sistem dan wawasan yang berdampak cerdas dan
penapisan yang merekomendasikan daftar positif.
domain atau situs web bermuatan positif
dan/atau tidak menyalahi aturan undangAdapun sumber data pembuatan
undang. Sistem ini dapat diterapkan hanya whitelist adalah:
dengan mengganti pengaturan alamat DNS
a. Pelaksanaan pencarian mandiri
pada masing-masing komputer atau pada
domain/situs web berkonten positif
router jaringan.
dari daftar yang disediakan oleh
Layanan
ini
diharapkan
dapat
penyedia domain; dan
melindungi pelajar di tingkat SD, SMP,
b. Melakukan seleksi atas usulan
SMA, dan para santri dari konten negatif
domain/situs web dari masyarakat
di internet serta mencegah akses situs
yang
disampaikan
melalui
eksternal yang tidak dapat dipercaya.
mekanisme
pelaporan
domain
Dengan demikian para pelajar dan para
bermuatan positif.
santri dapat memperoleh ilmu pengetahuan
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Ditjen Aptika
Kemkominfo dan
Diskominfo Bogor pada
Sosialisasi Whitelist
Nusantara
Sumber: Dok.
Diskominfo Bogor, 2017

Menteri Rudiantara
pada Acara
Pencanangan Whitelist
Nusantara
Sumber: Youngster.id,
2016

4.11

Sistem Informasi Monitoring
Alumni Sertifikasi

(SIMONAS)

Aplikasi SIMONAS bertujuan untuk
mempertemukan para kandidat yang
telah dinyatakan kompeten dan memiliki
sertifikat kompetensi SKKNI dengan para
perusahaan/ startup yang membuka
lowongan secara gratis. Kandidat yang
terdaftar pada Aplikasi SIMONAS telah
dinyatakan kompeten dan memiliki sertifikat
SKKNI. Aplikasi ini dapat diakses melalui
https://simonas.kominfo.go.id/.
Aplikasi SIMONAS tidak hanya
diperuntukkan bagi alumni program Digital
Talent Scholarship dari Kemkominfo, tapi
juga masyarakat umum. Pencari kerja dapat
mengunggah profil dan daftar riwayat hidup
di SIMONAS dan mendaftar ke perusahaan

Tampilan Beranda SIMONAS

yang sedang membuka lowongan kerja
sesuai dengan keahlian mereka. Sementara
bagi pemberi kerja atau industri, mereka
dapat memberikan informasi mengenai
talenta apa yang dibutuhkan oleh
perusahaan.
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4.12

Chatbot
Anti Hoax

Kemkominfo bekerja sama dengan
startup Prosa (startup pengembang
natural language processing) meluncurkan
chatbot anti-hoax untuk aplikasi Telegram.
Fitur ini dapat diaktifkan melalui akun
@chatbotantihoax. Chatbot anti-hoax ini
merupakan sistem berteknologi AI yang
mampu mengidentifikasi kata per kata yang
mengandung unsur kebohongan.
Sistem ini mampu menjawab
pertanyaan tentang hoaks baik melalui
kata maupun tautan artikel. Namun
Chatbot anti-hoax hanya bisa mendeteksi
kata dan artikel, bukan foto dan video.
Chatbot akan memberikan rujukan tautan
ke situs Stophoax.id terhadap setiap hasil

pendeteksian.
Chatbot anti-hoax ini cukup mudah
digunakan, berikut langkahnya:
1. Pertama cari akun @chatbotantihoax di
Telegram;
2. Kemudian masukan kata atau tautan
yang ingin Anda identifikasi apakah
hoaks atau bukan (sebaiknya gunakan
kata yang banyak diberitakan);
3. Setelah kata kunci dimasukkan, maka
Chatbot akan mendeteksi apakah kata
atau kalimat tersebut hoaks atau bukan;
4. Selanjutnya Chatbot akan memberikan
hasil apakah kata yang dimasukan
hoaks atau bukan.

Tampilan Chatbot Anti-Hoax pada Telegram
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4.13

Aplikasi dari Kementerian/
Lembaga Lain

M-Pajak dari Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Pajak pada
26 April 2015 meluncurkan aplikasi M-Pajak.
Jenis Informasi perpajakan yang terdapat
pada menu adalah Berita Perpajakan,
Pengumuman
Perpajakan,
Artikel
Perpajakan, Peraturan Perpajakan, Kurs
Pajak, Kelas Pajak, Pojok Pajak, Direktori

Kantor, Konsultan Pajak, dan Kalkulator
Pajak. Melalui aplikasi ini, pengguna akan
mendapatkan tautan ke aplikasi yang
dimiliki oleh DJP, yaitu Situs Pajak, Kring
Pajak, dan media sosial DJP.

Aplikasi M-Pajak
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e-Filing dari Kementerian Keuangan

e-Filing adalah suatu cara penyampaian
Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara
elektronik yang dilakukan secara daring
(online) dan realtime melalui situs web
Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.
go.id). (Bagi wajib pajak yang hendak
menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh
Orang Pribadi (1770, 1770S, 1770SS) maupun
SPT Tahunan PPh Badan (1771) dapat mengisi
dan menyampaikan laporan SPT-nya melalui
aplikasi e-Filing di DJP Online.
Jika dibandingkan dengan pelaporan

pajak manual, e-Filing pajak memberikan
keuntungan seperti berikut:
1. Lapor pajak daring dari mana saja dan
kapan saja;
2. Hemat waktu, tak perlu datang dan antre
di kantor pajak;
3. Bukti pelaporan disimpan lebih aman dan
mudah dilacak.

SAKTI dari Kementerian Keuangan

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat
Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang •
digunakan oleh satuan kerja di kementerian/
lembaga dalam mendukung penerapan •
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara (SPAN), yang meliputi tahapan •
perencanaan hingga pertanggungjawaban
anggaran. Perbedaan SAKTI dengan
aplikasi sebelumnya, yaitu:
• Menggunakan satu pangkalan data

70

(database) terpusat,
Memiliki tingkat keamanan yang lebih
tinggi,
Dapat dipasang di sejumlah sistem
operasi,
Dapat dijalankan dalam spesifikasi PC/
laptop yang minimum.
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Laut Nusantara dari Kementerian
Kelautan dan Perikanan

Aplikasi Laut Nusantara merupakan
aplikasi terintegrasi yang memberikan
informasi mengenai cuaca, keberadaan
plankton, ketinggian ombak, mengecek
harga, mengontrol kapal nelayan ilegal dan
menjadi sarana komunikasi antarnelayan.
Awalnya aplikasi ini bernama mFish hasil
kerja sama Kemkominfo dan XL pada
program Desa Broadband Terpadu.
Fitur-fitur yang tersaji di aplikasi Laut
Nusantara:

•
•
•
•
•
•

Daerah penangkapan ikan,
Lapor tangkapan ke dinas dan pihak
terkait,
Informasi angin dan gelombang perairan
dari BMKG,
Informasi pelabuhan dan harga ikan dari
KKP,
Simulasi perkiraan BBM,
Percakapan antarpengguna.
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iTANI dari Kementerian Pertanian
iTani
merupakan
aplikasi
perpustakaan digital berbasis ponsel pintar
sebagai salah satu inovasi layanan pustaka
dalam memberikan layanan dan penyebaran
informasi pertanian. Sejumlah koleksi
digital lingkup Kementerian Pertanian dapat
diakses oleh pengguna melalui perangkat
mobile. iTani menyediakan referensi untuk
mendukung kegiatan penelitian, penyuluhan,
dan pembelajaran pertanian.
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Keluarga Sehat dari
Kementerian Kesehatan

Aplikasi Keluarga Sehat versi Android ini
merupakan aplikasi resmi yang digunakan
untuk mendukung Program Indonesia Sehat
dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
dalam hal pendataan keluarga sehat melalui

kunjungan rumah. Aplikasi ini memudahkan
para penyurvei untuk melakukan pendataan
langsung di lokasi pendataan, baik dalam
keadaan terkoneksi internet maupun tidak
(online atau offline).
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Sentuh Tanahku dari Kementerian
Agraria dan Tata Ruang
Sentuh Tanahku menyajikan fitur untuk
partisipasi plot bidang tanah jika sertifikat
tanah belum terdata sebagai persil bidang
pada peta yang bisa diperiksa pada fitur
Lokasi Bidang Tanah. Berbagai informasi
syarat-syarat pengurusan pelayanan juga
disajikan beserta simulasi biaya yang interaktif
sehingga dapat memprediksikan besaran
biaya yang diperlukan untuk pengurusan
layanan tersebut.

SiPongi Tanahku dari Kementerian LHK
SiPongi merupakan aplikasi untuk
mengantisipasi dan melakukan upaya
pencegahan kebakaran hutan. SiPongi
berbasis data dari satelit NOAA dan Tera
serta dibantu cahaya matahari. Cara
kerjanya adalah dengan menangkap suhu
dan luasan titik api lalu menyampaikan ke
pusat informasi dan ditampilkan ke web.
Aplikasi ini bisa dilihat di laman web https://
sipongi.menlhk.go.id/. SiPongi memenangi
Penghargaan Top 45 Sinovik 2019.
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SIBIMA Konstruksi dari Kementerian PUPR

SIBIMA Konstruksi (Sistem Informasi
Belajar Intensif Mandiri Bidang Konstruksi)
merupakan sistem pembelajaran mandiri,
bersifat inklusif, mudah diakses, murah,
cepat, berkualitas dan menjangkau
seluruh pelosok tanah air. Peserta yang
lulus pelatihan jarak jauh SIBIMA akan

mendapatkan Sertifikat Pelatihan dengan
waktu pembelajaran setara 50 jam. Aplikasi
ini dapat diakses melalui laman web
http://sibima.pu.go.id. SIBIMA Konstruksi
memperoleh penghargaan Top 45 Sinovik
2019.
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SUKA Indonesia dari
Kementerian Perdagangan

SUKA Indonesia merupakan inovasi
dari Kementerian Perdagangan yang
menciptakan terobosan sistem pelayanan
penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)
Indonesia secara daring. Melalui sistem
ini, eksportir hanya membutuhkan waktu
kurang dari delapan jam selama dokumen
yang dilampirkan lengkap dan benar.

