
1 
 

 
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  

VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGIS  
 
 
2.1. Rumusan 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.  
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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. 

 
2.2. Rumusan 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. 
 
 
2.3. Tujuan 

 
Dalam rangka pencapaian visi  dan misi pembaunanbidakomunikasi dainformatika, 
maka tujuan yang akan  di capai dalam kurun waktu 2010-2014,  sebagai berikut : 
 
2.3.1. Bidang Infrastruktur Informasi dan Komunikasi 

 

1) Tersedianya akses komunikasi dan informatika yang merata di seluruh Indonesia 

(mengecilnya kesenjangan digital) dengan indikator dampak dan target pencapaian 

pada tahun 2014: jumlah provinsi yang memiliki indeks kesiapan kompetisi 

(competition readiness index) baik, yaitu sekurang-kurangnya 49 persen dari total 

jumlah provinsi di seluruh Indonesia mempunyai indeks tinggi dan sekurang-

kurangnya 51 persen dengan indeks menengah.  

2) Tersedianya sarana, prasarana, dan layanan komunikasi dan informatika di seluruh 

desa, daerah perbatasan negara, pulau terluar, daerah terpencil, dan wilayah non 

komersial lain untuk mengurangi daerah blank spot dengan indikator dampak dan 

target pencapaian pada tahun 2014: (a) jangkauan layanan pos universal mencapai 

100 persen di wilayah PSO; (b) jangkauan layanan akses telekomunikasi universal 

dan internet mencapai 100 persen di Wilayah Pelayanan Umum Telekomunikasi 

(USO); serta (c) jangkauan siaran TVRI dan RRI terhadap populasi masing-masing 

mencapai 88 persen dan 90 persen.  
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3) Tersedianya akses dan layanan komunikasi dan informatika yang modern dengan 

indikator dampak dan target pencapaian pada tahun 2014: (a) tingkat penetrasi 

pengguna internet sekurang-kurangnya 50 persen; (b) tingkat penetrasi pengguna 

layanan broadband sekurang-kurangnya 30 persen; (c) tingkat penetrasi siaran TV 

digital terhadap populasi 35 persen; (d) jaringan backbone telekomunikasi yang 

menghubungkan antarpulau besar mencapai 100 persen; serta (e) jumlah ibukota 

kabupaten/kota yang terhubung/terintegrasi ke dalam jaringan backbone serat optik 

nasional Palapa Ring mencapai sekurang-kurangnya 60 persen dari total ibukota 

kabupaten/kota, termasuk ibukota kab/kota di wilayah timur Indonesia yang harus 

selesai sebelum tahun 2013. 

4) Tersedianya layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah non komersial 

dengan indikator dan dampat target capaian tahun 2014 : (a) desa yang dilayani 

akses internet mencapai 80 %; (b)  Ibukota kabupaten/kota yang terhubung secara 

broadband mencapai 75%; (c) Ibukota provinsi yang memiliki national internet 

exchange mencapai 100% dengan catatan pelaksanaannya memenuhi kelayakan 

operasional;(d) Ibu kota provinsi yang memiliki international internet exchange 

mencapai mencapai 100% yang terdiri dari 4 Ibukota provinsi, untuk ibukota 

propvinsi yang lain, akan dibangun sesuai dengan kelayakan operasional;  

5) Kebijakan, regulasi, rencana pemanfaatan dan rekayasa sumber daya spektrum 

frekuensi radio, dengn indikator dan target capaian tahun 2014 : (a) penetapan pita 

frekuensi radio dan pemanfaatan slot orbit satelit  mencapai 95%; (b) ketersediaan 

spektrum frekuensi radio untuk mendukung siaran TV Digital mencapai 50% wilayah 

jangkauan yang meliputi populasi. Terkait dengan ini akan digunakan band 

frekuensi yang layak secara teknis dan ekonomis (bukan di frekuensi 108 MHz yang 

diperuntukkan untuk penerbangan), sedangkan target disesuaikan dengan program 

digitalisasi; 

