
 

VISI DAN MISI,  
 

Visi 
 
Rumusan Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan Visi Institusi yang digunakan 
sebagai arahan kepada setiap jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam 
melaksanakan tugasnya. Rumusan Visi Institusi ini disusun dalam rangka mendukung tercapainya 
Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025. 
 
Untuk mewujudkan visi Negara Indonesia dimaksud, merupakan kewajiban seluruh sektor 
pembangunan dalam pemerintahan dan seluruh potensi bangsa lainnya. Khusus Kementerian 
Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan 
masyarakat informasi yang sejahtera dan berdaya saing tinggi.  
 
Institusi yang berperan dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mewujudkan 
masyarakat informasi yang sejahtera, berbudaya dan berbasis pengetahuan, tidak hanya 
Kementerian Komunikasi dan Informatika, tetapi juga pihak lain, baik sebagai lembaga pemerintah 
maupun lembaga non pemerintah. Dalam konteks ini Kementerian Komunikasi dan Informatika 
memiliki kompetensi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan 
teknis serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika. 
 
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, serta dengan memperhatikan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2014, maka Visi Kementerian 
Komunikasi dan Informatika yaitu sebagai berikut : 

 
“Terwujudnya Indonesia Informatif menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunan kominfo 
berkelanjutan, yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka NKRI” 

 
Makna yang terkandung dalam rumusan Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut di 
atas yaitu: 

 
1) Terwujudnya Indonesia Informatif, adalah suatu karakteristik bangsa yang bercirikan antara 

lain sudah menyadari, memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengakses dan 
memanfaatkan serta menyebarkan informasi, dan menjadikan informasi sebagai nilai tambah 
dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. 
 



2) Masyarakat sejahtera, adalah keadaan sentosa dan makmur, selamat, mampu menghadapi 
segala macam gangguan. Sentosa mengandung arti berada dalam keadaan aman dan 
tenteram, sedangkan makmur dapat diartikan sebagai keadaan serba berkecukupan atau 
tidak berkekurangan. Jadi sejahtera tidak hanya memiliki dimensi fisik atau materi tetapi juga 
dimensi rohani. 

3) Pembangunan kominfo berkelanjutan, adalah pembangunan komunikasi dan informatika 
yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan untuk menciptakan keseimbangan 
kebutuhan masyarakat pengguna.  

4) Pembangunan kominfo yang merakyat adalah ketepatan sasaran pembangunan kominfo 
kepada masyarakat pengguna dan keterjangkauan masyarakat untuk mendapatkan, 
memanfaatkan, mengolah dan mengakses informasi sehingga mempercepat pertumbuhan 
ekonomi sekaligus mewujudkan daya saing bangsa.  

5) Pembangunan kominfo yang ramah lingkungan adalah penyelenggaraan pembangunan 
bidang komunikasi dan informatika secara terintegrasi yang didukung oleh konvergensi 
teknologi informasi dan komunikasi yang ramah lingkungan. 

6) NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang menjadi 
cita-cita bersama dan harus diupayakan dengan sungguh-sungguh. 

 
Misi (M1 s/d M5) 
 

1) Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan 
informasi benar menuju terbentuknya Indonesia informatif dalam kerangka NKRI; 

2) Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki 
integritas moral yang tinggi ; 

3) Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan 
karakter bangsa ; 

4) Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi 
dan ramah lingkungan ; 

5) Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar global. 

 

Sumber : 

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2010 - 2014 

 