SUKA Indonesia telah terintegrasi
dengan 94 Instansi Penerbit SKA (IPSKA)
dan memiliki pusat panggilan 1-500-334
dengan layanan 7x24 jam. Aplikasi ini dapat
diakses di alamat http://e-ska.kemendag.
go.id. SUKA Indonesia memperoleh
penghargaan Top 45 Sinovik 2019.

SiJuwita dari Kementerian Dalam Negeri
SiJuwita
(Pemanfaatan
Data
Kependudukan Terintegrasi secara Online
untuk Mewujudkan Single Identity Number)
merupakan inovasi untuk integrasi data
kependudukan dengan berbagai keperluan,
seperti pembuatan SIM, paspor, NPWP,
asuransi, rekening bank, dan sertifikat
tanah. Saat ini sudah 1.227 K/L yang bekerja
sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri
dalam memanfaatkan data kependudukan.
SiJuwita memperoleh penghargaan Top 45
Sinovik tahun 2019.
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Mendagri menerima penghargaan dalam ajang Top 99 Inovasi di
Hotel Gumaya Jakarta (18/07/2019). Sumber: Kemenpan RB
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BISMA dari Badan Ekonomi Kreatif

BISMA (BEKRAF Information System
in Mobile Application) adalah aplikasi digital
pengumpul data pelaku ekonomi kreatif
di Indonesia. Mereka yang terdaftar di
pangkalan data BEKRAF akan mendapatkan

banyak manfaat, salah satunya dapat
memasarkan produk usahanya melalui
aplikasi BISMA. Hingga saat ini tercatat
sekitar 53.466 pelaku kreatif dengan total
produk sejumlah 10.499.

BISMA BEKRAF

Tampilan website
BISMA BEKRAF
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SIKS-NG dari Kementerian Sosial

Aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi
Kesejahteraan Sosial - Next Generation)
dibuat guna menghadirkan data kemiskinan
yang akurat. SIKS-NG ini dapat diakses
oleh Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/
Kota seluruh Indonesia. Selanjutnya, data
kemiskinan yang telah diverifikasi dan

divalidasi ditetapkan oleh Menteri Sosial
sebagai data terpadu. Data tersebut dapat
dipergunakan oleh kementerian/lembaga
terkait untuk penanganan kemiskinan.
Aplikasi SIKS-NG mendapat penghargaan
Top 99 Sinovik tahun 2019.

Sistem Informasi Kesejahteraan
Sosial - Next Generation
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Pesona Indonesia dari
Kementerian Pariwisata

Kementerian Pariwisata berupaya
untuk mengenalkan seluruh wisata, budaya,
dan adat Indonesia secara global. Salah
satunya melalui portal Pesona Indonesia
(untuk domestik) dan portal Wonderful
Indonesia (untuk mancanegara). Wonderful

Indonesia dan Pesona Indonesia (WIPI) telah sukses meraih penghargaan di
United Nations World Tourism Organization
(UNWTO) dan Brand of The Year Indonesia
2018 yang diselenggarakan MarkPlus Inc.

Tampilan
website
www.
indonesia.
travel

Tampilan website
www.pesona.travel
BAB 4 : Aplikasi Layanan Publik

79
79

Dokumentasi

Aplikasi Portal
Perhubungan Laut

Portal Perhubungan Laut dari
Kementerian Perhubungan
Aplikasi
bertujuan
umum untuk
transportasi
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Portal Perhubungan Laut
memudahkan
masyarakat
mengetahui informasi berita
laut, prosedur pelayanan

di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut,
peraturan
perundang-undangan
dan
hublapedia. Aplikasi ini dapat diunduh
melalui Google Play Store dan AppStore.
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SiDeka dari Kementerian Desa PDTT

SiDeka
merupakan
platform
tata kelola desa dari Kemendesa PDTT
(Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi) yang menyediakan layanan
administrasi desa dan data penduduk desa,
mulai dari biodata penduduk di setiap desa,
keterangan lahir, dan daftar keluarga tidak

mampu. SiDeka menyajikan spreadsheet
antarmuka yang seragam, sehingga
pemerintah desa dapat dengan cepat
mengelola data kependudukan tersebut.
SiDeka tetap dapat digunakan saat luring
(offline) dan data akan disinkronisasi ke
cloud ketika terkoneksi ke internet.

SiDeka

Contoh Data
Kependudukan
yang terintegrasi di
SiDeka
BAB 4 : Aplikasi Layanan Publik
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Mobile JKN dari BPJS Kesehatan

Pengembangan
aplikasi
BPJS
Kesehatan Mobile merupakan wujud
nyata dari komitmen BPJS Kesehatan
dalam memberikan kemudahan akses
dan pelayanan yang optimal bagi peserta.
Melalui aplikasi ini, peserta dapat mengakses
beragam informasi terkait program Jaminan
Kesehatan Nasional yang diselenggarakan
oleh BPJS Kesehatan secara cepat dan
mudah, di mana pun dan kapan pun.
Terdapat lima kemudahan dari aplikasi
mobile JKN ini, yaitu:
• Mendaftar dan mengubah data peserta,
• Mengetahui informasi data peserta dan
keluarga,
• Mengetahui informasi tagihan dan
pembayaran iuran,
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•
•

Mendapatkan pelayanan di fasilitas
kesehatan,
Menyampaikan
pengaduan
dan
permintaan informasi JKN-KIS.
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Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Sadjan
dalam kegiatan Literasi Digital di Banyumas (29/06/19)
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Dalam
rangka
meningkatkan
Sumber Daya Manusia, khususnya di
bidang teknologi informasi, Kemkominfo
melakukan beragam langkah penting.
Rangkaian kegiatan nyata diambil dengan
menggandeng sejumlah pihak terkait,
salah satunya adalah kegiatan literasi
bidang teknologi digital yang menggapai
para petani, nelayan serta para pedagang
di pasar tradisional. Kemampuan mereka
berinteraksi secara digital, dan juga dengan
aplikasi yang tepat, diharapkan mampu
membantu tercapainya hasil optimal dari
usaha yang dijalani, baik dari segi kualitas,
kuantitas, maupun harga.

Kemkominfo
juga
meluncurkan
program
yang
mendorong
tumbuh
kembangnya perusahaan rintisan berbasis
digital (startup); membuat rangkaian
pelatihan kompetensi bidang teknologi
digital bagi siswa (khususnya siswa SMK),
mahasiswa, maupun yang telah lulus agar
lebih siap memasuki dunia kerja; serta
memberikan program-program beasiswa
yang bekerja sama dengan perusahaan
teknologi dunia.

5.1

Nelayan dan Petani

Go Online
Melalui program Petani dan Nelayan
Go Online, petani dan nelayan difasilitasi
untuk dapat memanfaatkan aplikasi
yang tepat. Dalam menjalankan program
ini, Kemkominfo bekerja sama dengan
Kementerian
Pertanian,
Kementerian
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Kelautan dan Perikanan, perbankan,
operator, serta startup sektor pertanian dan
perikanan. Dengan demikian, ekosistem
digital dari hulu ke hilir diharapkan dapat
terselenggara dengan baik.
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Ruang lingkup dari program ini mencakup:

Petani Go Online:
1. Aplikasi Penyuluhan Pertanian;
2. Aplikasi Informasi Pengendalian Stok; dan
3. Aplikasi Marketplace Pertanian.

Nelayan Go Online:
1. Aplikasi Informasi Dasar; dan
2. Aplikasi Marketplace Perikanan.

BAB 5 : Pengembangan SDM
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Pada 2019 ini, program Nelayan dan

aplikasi sektor pertanian dan perikanan.

Petani Go Online menargetkan 300.000

Program ini telah terselenggara di sejumlah

petani dan nelayan on boarding pada lokasi seperti tabel berikut.