6) Kebijakan, regulasi, rencana optimalisasi sumber daya spektrum dan non spektrum, 

dengan indikator dan target capaian tahun 2014 : (a) tingkat utilitas pemanfaatan 

spektrum frekuaensi radio mencapai 70% (target capaian 100% sangat terpengaruh 

oleh pemanfaatan Spektrum Radio yang sangat tergantung pada nilai ekonomis dari 

suatu wilayah dan ketertarikan investor); (b) pengelolaan sumber daya pos, 

penomoran telekomunikasi dan alamat IP mencapai 100%; (c) pengembangan 

sarana dan prasarana perizinan mencapai 100%; (d) pelayanan spektrum frekuensi 

yang diproses tepat waktu mencapai 95 % (target 100% dapat tercapai apabila tidak 

terkendala oleh tingkat kehandalan perangkat/mesin). 

7) Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan 

pos, dengan indikator dan target capaian tahun 2014 antara lain : (a) verifikasi 

terhadap pelaksanaan PSO Pos mencapai 100%; (b) pencapaian terhadap 
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kuantitas dan kualitas layanan pos diharapkan akan mencapai 90% (target 100% 

dapat tercapai jika tidak terkendala oleh faktor eksternal : iklim/cuaca dan 

tranportasi); 

8) Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan 

telekomunikasi, dengan indikator dan target capaian tahun 2014 antara lain : (a) 

penetapan regulasi teknis infrastruktur menuju era konvegensi mecapai 100 %, 

dengan jumlah paket disesuaikan dengan kebutuhan; (b) kualitas penyelenggaraan 

telekomunikasi dan pemanfaatan aplikasi teknologi telekomunikasi, informasi dan 

komunikasi mencapai 90% (pada praktek untuk mencapai target 100% sulit, namun 

demikian telah disiapkan instrumen denda bagi penyelenggara yang tidak patuh); 

(c) kepastian hukum berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi bagi pelaku 

industri telekomunikasi diharapkan akan mencapai 100%; (d) penyusunan dan 

pembahasan ICT Fund dan optimalisasi pemanfaatan PNBP, akan selesai 100%; 

9) Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas 

penyelenggaraan penyiaran, dengan indikator dan target capaian tahun 2014 antara 

lain : (a) pembaharuan kebijakan regulasi dan kelembagaan akibat adanya 

digitalisasi dan perkembangan industri mencapai 100%; (b) ketepatan penyelesaian 

layanan perijinan mencapai 90% (target 100% dapat tercapai apabila didukung oleh 

mekanisme perijinan yang melibatkan beberapa instansi, dapat berjalan dengan 

baik); (c) penyusunan Grand Strategy dan Road Map Penyelenggaraan Penyiaran, 

mencapai 100%;  

10) Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis, dan evaluasi sertifikasi sistem elektronik, jasa 

aplikasi dan konten, dengan indikator dan capaian target tahun 2014 antara lain : (a) 

penyelenggara layanan sistem elektronik telah dapat disertifikasi 80% (target 100% 

terkendala oleh pesatnya perkembangan teknologi dan layanan elektronik); (b) 

sistem informasi pekerja migran akan mencapai 24 paket beserta operasional dan 

pemeliharaan;  

11) Kebijakan, regulasi, standar, sertifikasi, interoperabilitas perangkat pos, 

telekomunikasi dan penyiaran, dengan indikator dan capaian tahun 2014 antara lain 

: peningkatan interoperabilitas pada layanan perangkat, aplikasi dan konten 

mencapai 90% (tingkat kesulitan untuk mencapai target 100% cukup tinggi, karena 

berkembangnya keberagaman perangkat yang digunakan);   

12) Tercapainya tingkat e-literasi masyarakat Indonesia menjadi 50 persen pada tahun 

2014. 