Kegiatan Nelayan dan Petani Go Online

Kegiatan Petani Go Online di
Purworejo tahun 2018.
Kegiatan Implementasi Nelayan Go
Online di Batam tahun 2018.
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Ditjen Aptika menggandeng sejumlah mitra dalam pelaksanaan
program Petani dan Nelayan Go Online

Teknologi eFishery menggunakan
pendekatan IoT untuk memberikan solusi
di sektor perikanan dan peternakan. Alat ini
Aplikasi 8villages ini merupakan
melakukan otomatisasi pemberian pakan
secara terjadwal dengan dosis yang tepat salah satu hasil pengembangan aplikasi
dan mencatat setiap pemberian pakan yang diinisiasi bersama East West Seed
Indonesia, untuk mengedukasi dan
secara realtime.
meningkatkan
kesadaran
masyarakat
perkotaan bahwa bercocok-tanam dapat
dilakukan di mana saja, termasuk di tengah
hingar-bingarnya kota. Selain itu, 8villages
juga mengembangkan aplikasi RegoPantes
untuk menjembatani transaksi langsung
Tim Aruna menciptakan teknologi antara pembeli dan petani.v
pengumpulan data-data real time dari para
mitra. Selain teknologi big data, Aruna juga
memiliki aplikasi v yang ditujukan bagi
kelompok nelayan untuk mengelola bisnis
perikanan mereka setiap harinya. Saat ini
telah ada 2.000 nelayan yang bergabung
dalam penjualan 86 jenis ikan di 16 provinsi
Limakilo memiliki visi untuk memotong
di Indonesia.
rantai
distribusi komoditas pertanian
Aplikasi tersebut dilengkapi integrated
fishery management, fishery data inteligent, dengan dua layanan utamanya: Pasar Petani
dan Microfunding. Program Microfunding
dan online fishery trading.
membuka peluang kepada siapa saja
untuk patungan memberikan pinjaman
modal kepada petani yang terdaftar dalam
mitra Limakilo dengan nominal 3-5 juta
setiap orangnya. Pada bulan Februari 2019
Limakilo diakuisisi oleh perusahaan startup
mikro ritel Warung Pintar. Dengan akuisisi ini
pemilik warung nantinya akan mendapatkan
Eragano
merupakan
aplikasi pasokan stok barang yang lebih beragam
mobile yang bertujuan membantu petani dari Limakilo.
mendapatkan informasi terkait cara
bercocok tanam serta harga terbaik
penjualan hasil pertanian. Aplikasi ini juga
terkoneksi dengan fasilitas pinjaman mikro.
Layanan B2B Eragano Store membantu
menjual hasil tani ke restoran, hotel, dan
katering dengan harga petani.
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TaniHub adalah sebuah kanal
e-commerce
yang
memudahkan
peternak dan petani untuk menjual hasil
langsung kepada masyarakat. Layanan
ini dikembangkan untuk memberikan
harga jual yang kompetitif kepada
konsumen, yaitu dengan memotong
rantai distribusi. TaniHub menyediakan
sedikitnya lima kategori penjualan, yakni
sayuran organik, sayuran nonorganik,
hasil ternak, buah nonorganik, dan
bahan pangan organik.

Sayurbox memberikan layanan
pesan antar sayuran organik segar
(pesticide free) kepada pelanggan.
Sayurbox juga menjelaskan profil setiap
petani. Pemesanan sayur dilakukan
sistem pre-order (pemesanan di depan),
dua hari sebelum panen dan langsung
dikirim pada hari panen tersebut).
Tujuannya adalah meminimalkan jumlah
bahan segar yang terbuang (waste).
Sayurbox melayani lebih dari 3.000
konsumen di area Jakarta, Tangerang,
Bekasi, Depok, dan jumlah ini terus
bertambah setiap bulannya.

5.2

UMKM

Go Online
Program UMKM Go Online berupaya
membantu masyarakat kecil terutama
pengusaha mikro, kecil dan menengah
untuk ikut berjualan daring dengan
memanfaatkan marketplace yang tersedia,
seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, OLX
dan lain-lain.
Bentuk kegiatan yang dilakukan
adalah Grebeg Pasar. Dilakukan di 20
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kota/kabupaten di Indonesia, kegiatan ini
menargetkan terutama pengusaha mikro
di pasar tradisional, dimana sebagian
besar masih gagap atau belum tersentuh
teknologi informasi untuk memasarkan
produknya secara daring.
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Koordinasi

Kanvasing/Sosialisasi

Pelatihan Relawan atau
Fasilitator Grebeg Pasar

Dilaksanakan
dengan
berkoordinasi bersama kepala
pemerintah daerah kota/kabupaten
di 20 wilayah yang akan menjadi
target kegiatan Grebeg Pasar.
Setelah mendapatkan persetujuan,
kontak dilakukan terhadap pihak
dinas sektor perdagangan terkait,
dan perizinan di enam pasar
tradisonal di kota/kabupaten
tersebut lalu ditindaklanjuti.

Diseminasi informasi atau
penyebaran informasi terkait adanya
kegiatan Grebeg Pasar di wilayah
terkait dilakukan, antara lain dengan
menyebarkan brosur serta sosialiasi
lewat pengeras suara yang ada di
pasar tradisional. Kanvasing atau
Sosialisasi dilakukan oleh relawan
atau fasilitator yang berasal dari
unsur relawan TIK, SPG atau tenaga
lepas di daerah.

Training of Trainer (TOT)
dilakukan untuk memberi bekal kepada
relawan agar memiliki kemampuan
mengajak dan mengajari pedagang pasar
untuk membuat akun di marketplace
serta membantu mengunggah dagangan
secara daring. TOT ini dilakukan selama
1 hari penuh dengan narasumber dari
Bukalapak, Shopee, Tokopedia, dan OLX.
Selain dari marketplace, narasumber
pelatihan juga berasal dari platform uang
digital, seperti OVO, Gopay, dan Linkaja.

Grebeg Pasar

Monitoring

Sebanyak 24 relawan
diterjunkan dalam kegiatan inti
Grebeg Pasar. Mereka akan mengajari
pedagang cara berjualan secara
daring. Para relawan tersebut dibekali
formulir untuk mengidentifikasi
mereka yang ingin bergabung atau
onboarding di marketplace. Dengan
lama kegiatan 14 hari, para relawan
akan berkeliling ke enam pasar
tradisional besar di kota tersebut.

Monitoring Grebeg Pasar
dilakukan untuk memastikan
semua kegiatan dari awal hingga
akhir sesuai dengan rencana
dan prosedur yang ditetapkan.
Dalam Monitoring akan dicatat
mengenai kendala dan masalah
yang ada di tiap daerah. Dengan
demikian dapat dicarikan solusi
dan perbaikan untuk kegiatan di
waktu lain.
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Data capaian terbaru Program Fasilitasi UMKM Go Online inidilakukanmelaluikegiatan “Grebeg Pasar”
yang telahdilaksanakan di 20 Kabupaten/Kota dan 120 Pasar Rakyat di seluruh Indonesia.

Kegiatan UMKM Go Online
Grebeg Pasar Palembang (22/10/19)

Grebeg Pasar Bandar Lampung (28/10/19)
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5.3

Transformasi Digital
Sektor Strategis
Ditjen Aplikasi Informatika Kemkominfo,
khususnya Direktorat Ekonomi Digital,
menjalin kerja sama dengan berbagai
startup dalam melakukan transformasi digital
di Indonesia. Ada tujuh sektor strategis
yang mendapat prioritas pengerjaan, yaitu
pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan,
pariwisata, transportasi dan perdagangan.

Sektor Pendidikan
Dukungan dilakukan melalui distribusi
konten digital dan digitalisasi manajemen
sekolah. Penyebaran konten-konten digital
berupa gambar, audio, animasi, video hingga
buku elektronik sebagai upaya membantu
siswa di seluruh pelosok tanah air untuk
mendapat akses pembelajaran yang sama.
Sedangkan layanan manajemen sekolah
untuk mencapai efektivitas administrasi
yang transparan bagi orangtua, memberi
asistensi bagi tugas administratif guru, dan
peningkatan akurasi data siswa.

Sektor Pariwisata
Ditjen Aptika bekerja sama dengan
startup Triponyu membuat paket-paket
wisata menarik yang terinspirasi cerita
sejarah atau rakyat di daerah setempat.
Triponyu merupakan peraih juara 1 inovasi
wisata versi UNWTO. Kerja sama ini juga
mendukung Kementerian Pariwisata dalam
pengembangan 10 destinasi pariwisata
prioritas, berupa digitalisasi pariwisata di
lima lokasi, yaitu Kabupaten Magelang,
Kabupaten Semarang, Kabupaten Sleman,
Kabupaten Humbang Hasundutan-Toba, dan
Kabupaten Manggarai Barat-Labuan Bajo.

Sektor Keuangan
Kemkominfo bersama Kementerian
Perdagangan melakukan sosialisasi program
pembayaran non tunai (cashless payment),
bekerja sama dengan startup LinkAja.
Program ini menyasar pasar modern maupun
pasar tradisional. Pasar yang telah mendapat
sosialisasi mengenai uang digital ini yaitu
Pasar Klojen, Oro Oro Dowo, Bunulrejo, dan
Gadang Lama di Malang

Sektor Kesehatan
Program
digitalisasi
fasilitas
kesehatan merupakan upaya dalam
membantu peningkatan mutu pelayanan
fasilitas kesehatan (faskes) di Indonesia
melalui pemanfaatan sistem informasi
dan pengelolaan data terintegrasi yang
disediakan oleh startup teknologi kesehatan.

Sektor Transportasi
Kemkominfo bekerja sama dengan
Ditjen Perhubungan Laut Kementerian
Perhubungan melakukan pemetaan terhadap
kebutuhan serta kondisi aksesibilitas internet
di pelabuhan melalui aplikasi berbasis portal
Inaportnet. Portal tersebut memfasilitasi
pertukaran data dan informasi layanan
kepelabuhanan antara instansi pemerintah
dan pelaku industri logistik.
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Sektor Pertanian
PT Mitra Sejahtera Membangun
Bangsa (MSMB) menjalin kemitraan bersama
Kemkominfo, Kemendesa, BNI, dan PT
Asuransi Jasa Indonesia. MSMB memiliki
visi menjadi pelopor teknologi di bidang
pertanian, peternakan dan budidaya ikan di
Indonesia, melalui inovasi di bidang hardware
maupun software.

Contoh Startup Bidang
Transformasi Digital Sektor
Strategis
Prosehat adalah aplikasi lokapasar
kesehatan yang dibuat dengan tujuan
untuk mendapatkan layanan kesehatan
terpercaya di rumah dengan mudah, mulai
dari vaksinasi sampai fisioterapi, dan
dilayani oleh tenaga kesehatan profesional.
Alamat situs web: https://prosehat.com.

PT. Mitra Sejahtera Membangun Bangsa
(MSMB) yang berdiri pada 15 Februari 2018
memiliki visi menjadi pelopor teknologi di
bidang pertanian, peternakan dan budidaya
ikan di Indonesia. MSMB telah membuat
sejumlah aplikasi pendukung, yaitu RiTx
Bertani, Litx (teknologi peternakan), dan
FisTx (budidaya perikanan). Alamat situs
web: https://msmbindonesia.com.

PT Pahami Cipta Edukasi (Pahamify)
adalah perusahaan teknologi pendidikan
dan pencipta aplikasi belajar sains yang
berisi ratusan video pembelajaran premium
beranimasi, kuis, dan ringkasan, dengan
menggabungkan sains belajar, filmmaking,
gamifikasi, dan tampilan yang intuitif. Alamat
situs web: https://pahamify.com.
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Triponyu adalah lokapasar peer-topeer dimana siapa pun bisa mendapatkan
dan menawarkan pengalaman unik,
budaya, tradisi, kuliner, aktivitas maupun
belajar kemampuan baru dari teman-teman
setempat (local friends). Startup ini telah
menerima penghargaan dari United Nation
World Tourist Organization (UNWTO) di
tahun 2018.

Dinamika Data Aplikasi Informatika 2019

Kegiatan Transformasi
Digital Sektor Strategis

Kegiatan Sosialisasi
Sektor Kesehatan di SMK
Pertiwi Kuningan.

Kegiatan Sosialisasi
dengan Mitra Strategis
Sektor Kesehatan.

Kegiatan Sosialisasi dengan Mitra Strategis Sektor
Keuangan dan Pariwisata.
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5.4

Gerakan Nasional
1000 Startup Digital

Program Gerakan Nasional 1.000
Startup Digital dibuat untuk mendorong
terciptanya perusahaan-perusahaan startup
digital baru berkualitas, yang mampu
memberikan dampak positif kepada industri
teknologi secara khusus dan perekonomian
Indonesia secara umum. Gerakan ini
menyasar terciptanya 1.000 perusahaan
startup baru hingga 2020. Visi Presiden
Joko Widodo sesuai Nawacita, yaitu
menjadikan Indonesia sebagai “The Digital
Energy of ASEAN” atau pusat ekonomi
digital terbesar di Asia Tenggara.
Beberapa contoh startup digital
besar di Indonesia adalah Go-Jek di sektor
transportasi, Traveloka di sektor pariwisata,
Tokopedia di sektor e-commerce, serta
Kartuku dan HaloMoney di sektor sektor
jasa keuangan. Perusahaan-perusahaan
tersebut telah berkembang pesat sehingga
mampu menumbuhkan kepercayaan para
investor baik dari dalam maupun luar negeri.
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Meningkatnya
pelaku
teknologi
(teknopreneur) serta jumlah perusahaanperusahaan startup digital diharapkan
dapat menghasilkan produk-produk baru
yang inovatif, meningkatkan kompetisi

pasar, produktivitas masyarakat, menunjang
bisnis, serta menyediakan lapangan kerja
baru. Meskipun berpotensi besar, masih ada
tantangan fundamental yang menyebabkan
sedikitnya jumlah startup di Indonesia.

Tantangan fundamental program 1000 startup
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Capaian program ini antara rentang Startup Digital bertambah sebanyak 398
tahun 2016 – 2018 adalah 584 startup. Pada startup, dengan total seluruhnya berjumlah
2019 ini, capaian Gerakan Nasional 1000 982 startup.

Ignition di Jakarta (18/08/19)

Ignition di Jogja (10/09/19)
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Ignition di Denpasar (10/09/19)

Ignition di Medan (31/08/19)

Dinamika Data Aplikasi Informatika 2019

5.5

Gerakan Menuju 100
Smart City
Smart city merupakan salah satu
konsep pengembangan kota/kabupaten
berdasarkan prinsip teknologi informasi
yang dibuat untuk kepentingan bersama
secara efektif dan efisien. Dalam penerapan
konsep smart city, terdapat beberapa unsur
yang perlu dikembangkan, salah satunya
adalah smart government.
Konsep smart government ini memiliki
prinsip dasar yang dijadikan acuan dalam
penerapan konsep smart city, yaitu :
1. Mengikutsertakan
seluruh
lapisan
masyarakat;
2. Mengembangkan operasional agar
lebih efisien;
3. Meningkatkan managemen organisasi,
sumberdaya manusia, dan infrastruktur;
4. Membuat sistem database yang dapat
diakses secara umum;
5. Mengolah informasi data yang up-todate (realtime);
6. Menggunakan teknologi yang mutakhir;
7. Adanya koordinasi antara stakeholders.

Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian
PUPR, Kantor Staf Presiden, Kementerian
Keuangan,
Kemenko
Perekonomian,
dan Kementerian PANRB menginisiasi
penyelenggaraan Gerakan Menuju 100
Smart City.
Penyusunan masterplan dan quickwin
smart city untuk 100 kabupaten/kota
tersebut dilaksanakan dalam rentang waktu
tiga tahun, yaitu 25 daerah di tahun 2017,
50 daerah di tahun 2018 dan 25 daerah di
tahun 2019. Pemilihan 100 kabupaten/kota
tersebut diharapkan menjadi role model
pelaksanaan smart city bagi daerah-daerah
lain.
Peserta dipilih dengan melalui tahap
seleksi, dengan melibatkan asesor dari
berbagai kalangan, baik pemerintah,
perguruan tinggi, maupun praktisi. Para
peserta kemudian menjalani serangkaian
proses bimbingan dan pendampingan untuk
memperkuat aspek fundamental menuju
kota/kabupaten yang smart sesuai dengan
keunggulan, potensi, dan tantangan khas
Kementerian
Kominfo
melalui daerahnya masing-masing.
Direktorat Layanan Aptika Pemerintahan
(LAIP) bersama Kementerian Dalam Negeri,

BAB 5 : Pengembangan SDM
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5.6

Literasi
Digital

Repositori daring literasidigital.id

Saat ini, salah satu ancaman terbesar
terhadap Indonesia adalah penyebaran
konten negatif (konten berbau hoaks,
ujaran kebencian atau hate speech,
bullying,
radikalisme,
sampai
pada
beraneka ragam praktik penipuan) melalui
media digital maupun manual. Hal ini
disebabkan
rendahnya
pemahaman
mengenai penggunaan teknologi digital
yang digunakan untuk menerima dan
menyebarkan informasi secara efektif dan
tepat guna, atau rendahnya kemampuan
literasi digital.
Dalam
menghadapi
ancaman
tersebut, Kemkominfo melalui Ditjen Aptika
menyelenggarakan
kegiatan
Literasi
Digital kepada masyarakat sebagai bentuk
pencegahan (hulu) penyebaran konten
negatif di internet. Bersama 103 pemangku
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kepentingan, termasuk mitra dari berbagai
kalangan, komunitas peduli, swasta,
akademisi, masyarakat sipil, pemerintah dan
media, Kemkominfo berpartisipasi dalam
sebuah Gerakan Nasional Literasi Digital
(GNLD) Siberkreasi. GNLD Siberkreasi
mendorong
masyarakat
untuk
aktif
berpartisipasi menyebarkan konten positif
melalui internet dan lebih produktif di dunia
digital.
Dalam pelaksanaan kegiatan Literasi
Digital telah dihasilkan total 74 buku (11
buku pada 2019) dan 48 video (3 video
pada 2019) yang bisa diunduh dan dilihat
di https://literasidigital.id sebagai edukasi
daring secara gratis. Total unduhan saat
ini mencapai 49.497 dan total dilihat telah
mencapai lebih dari 884.391.
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Cakupan Literasi Digital sangatlah
luas. Oleh karena itu, melalui pendekatan
bersifat reaktif dengan melihat suatu
fenomena atau kejadian di masyarakat dan
dinamika yang ada serta berdasarkan Hasil

Indeks Kerawanan Pemilihan Umum tahun
2019 (IKP 2019) dari Bawaslu, maka pada
tahun 2019 difokuskan pada tema terkait
dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Pandu Digital
Pandu Digital merupakan bagian dari
gerakan nasional literasi digital yang digagas
oleh Kemkominfo bekerja sama dengan
multi-stakeholder untuk mendampingi
masyarakat untuk meningkatkan literasi
digital. Pandu Digital diselenggarakan untuk
memenuhi kebutuhan SDM yang memiliki
kemampuan untuk menjadi pendamping
masyarakat dalam literasi digital yang
adaptif di era Revolusi Industri 4.0. Rujukan

Pandu Digital dapat diakses di https://
pandu.kominfo.go.id.
Pandu Digital berasal dari elemen
masyarakat yang memiliki komitmen dalam
kegiatan peningkatan kesadaran dan
kompetensi literasi digital yang bertugas
melakukan pendampingan literasi digital
secara berkelanjutan sesuai kompetensi
di daerahnya. Pendampingan dilakukan di
tingkat desa, kabupaten, kota, dan provinsi.