13) Tersedianya informasi dan layanan publik yang dapat diakses secara online dengan 

indikator dampak dan target pencapaian pada tahun 2014: (a) nilai rata-rata e-

government instansi pemerintah sekurang-kurangnya menjadi baik (3,4 dari 

keseluruhan dimensi yang dinilai, yaitu kebijakan, kelembagaan, sarana dan 
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prasarana, aplikasi dan perencanaan berdasarkan penilaian yang dilakukan secara 

berkala); (b) jumlah aparatur pemerintah yang paham TIK sekurang-kurangnya 

menjadi 80 persen dari total aparatur pemerintah; (c) prosentase jumlah e-provinsi 

yang merupakan muara sistem elektronik kabupaten/kota di masing-masing provinsi 

mencapai 100 persen; serta (d) tersedianya layanan publik yang dapat diakses 

secara online sekurang-kurangnya untuk layanan kependudukan (e-citizen), 

perizinan (e-licensing), dan pengadaan (e-procurement). 

14) Berkembangnya industri (manufaktur) penunjang TIK dengan indikator dampak dan 

target pencapaian pada tahun 2014: (a) prosentase alat dan perangkat 

telekomunikasi yang memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) 

mencapai 30 persen; (b) prosentase jumlah penyelenggara telekomunikasi yang 

memenuhi ketentuan TKDN untuk belanja modal dan belanja operasional mencapai 

40 persen; dan (c) prosentase TKDN set top box TV digital sekurang-kurangnya 

mencapai 30 persen. 

 
 
2.4. Bidang  Komunikasi dan Informasi 

 
1) Pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik yang beragam dan 

berkualitas yang bersifat mendidik, mencerahkan masyarakat dalam kerangka NKRI 
,dengan indikator dan capaian target tahun 2014 antara lain : (a) penguatan media 
center di provinsi/kabupaten kota untuk 15 media center; (b) aktivitas penyebaran 
informasi publik langsung kepada masyarakat mencapai 80 %;  

2) Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemitraan dalam penyebaran 
informasi publik, dengan indikator dan capaian targettahun 2014 antara lain : (a) 
peningkatan peran organisasi kemasyarakatan sebagai penyebar informasi 
(Kelompok Informasi Masyarakat-KIM, media tradisional, dan media komunitas) di 
wilayah perbatasan yang dilaksanakan tepat waktu mencapai 80%; (b) fasilitasi 
penyebaran informasi publik melalui media kemasyarakatan yang tepat waktu dan 
akuntabel mencapai 90%;  

3) Penyediaan dan peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi sebagai agen 
penyedia, pengelola dan penyebar infomasi publik, dengan indikator dan capaian 
target tahun 2014 antara lain : (a) pelaksanaan bimbingan teknik CIO untuk 2500 
orang peserta; (b) pelaksanaan bimbingan teknis Budaya Dokumentasi dalam 
rangka mendukung pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang  Keterbukaan 
Informasi Publik, mencapai 2500 orang; (c) pelaksanaan program pemberian bea 
siswa bidang komunikasi dan informasi untuk 1398 mahasiswa; (d) peningkatan 
standar kompetensi kerja bidang komunikasi dan informasi sejumlah 40 paket; dan 
(e) sertifikasi SDM komunikasi dan informasi mencapai 4980  orang.  
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2.5. Sasaran Strategis  
 
Sasaran Strategis yang mendukung visi dan misi yang ingin dicapai ialah sebagai 
berikut : 

Tabel  : 
 Sasaran Strategis 

 

M1 Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik 
komunikasi lancar informasi benar menuju terbentuknya Indonesia informatif 
dalam kerangka NKRI 

 S1.1 Meratanya pembangunan sarana dan prasarana pos, komunikasi 
dan informatika di seluruh Indonesia 

 S1.2 Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang 
efektif dan efisien 

 S1.3 Tersedia dan tersebarnya informasi yang faktual dan berimbang ke 
seluruh pelosok dan lapisan masyarakat Indonesia dalam kerangka 
NKRI 

M2 Mewujudkan birokrasi layanan pos, komunikasi dan informatika yang 
profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi 

 S2.1 Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan 
informatika yang optimal 

 S2.2 Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang 
profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi 