BAB 5 : Pengembangan SDM
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Pandu
Digital
memiliki
tiga
level 3. Pandu hitam: (Penyelesaian Masalah)
penjenjangan yang dibedakan menurut
Memiliki keahlian dalam menerapkan
warna badge, yaitu:
pemahaman
dan
keterampilan
1. Pandu merah: (Pemahaman & Penerapan)
penyelesaian
literasi
digital
di
Memiliki pengetahuan literasi digital
masyarakat;
khusus pada sektor tertentu;
2. Pandu biru: (Analisis & Evaluasi)
Memiliki pemahaman dan keterampilan
penyelesaian masalah dalam literasi
digital;

Seminar dan Workshop Pembentukan Pandu Digital Kabupaten
Pemalang, 22 April 2019
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5.7

Indonesia Game Rating System

(IGRS)

Klasifikasi
permainan
elektronik
interaktif menjadi perhatian pemerintah
dengan membuat sistem rating yang
disebut Indonesia Game Rating Sistem
(IGRS). IGRS pertama kali diluncurkan
dalam acara BEKRAF Game Prime 2016.
Dasar hukum IGRS adalah Peraturan
Menteri Kominfo No.11 Tahun 2016 tentang
Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik,
berdasarkan kategori konten game dan
kelompok usia pengguna.
IGRS membantu pengembang dan
distributor Permainan Interaktif Elektronik
dalam memasarkan produk sesuai dengan
nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Juga
membantu masyarakat khususnya orang tua
dalam memilih permainan elektronik yang
sesuai dengan kelompok usia pengguna.
Kelompok usia terbagi lima kategori, yaitu

IGRS 3+ , IGRS 7+ , IGRS 13+ , IGRS 18+ , dan
IGRS SU (kelompok usia yang dimulai dari
usia tujuh tahun).
Beberapa kegiatan yang dilakukan
yaitu:
a. Promosi dan Sosialisasi IGRS bersama
Komunitas NXG Indonesia pada acara
BEKFRAF Game Prime 2019 di Jakarta;
b. ToT Relawan dan Seminar Video Game
Sehat di Makassar;
c. Sosialisasi IGRS bertema “Remaja Bijak
Bermain Video Games” dan “Menjadi
Orang Tua Bijak Menyikapi Video Game”
di Kabupaten Cianjur;
d. Menggalakkan kenal rating usia pada
video game di Pekanbaru, Riau;
e. Menggalakkan video game sehat di
Kabupaten Gianyar, Bali.

BEKRAF Game
Prime di Balai
Kartini Jakarta
(13/07/19)

Sosialisasi IGRS
di Pekanbaru,
Riau (12/09/19)
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5.8

SMK

CODING

Ketersediaan sumber daya manusia
bagi sektor industri belum dapat dipenuhi
oleh tingkat pelajar khususnya Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) di bidang TIK yang
berfokus pada penyiapan pelajar memasuki
dunia kerja. Angka pengangguran banyak
didominasi oleh lulusan SMK.
Dari Buku Data SMK 2017/2018 dari
Kemendikbud menyatakan bahwa jumlah
pelajar SMK bidang TIK tahun ajaran
2017/2018 adalah sebanyak 1.089.947 siswa
pelajar dan pada 2017 jumlah SMK di bidang
TIK meningkat menjadi 7.714
Karenanya
bersama
pemangku
kepentingan
(stakeholder),
Kominfo
menjadikan kegiatan “SMK Coding” sebagai
pelatihan teknis hard skill dan soft skill agar
siswa SMK lebih siap kerja serta mampu
membuat aplikasi dan konten. Kegiatan
ini juga merupakan salah satu pendukung
tercapainya 1.000 startup digital.
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5.9

Sistem Manajemen
Pengamanan Informasi

(SMPI)
Sesuai amanat Peraturan Menteri
Kominfo No. 4 Tahun 2016 tentang Sistem
Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI),
layanan ini memfasilitasi pendaftaran untuk
para pelaku usaha di bidang keamanan
informasi. Layanan SMPI terdiri atas 4
(empat) kegiatan, yaitu :
1. Pendaftaran Auditor SMPI,
2. Pendaftaran Implementor SMPI,
3. Pendaftaran Lembaga Sertifikasi,
4. Pendaftaran Lembaga Konsultasi.

d. Sertifikat kelulusan uji kompetensi di
bidang keamanan informasi.;
e. Sertifikat kelulusan uji kompetensi
sebagai Lead Auditor/Auditor ISO 27001
terkini;
f. Dokumen yang menyatakan masa
pengalaman kerja di bidang TI (kontrak
kerja, surat keputusan, surat penugasan,
dll);
g. Dokumen yang menyatakan jumlah
audit ISO 27001 dan jumlah waktu ( jam)
audit yang telah dilakukan (kontrak kerja,
surat keputusan, surat penugasan, dll);
Berikut ini beberapa hal yang harus
dipersiapkan ketika melakukan pendaftaran h. Memiliki
kemampuan
berbahasa
Indonesia baik lisan maupun tertulis;
auditor:
a. Surat permohonan pengakuan sebagai i. Kartu Identitas diri (bagi WNI wajib
Auditor SMPI.;
menggunakan KTP dan WNA wajib
b. Ijazah pendidikan terakhir (min. S1
menggunakan paspor).
semua jurusan);
c. Daftar Riwayat Hidup/Curriculum Vitae
(CV);
Daftar Lembaga Sertifikasi dan Konsultan SMPI Per 27 November 2019
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5.10
Standar Kerja Kompetensi
Nasional Indonesia

(SKKNI)

Badan Litbang SDM menyelenggarakan
pelatihan dan sertifikasi Standar Kerja
Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI)
bidang Kominfo yang bertujuan memberikan
keterampilan SDM Indonesia untuk masuk
dalam lapangan kerja serta meningkatkan
kompetensi angkatan kerja dalam era
perdagangan bebas (MEA).
Pelatihan dan sertifikasi tersebut
berdasarkan hukum Peraturan Menteri
Kominfo Nomor 24 Tahun 2015 tentang
Pemberlakuan Standar Kerja Kompetensi
Nasional
Indonesia
(SKKNI)
Bidang
Komunikasi dan Informatika. Urgensi dari
pelaksanaan SKKNI bidang Kominfo adalah:
a. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas
tenaga kerja Indonesia;
b. Meningkatkan akses pasar tenaga kerja
Indonesia ke luar negeri;
c. Sebagai Domestic Rule yang melindungi
tenaga kerja Indonesia;
d. Meningkatkan daya saing nasional; dan
e. Menciptakan standarisasi kompetensi
tenaga kerja dalam rangka penciptaan
industri yang kuat.
Pelatihan dan sertifikasi SKKNI sudah
dimulai sejak 2014 dan diikuti sebanyak 873
peserta yang terdiri dari angkatan kerja muda
dan assesor, dan 784 peserta dinyatakan
kompeten oleh Lembaga Sertifikasi Profesi
(LSP). Pada 2015 sebanyak 7.488 peserta
dinyatakan kompeten dari 11.785 peserta
lulusan SMK dan Diploma yang mengikuti
pelatihan dan sertifikasi SKKNI.
Pada 2016, sebanyak 1.817 peserta
terdiri dari siswa SMK, mahasiswa, dan
siswa disabilitas mengikuti pelatihan dan
sertifikasi SKKNI, dan 1.398 di antaranya
dinyatakan kompeten. Sementara pada
2017, sebanyak 9.407 dinyatakan kompeten
dari 11.531 peserta SKKNI (lulusan SMK dan
Diploma), dan pada 2018, ada 5.129 dari
6.328 peserta yang dinyatakan kompeten.
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Pada 2019 (s.d. Juli 2019), ada 3.557
peserta mengikuti pelatihan dan sertifikasi
SKKNI di Ciputat, Serpong, Banjarmasin,
Bandar Lampung, Yogyakarta, Batam,
Surabaya, Semarang, Bandung, Serang,
Mataram, Pontianak, Kupang, Takengon,
Kab. Jeneponto Prov. Sulawesi Selatan,
Kab. Sinjai Prov. Sulawesi Selatan, Ambon,
Palopo, Bangka Tengah, Banyuasin,
Kabupaten Garut, Bogor, Kab. Bantul,
Banyuwangi, Kab. Kotawaringin Timur, Kab.
Kutai Kertanegara, Tomohon, dan Luwuk.
Bidang yang dilaksanakan, antara lain:
a. Database Programming
b. Programmer
c. Junior Programmer
d. Web Programmer
e. Junior Network Administrator
f. Network Administrator
g. Network Technician
h. Junior Multimedia
i. Intermediate Multimedia Designer
j. Desainer Multimedia Muda
k. Practical Office Basic
l. Technical Support
m. Digital Imaging
n. Junior Networking
o. Motion Grafic 2D
p. 3D Character Design
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5.11

Digital Talent Scholarship

(DTS)

Program Digital Talent Scholarship tahun
2019 merupakan program pengembangan
sumber daya manusia yang bertujuan
meningkatkan keterampilan (upskilling) SDM
bidang komunikasi dan informatika sehingga

dapat meningkatkan produktivitas dan daya
saing bangsa. Program DTS 2019 secara garis
besar dibagi menjadi empat akademi seperti
grafis berikut.
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Vocational School Graduate Academy (VSGA)
Program pelatihan bidang TIK yang
berfokus dalam peningkatan kompetensi bagi
5.225 orang lulusan SMK yang belum bekerja.
Program VSGA bertujuan untuk mencetak
talenta/SDM level teknisi dalam bidang digital,
khususnya dalam bidang Junior Network
Administrator, Junior Graphic Designer, Junior
Web Developer, Junior Mobile Programmer,
dan Intermediate Animator.

Penyelenggaraan
program
VSGA
berlangsung selama 72 jam pelajaran yang
meliputi kegiatan pelatihan tatap muka (offline),
kelas pendamping atau add-on, uji kompetensi
dan sertifikasi. Dalam penyelenggaraan
program VSGA, Kementerian Komunikasi dan
Informatika bekerja sama dengan 23 politeknik
negeri yang tersebar di seluruh Indonesia dan
Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSP).

Fresh Graduate Academy (FGA)
Program Fresh Graduate Academy
(FGA) merupakan program pelatihan bidang TIK
yang berfokus pada enam tema pelatihan yakni
Artificial Intelligence, Big Data Analytics, Cloud
Computing, Cybersecurity, Internet of Things,
dan Machine Learning. Pelatihan ini ditujukan
bagi 6.075 orang lulusan D3/D4/S1 bidang TIK
dan MIPA yang belum bekerja, agar memiliki
kompetensi secara profesional dan sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi di era Revolusi Industri 4.0.

Penyelenggaraan program FGA ini
berlangsung selama 144 jam pelajaran yang
meliputi kegiatan pelatihan tatap muka (offline),
kelas pendamping atau add on, uji kompetensi,
dan sertifikasi. Dalam penyelenggaraan
program Fresh Graduate Academy, Kementerian
Komunikasi dan Informatika bekerja sama
dengan 20 universitas negeri dan 11 universitas
swasta yang tersebar di seluruh Indonesia serta
global tech companies.

Coding Teacher Academy (CTA)
Program Coding Teacher Academy (CTA)
merupakan program pelatihan peningkatan
kompetensi bagi 2.000 guru bidang TIK yang
mengajar di SMK, SMA, Madrasah Aliyah dan
SMALB negeri dan swasta. Program CTA
bertujuan untuk meningkatkan kompetensi
teknis dalam bidang pemrograman sehingga
guru dapat mendidik dan mengajarkan
kompetensinya
kepada
siswa/siswi
di
tempatnya mengajar. Program ini terbuka bagi
PNS dan Non-PNS.

Penyelenggaraan
program
CTA
berlangsung selama 70 jam pelajaran yang
meliputi kegiatan pelatihan online dan offline.
Dalam penyelenggaraan program Coding
Teacher Academy, Kementerian Komunikasi
dan Informatika bekerja sama dengan global
tech companies untuk menyediakan Kurikulum,
Silabus, Modul dan Instruktur. Lembaga
Pelatihan Kementerian Komunikasi dan
Informatika (BPPTIK Cikarang, Pusdiklat Jakarta,
Pustiknas Tangerang Selatan dan STMM
Yogyakarta) berperan menjadi penyedia sarana
dan prasarana.

Online Academy (OA)
Program Online Academy (OA) merupakan
program beasiswa pelatihan kompetensi yang
ditujukan kepada 13.000 peserta terpilih yang
ingin meningkatkan keterampilan di bidang
teknologi informasi dan komunikasi. Program
ini merupakan kerja sama Kemkominfo dengan
global tech companies seperti Amazon,
Cisco, Google, dan Microsoft serta Lembaga
Administrasi Negara.
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Penyelenggaraan program OA
berlangsung mulai dari satu hingga tiga bulan
secara daring. Peserta yang menyelesaikan
pelatihan sesuai waktu yang ditentukan dan
mendapatkan nilai sesuai yang disyaratkan akan
mendapatkan kesempatan untuk memperoleh
sertifikasi dari global tech companies.
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Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan
memberikan penghargaan kepada pemenang asal Indonesia
pada acara AICTA Awards di Laos (23-24/10/19)
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Penghargaan merupakan pengakuan
terhadap keunggulan seseorang atau
kelompok
dalam
bidang
tertentu.
Penghargaan
ini
berfungsi
untuk
meningkatkan semangat berkontribusi
dan berkompetisi secara positif. Bab
ini menguraikan tentang penghargaan

bergengsi di bidang TIK di tingkat ASEAN,
yaitu ASEAN ICT Awards (AICTA) dimana
Indonesia turut berpartisipasi di dalamnya.
Di tingkat nasional, penghargaan di bidang
TIK adalah idenTIK yang bertujuan untuk
menyeleksi aplikasi terbaik karya anak
bangsa

6.1

Indonesia
Entrepreneur
TIK 2019

Hadir sebelumnya dengan nama
Indonesia ICT Awards (INAICTA), Seleksi
Nasional Produk TIK atau dikenal dengan
nama Indonesia Entrepreneur TIK (idenTIK)
adalah ajang kompetisi bidang TIK bagi
putra-putri bangsa yang kreatif dan inovatif.
Peserta yang terpilih dari kegiatan ini akan
mengikuti pelatihan secara intensif untuk
berpartisipasi dalam ASEAN ICT Awards
(AICTA).
Kegiatan idenTIK terdiri dari Kurasi
Peserta, Kompetisi Karya TIK, Coaching
idenTIK dan Fasilitasi Kompetisi di tingkat
ASEAN. Guna mencapai visi Indonesia
sebagai Digital Energy of Asia, idenTIK

114

diharapkan berperan sebagai salah satu
pendukung dan pendorong, sekaligus
solusi dalam memasuki era Industri 4.0,
dimana industri menggabungkan antara
teknologi otomatisasi dan siber, termasuk
di antaranya Internet of Things (IoT), cloud
computing, dan komputasi kognitif.
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Pemberian Penghargaan kepada pemenang idenTIK 2019 di
Gedung Serbaguna Kemkominfo (23 /07/19)

Semuel A. Pangerapan,
Dirjen Aptika.

Eko. K. Budiardjo,
juri idenTIk 2019.

Shita Laksmi,
juri idenTIK 2019.

Wakuliner
Wakuliner adalah platform dan lokapasar kuliner
pertama dan terlengkap di Indonesia. Wakuliner
menyediakan solusi kuliner melalui all-in-one
app atau website, mulai dari katering harian dan
event dengan 20 decentralized kitchens, oleholeh dan kudapan, penjualan waralaba, direktori,
blog (resep, tips, berita). Situs web: https://www.
wakuliner.com/.

Agritronz
AgriTronz merupakan platform internet of things
data precision berbasis Artificial Intelligence dan
Management Data System yang berdampak
pada peningkatan hasil panen. Aplikasi ini
menyajikan fitur rencana bisnis dan prospek
pengembangan untuk petani holtikultura. Situs
web: https://agritronz.gaintech.co.id/.

Go-PLOONG
Go-PLOONG merupakan layanan berbasis
web dan aplikasi Android untuk pengelolaan
air limbah domestik di Kabupaten Gresik, Jawa
Timur. Cara kerjanya menggunakan QR Code
yang berisi identitas seperti NIK, letak koordinat
pelanggan, dan riwayat pelayanan. Situs web:
https://www.goploong.id/.
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Tanah Airku
Aplikasi Tanah Airku menggunakan Augmented
Reality dan Virtual Reality berbentuk objek 3D
dan 2D yang dipadukan dengan buku atau kartu.
Aplikasi ini mengajarkan anak-anak tentang
budaya Indonesia, seperti musik tradisional, kuiskuis budaya Indonesia, dan mewarnai objekobjek wisata.

6.2

ASEAN ICT
Awards 2019

ASEAN ICT Award atau disingkat
AICTA merupakan proyek bersama
kementerian bidang telekomunikasi di
negara-negara ASEAN yang bertujuan
mempromosikan inovasi dan kolaborasi
antara pemerintah, pebisnis, dan institusi
lainnya. AICTA merupakan program
penghargaan bereputasi di bidang industri
teknologi di ASEAN. Gala dinner AICTA
akan menjadi acara jejaring utama dalam
kalender bisnis teknologi.
Ajang AICTA sebagai ajang kompetisi
Karya TIK tertinggi di tingkat ASEAN
mempertemukan enam kategori, yaitu
Public Sector, Private Sector, Digital Content,
Startup, Research and Development dan
Corporate Social Responsibility. Acara
penjurian dan pemberian penghargaan
AICTA 2019 diadakan di Vientiane, Laos
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pada Oktober 2019. Indonesia mengirimkan
18 finalis yang dijaring melalui kurasi ketat
dalam ajang idenTIK.
Indonesia berhasil memperoleh dua
medali emas, yang pertama dari kategori
Private Sector tim RiTx Bertani, dan kedua
dari kategori Research and Development
tim ATM Sehat. Medali perunggu didapat
dari kategori Corporate Social Responsible
oleh tim Darah Kita.
Perolehan ini sekaligus dinobatkan
sebagai
negara
dengan
perolehan
emas terbanyak dibandingkan negara
lainnya, seperti Laos, Singapura, Vietnam
dan
Thailand
yang
masing-masing
mengumpulkan satu emas. Dengan
demikian, tahun ini merupakan pencapaian
terbaik Tim AICTA Indonesia selama
delapan kali keikutsertaan.
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Indonesia berhasil meraih
juara umum pada AICTA
2019 di Vientiane, Laos
(24/10/2019)

Dirjen Semuel A. Pangerapan
medampingi wakil Indonesia dalam
AICTA 2019 dan berfoto bersama
peserta lainnya (24/10/19)
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6.3

Kompetisi Inovasi
Pelayanan Publik 2019

Menurut Peraturan Menteri PANRB No.
30/2014, inovasi pelayanan publik adalah
terobosan jenis pelayanan publik baik yang
merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/
atau adaptasi/modifikasi yang memberikan
manfaat bagi masyarakat, baik secara
langsung maupun tidak langsung. Inovasi ini
tidak harus berupa suatu penemuan baru,
melainkan pula mencakup pendekatan
baru, perluasan maupun peningkatan
kualitas pada inovasi pelayanan publik yang
ada.
Kompetisi
Inovasi
Pelayanan
Publik (KIPP) diadakan oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi
Birokrasi
(KemenPANRB).
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Kompetisi pada 2019 ini bertemakan,
“Inovasi
Pelayanan
Publik
Sebagai
Perwujudan Percepatan Reformasi Birokrasi
dan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan”. Pendaftaran penghargaan
dimulai pada 1 Maret hingga 21 April 2019.
Sebanyak 3.156 inovasi telah terekam
dalam Sistem Informasi Inovasi Pelayanan
Publik (SINOVIK) yang diajukan oleh 331
instansi pemerintah. Terdapat 1.872 inovasi
pelayanan publik, yang kemudian melalui
seleksi administrasi, dihasilkan 1.651 inovasi
yang dinyatakan lolos ke tahap penilaian
proposal. Tim Panel Independen kemudian
memilih Top 99 Inovasi Pelayanan Publik
dan diseleksi lagi menjadi Top 45.
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Menteri Dalam Negeri,
Tjahjo Kumolo menerima
penghargaan KIPP Top 45
(18/07/19)

Wakil Kemenkeu
menerima penghargaan
KIPP Top 45 di Jakarta
(18/07/19)
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6.4

Penghargaan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil 2019

Plt. Direktur Pengendalian Aptika,
Antonius Malau, mewakili Dirjen Aplikasi
Informatika
menerima
Penghargaan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tahun
2019 dari Kabareskrim Polri atas peran aktif
Ditjen Aptika dalam penegakan hukum,
koordinasi dan sinergitas dengan penyidik
Polri.
Penghargaan diberikan langsung oleh
Kabareskrim Polri Komjenpol Idham Aziz
Plt. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Aptika
didampingi Karokorwas PPNS Bareskrim
Kemkominfo, Anthonius Malau menerima penghargaan PPNS ITE
Aptika dari Bareskrim Polri di Jakarta (25/09/19)
Polri Brigjenpol Prasetijo Utomo, di Jakarta,
pada 25 September 2019. Di tahun 2019 ini
Selain itu, sepanjang tahun 2018
PPNS Aptika telah menyelesaikan sejumlah
Subdit Penyidikan dan Penindakan telah
kasus terkait penyebarluasan data pribadi
memberikan keterangan Ahli Hukum ITE
(NIK dan KK) serta pemindahan data/
sejumlah 90 permohonan ahli, dan bantuan
informasi secara ilegal.
pemeriksaan forensik digital sejumlah
228 perangkat, serta melakukan verifikasi
terhadap laporan nomor rekening yang
diduga terkait penipuan daring sejumlah
1.246 laporan.

6.5

Anugerah Sewindu
RTIK Indonesia

Festival TIK merupakan agenda
tahunan Relawan TIK (RTIK) Indonesia yang
menjadi ajang silaturahmi RTIK se-Indonesia.
Pada 2019 Kota Pangkalpinang, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung menjadi tuan
rumah ke-8, setelah sebelumnya diadakan
di Cirebon, Bandung, Manado, Surabaya,
Yogyakarta dan Aceh.
Anugerah Sewindu RTIK Indonesia
diberikan kepada para pihak dan Relawan
TIK atas partisipasinya selama delapan
tahun menjadi penggerak RTIK di Indonesia.
Berikut penerima anugerah tersebut dalam
kategori Mitra Pemberdayaan.
• Penggerak Relawan TIK: Mariam F.
Barata;

124

•
•
•
•

•

•
•

Pengusung Konsep Relawan TIK: Yamin
El Rust;
Konseptor, Pencipta Relawan TIK
Indonesia: Bambang Soepriyanto;
Pemerintah Pusat: Kementerian Kominfo;
Pemerintah Daerah Provinsi: Provinsi
Bangka Belitung, Provinsi Jawa Barat,
Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Timur;
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
Kota Cirebon, Kota Ambon, Kabupaten
Jayapura, Kabupaten Blitar, Kabupaten
Kepulauan Aru, Kabupaten Indragiri
Hulu;
Bisnis: Telkom Fintech, Bonet, Qwords;
Organisasi: APJII, BP2DK, ICT Watch, ID
Cop, PANDI, SiBerkreasi.
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Festik 2019 di Bangka Belitung (25/11/19)

Slamet Santoso,
Plt. Direktur
Pemberdayaan
Informatika Aptika
Kemkominfo.

Penerima
Penghargaan
Malam Anugerah
Sewindu RTIK
Indonesia.

Rosarita Niken W,
Sekjen Kemkominfo.

Foto bersama
para Relawan TIK.

6.6

Satyalancana Wira Karya
untuk Startup Unicorn
Pendiri dan sekaligus CEO Bukalapak,
Tokopedia, Traveloka dan Gojek menerima
piagam tanda kehormatan Satyalancana
Wira Karya dari Presiden Republik
Indonesia. Tanda Kehormatan ini diberikan
sebagai penghargaan atas jasa mereka
dalam memberikan darmabakti yang besar
kepada negara dan bangsa Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Presiden
Republik Indonesia No. 87/TK/TAHUN 2019,
masing-masing dari pimpinan perusahan
teknologi unicorn tersebut dinilai telah
berjasa dalam memberikan kontribusi yang
besar terhadap pertumbuhan ekonomi
Indonesia melalui pembangunan platform
ekonomi digital sehingga dapat dijadikan
teladan bagi orang lain.

BAB 6 : Penghargaan
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Penyerahan Satyalancana Wira Karya
di Bandung (27/09/19)
Astri Wahyuni
mewakili Wiliam
Tanuwijaya, VP
Public Policy
and Government
Relations
Tokopedia.

Fajrin Rasyid,
Co Founder
Bukalapak.

Tricia Iskandar,
mewakili Nadim
Makarim, Vice
President Public
Policy and
Government
Relation Gojek.

Albert mewakili
Ferry Unardi,
Co Founder
Traveloka.

Profil Unicorn Indonesia (kapitalisasi lebih dari 1 miliar USD)

Perusahaan berbasis teknologi ini didirikan pada 2010 oleh
Nadiem Makarim sebagai layanan ojek daring di Indonesia. Pada

Bukalapak

merupakan

perusahaan

e-commerce

atau

2015, aplikasi Gojek diluncurkan dan baru memiliki tiga layanan,

lokapasar yang memiliki fokus pada pemberdayaan UMKM di

yaitu GoRide (motor), GoSend (pengiriman barang), dan GoMart

Indonesia. Bukalapak didirikan pada 2010 oleh Achmad Zaky,

(layanan antar belanja). Pada Juli 2019 Gojek meluncurkan logo

Nugroho Herucahyono dan Fajrin Rasyid. Hingga Oktober 2019,

baru “Solv” yang melambangkan transformasi Gojek dari layanan

mitra Bukalapak mencapai dua juta mitra warung dan individu.

naik wahana menjadi aplikasi super.

Traveloka adalah perusahaan yang menyediakan layanan

Tokopedia merupakan perusahaan teknologi Indonesia

pemesanan tiket pesawat dan hotel secara daring dengan fokus

dengan misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital.

perjalanan domestik di Indonesia. Didirikan pada 2012 oleh Ferry

Tokopedia diluncurkan ke publik pada 17 Agustus 2009 di bawah

Unardi, Derianto Kusuma, dan Albert Zhang, Traveloka kemudian

naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan

mengembangkan layanannya pada pemesanan tiket kereta api,

Leontinus Alpha Edison. Per Agustus 2019 Tokopedia menyatakan

bus, penyewaan mobil, hingga aktivitas wisata.

memiliki 90 juta pengguna aktif dan menjual lebih dari 200 juta
produk.
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Dirjen Aptika Semuel A. Pangerapan saat Penandatanganan
MoU dengan Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu di Hotel
Borobudur Jakarta (6/09/19)

BAB 7 : Kerja Sama Internasional
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Kerja sama dilaksanakan Kementerian
Kominfo pada tahun 2019 dalam berbagai
bentuk kegiatan, baik berupa pertemuan
dan pembahasan suatu agenda khusus yang
berskala nasional, regional dan multilateral.

7.1

Pada bab ini dijelaskan mengenai kerja sama
nasional dan internasional Kemkominfo,
di antaranya adalah UNCITRAL, ASEAN
SOMRI, RCEP, ICT Minister Forum, dan ITU
Telecom World.

Kerja Sama
Nasional

Kerja sama Ditjen Aptika Kemkominfo
Kerja sama ditandai dengan dibuatnya
kesepahaman
dan
perjanjian
di tingkat nasional dilakukan dengan nota
beberapa kementerian dan lembaga kerja sama. Kerja sama tingkat nasional
pemerintah/non-pemerintah.
ditunjukkan pada tabel berikut.
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7.2

Kerja Sama
Regional

Kerja sama Kemkominfo di tingkat berupa meeting, summit, dan capacity
regional meliputi kerja sama Kawasan building ditampilkan pada tabel di bawah
ASEAN dan Asia Pasifik. Bentuk kegiatan ini.
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ASEAN SOMRI Working Group Meeting on
Information, Media and Training
Acara diselenggarakan di Hotel
Radison Bandar Seri Begawan, Brunei
Darussalam pada 15 – 16 Januari 2019.
Beberapa bahasan pada sidang ini antara
lain bahwa berita bohong (fake news) telah
menjadi permasalahan bersama negaranegara di wilayah ASEAN. Muncul usulan
untuk lebih memprioritaskan kampanye
literasi digital ke usia lebih muda mengingat
penetrasi internet di kalangan anak muda
sangat berisiko terhadap aplikasi dan
media daring, seperti online-dating, onlinepurchasing dan online gaming. Risiko yang
dihadapi seperti pertukaran data pribadi,
kekerasan, penipuan dan cyberbullying.

Perwakilan dari Ditjen Aptika Kemkominfo dalam Kegiatan
ASEAN SOMRI di Brunei Darussalam (15-16/01/19).

ICT Ministerial Forum 2019
Pertemuan
diselenggarakan
di
Phnom Penh, Kamboja pada 15 Maret
2019. ICT Ministerial Forum menjadi forum
antarkementerian negara anggota ASEAN di
bidang TIK untuk bersama-sama membuat
kerangka kerja ASEAN tentang Revolusi
Industri 4.0. Kerja sama dapat dilakukan

di berbagai bidang, seperti peningkatan
kapasitas SDM dimana ASEAN memiliki
surplus demografi di tengah persaingan
global. Juga membekali angkatan kerja
ASEAN dengan pengetahuan dan keahlian
dasar TIK agar dapat menarik keuntungan
dari ekonomi digital.

Digital Cambodia 2019
“Towards Industry 4.0”.

BAB 7 : Kerja Sama Internasional
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ASEAN Coordinating Committee on
Electronic Commmerce
ASEAN Coordinating Committee on
Electronic Commerce (ACCEC) merupakan
komite ASEAN di bawah Senior Economic
Officials Meetings (SEOM) dan ASEAN
Economic Ministers (AEM) yang membahas
isu-isu e-commerce di ASEAN. Adapun
focal point Indonesia untuk ACCEC adalah
Kemenko
Perekonomian.
Pertemuan
ACCEC ke-15 ini diselenggarakan di Hilton
Hanoi Opera Hotel, Hanoi, Vietnam pada
20 – 21 Agustus 2019.

Perwakilan Ditjen Aptika Kemkominfo dalam ASEAN
Coordinating Committee on Electronic Commerce di
Hanoi, Vietnam (21/08/19).

Regional Comprehensive Economic Partnership
Regional Comprehensive Economic
Partnership (RCEP) merupakan gagasan
untuk melakukan Free Trade Arrangement
(FTA) antara ASEAN dengan Tiongkok, India,
Korea Selatan, Jepang, Selandia Baru, dan
Australia. ASEAN telah menandatangani
lima kesepakatan perdagangan bebas
(Free Trade Agreements - FTA) sampai saat
ini, yakni ASEAN-China FTA, ASEAN-Jepang
Economic Partnership Agreement, ASEAN
Korea FTA, ASEAN-Australia New Zealand
FTA, dan ASEAN-India FTA.
FTA dilakukan untuk memberikan
perlakuan dan kemudahan bagi negara
mitra dalam ekspor dan impor. Perundingan
dilaksanakan oleh TNC (Trade Negotiating

Committee) dengan beberapa kelompok
kerja. Ditjen Aptika terlibat pada dua
kelompok kerja, yaitu Working Group on
Trade in Services (WGTIS) dan Working
group on Electronic Commerce (WGEC).

Sidang Working Group on e-commerce-24
di Bangkok, Thailand.
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7.3

Kerja Sama
Multilateral

Kerja sama multilateral
Kemkominfo dilakukan
di tingkat internasional
dengan berbagai negara
dari berbagai kawasan di
antaranya dalam forum
dunia melalui Lembaga
PBB.

UNCITRAL Working Group IV Electronic
Commerce
UNCITRAL merupakan salah satu
organisasi internasional yang membahas
perkembangan teknologi informasi dan
dampaknya terhadap perniagaan elektronik
dalam lingkup hukum perdagangan
internasional. Hasil dari UNCITRAL berupa
model law yang sifatnya tidak mengikat,
tapi menjadi acuan atau model bagi
negara-negara untuk mengadopsi atau
memberlakukannya dalam hukum nasional.

Pertemuan Sesi ke-58 WG IV
(E-Commerce) UNCITRAL diselenggarakan
tanggal 8-12 April 2019 di New York, Amerika
Serikat. Pertemuan ini fokus membahas
proposal terkait Cross-Border Recognition
Identity Management dan Trust Services.
Merujuk ke target pertumbuhan ekonomi
digital Indonesia sebesar 130 juta USD
pada tahun 2020, membutuhkan Identity
Management (Identitas Digital Terpercaya)
dan Trust Services (Layanan Terpercaya)
sebagai akselerator.

Pertemuan Sesi ke-58 UNCITRAL Working Group IV Electronic Commerce,
8 - 12 April 2019, di Markas Besar PBB, New York.
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ITU Telecom World

ITU Telecom World adalah wahana
berkumpulnya para pemangku kepentingan
teknologi global dari pemerintah, korporasi
dan UKM. ITU Telecom World dihadiri para
menteri TIK, regulator, perusahaan TIK
besar dan organisasi industri dengan solusi
teknologi inovatif, serta UKM dan inovator
teknologi, CEO dan investor industri,
organisasi non-pemerintah, akademisi,
konsultan, media dan visioner digital.

ITU
Telecom
World
2019
diselenggarakan di Budapest, Hungaria
pada 9-12 September 2019. Indonesia
mendirikan Indonesia Pavillion yang
merupakan booth pameran Indonesia
dan mengangkat tema “Driving the World
Digitization Initiative Toward Universal
Prosperity”. Dua startup lulusan AICTA dan
APICTA, yaitu Cubeacon dan Aruna, ikut
hadir untuk membuka jaringan dan pasar
baru.

Ditjen Aptika Kemkominfo mewakili Indonesia dan
mendirikan booth bernama Indonesia Pavilion di
Budapest, Hungaria (9/09/19)
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Dedy Permadi dan Menteri Rudiantara (tengah) serta
Plt. Direktur Pemberdayaan Informatika, Slamet Santoso
(kanan) saat peluncuran buku Literasi Digital Seri 3.0 di
Gedung Kemkominfo Jakarta (01/04/19)

BAB 8 : Mitra Kerja Aptika
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GLOSARIUM
AI: Artificial Intelligence, yaitu teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan
layaknya manusia dan bisa diatur sesuai keinginan manusia.
Chatbot Anti-Hoax: Sistem berteknologi AI yang mampu mengidentifikasi kata per kata
yang mengandung unsur kebohongan.
Cloud computing: Komputasi awan atau teknologi yang menjadikan internet sebagai
pusat pengelolaan data dan aplikasi, dimana pengguna komputer diberikan hak akses
(login) menggunakan cloud untuk dapat mengkonfigurasi peladen (server) melalui
internet.
Daring: Dalam jaringan atau online
DTS: Digital Talent Scholarship, yaitu program pengembangan sumber daya manusia
yang bertujuan meningkatkan keterampilan (upscaling) SDM bidang komunikasi dan
informatika.
E-Government: Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan
informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis serta hal-hal yang berhubungan
dengan pemerintahan.
IGRS: Indonesia Game Rating System. Kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri
Kominfo No. 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik.
IoT: Internet of Things atau Internet untuk Segala-(nya) merupakan konsep yang
bertujuan memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara
terus-menerus.
Kemkominfo: Kementerian Komunikasi dan Informatika
Luring: Luar jaringan atau offline
MANTRA: Manajemen Integrasi Intformasi dan Pertukaran Data atau perangkat lunak
pendukung Kerangka Kerja Interoperabilitas Sistem Informasi Elektronik dengan
menerapkan teknologi layanan berbasis web (web services).
Marketplace: Lokapasar atau model bisnis dimana situs web yang bersangkutan tidak
hanya membantu mempromosikan barang dagangan, tetapi juga memfasilitasi transaksi
finansial secara daring.
Mesin PKN: Mesin Pengais Konten Negatif
UMKM Go Online: Program untuk membantu pengusaha mikro, kecil dan menengah
untuk ikut berjualan daring dengan memanfaatkan marketplace yang tersedia.
Palapa Ring: Proyek infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di
seluruh Indonesia sepanjang 36.000 km.
Patroli Siber: Tim pasukan siber yang bertugas memantau hoaks di dunia maya.

Pemangku kepentingan: Stakeholder
Peramban web: Browser web
PNSBox: Private Network Security Box, yaitu sistem operasi berbasis Unix yang
diremasterisasi dari sistem operasi FreeBSD (open source) dengan fungsi utama
manajemen keamanan dan jaringan.
PSE: Penyelenggara Sistem Elektronik, yaitu setiap orang, penyelenggara negara, badan
usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem
elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem
elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
PsrE Induk: Penyelenggara Sertifikat Elektronik atau Root Certification Authority (CA),
yaitu lembaga induk penerbitan sertifikat digital.
PUSPITA: Layanan Pusat Data Pemerintah, yaitu layanan yang dikelola oleh Ditjen Aptika
melalui Direktorat e-Government untuk dipergunakan Badan Pemerintah yang sarana
infrastruktur TIK-nya belum memadai.
Revolusi Industri 4.0: Fenomena yang mengkolaborasikan teknologi siber dan teknologi
otomatisasi.
SATRIA: Satelit Republik Indonesia, yaitu satelit untuk mendukung jaringan komunikasi
yang sulit dijangkau kabel optik.
SiCANTIK: Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik, yaitu aplikasi
berbasis web yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) untuk perizinan
berusaha maupun layanan lain yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).
SiMAYA: Sistem Administrasi Perkantoran Maya, yaitu aplikasi administrasi perkantoran
yang mendukung proses manajemen persuratan untuk memudahkan proses pencarian
dan pengarsipan.
SIMONAS: Sistem Informasi Monitoring Alumni Sertifikasi, yaitu aplikasi untuk
mempertemukan para kandidat yang telah dinyatakan kompeten dan memiliki sertifikat
kompetensi SKKNI dengan para perusahaan/startup yang membuka lowongan secara
gratis.
SMK Coding: Pelatihan teknis hard skill dan soft skill agar siswa SMK lebih siap kerja
serta mampu membuat aplikasi dan konten.
SMPI: Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. Layanan ini memfasilitasi pendaftaran
untuk para pelaku usaha di bidang keamanan informasi.
Startup: Usaha rintisan berbasis digital
Whitelist Nusantara: Sistem penapisan yang merekomendasikan daftar domain atau
situs web bermuatan positif dan/atau tidak menyalahi aturan undang-undang.