 S2.3  Tersedianya standar alat dan standar mutu layanan serta 
mekanisme pengawasan yang akuntabel pada layanan pos, 
komunikasi dan informatika 

M3 Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung 
pembangunan karakter bangsa 

 S3.1 Tersedianya layanan konten informasi yang edukatif, mencerahkan 
dan memberdayakan masyarakat 

 S3.2 Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan 
konten informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan 
masyarakat 

 S3.3 Tercapainya peran-serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi 
dalam penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi edukatif, 
mencerahkan dan memberdayakan masyarakat 

 S3.4 Terwujudnya masyarakat informasi yang kritis, produktif, beradab, 
berdaya saing dan cinta tanah air 

M4 Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang berbasis 
kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan 

 S4.1 Mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan di 
bidang komunikasi dan informatika  

 S4.2 Mendorong penciptaan sumber daya manusia unggul di bidang 
komunikasi dan informatika 

 S4.3 Mendorong berkembangnya industri komunikasi dan informatika 
yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan 

 S4.4. Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang 
mendorong tumbuh-kembangnya kreatifitas dan inovasi berdasarkan 
kearifan lokal 
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M5 Memperjuangkan kepentingan nasional komunikasi dan informatika dalam 
sistem pasar global 

 S5.1 Mendorong penguatan kapasitas produksi industri komunikasi dan 
informatika nasional agar mampu bersaing di dunia internasional 

 S5.2 Mendorong rasa cinta tanah air melalui penggunaan produk dalam 
negeri bidang komunikasi dan informatika  

 S5.3 Meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perjanjian internasional 
di bidang komunikasi dan informatika 

 S5.4 Membangun pencitraan positif negara Indonesia di mata 
Internasional  

 
 
2.6. Program Prioritas  

 
Sasaran pembangunan pada akhir periode 2010-2014 yang telah dirumuskan akan 
dicapai melalui program-program pembangunan sebagai berikut: 
 

1) Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. 
Dengan memperhatikan sasaran dan arah kebijakan, program pembangunan 
pertama diarahkan pada penyusunan kebijakan dan regulasi demi terciptanya 
penggunaan dan pemanfaatan sumber daya komunikasi dan informatika yang dalam 
hal ini populer disebut telematika (telekomunikasi, media, dan informatika) yang 
seoptimal mungkin. Menciptakan kepatuhan terhadap pelaksanaan perundang-
undangan penyiaran Pembangunan sarana dan prasarana telematika yang berbasis 
pada efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya, dilaksanakan melalui 
penguatan semua sarana prasarana yang diperlukan pada tahapan produksi 
komunikasi dan informatika ,  sektor yang terkait langsung dengan bidang 
komunikasi dan informatika seperti sektor pos, sektor telekomunikasi, sektor 
penyiaran, sektor aplikasi dan sektor informasi publik dengan memperhatikan 
kecenderungan konvergensi antar sektor tersebut. Dengan kebijakan dan regulasi 
yang tepat dan sesuai, diharapkan akan terjadi pemakaian bersama (sharing) 
sumber daya, sarana dan prasarana komunikasi dan informatika secara nasional, 
dengan sasaran pemanfaatan seoptimal mungkin untuk kepentingan bangsa dan 
negara. Selanjutnya peningkatan standarisasi dan sertifikasi alat dan perangkat 
telekomunikasi akan dilaksanakan secara aktif dalam menjaga terlaksananya 
kewajiban interkoneksi dan interoperabilitas secara berkesinambungan. Melalui 
efisiensi nasional ini, diharapkan industri akan mampu memberikan keterjangkauan 
harga bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa intervensi langsung pemerintah, dan tetap 
memberikan daya tarik yang baik bagi investor di bidang komunikasi dan informatika.  
 
Kebijakan dan regulasi yang dibuat selain dirancang untuk menjaga keterjangkauan 
harga juga dibarengi dengan peningkatan kualitas dan keamanan layanan, serta 
mendorong terjadinya faktor persaingan yang sehat antar penyelenggara. Kebijakan 
dan regulasi tentang standar kualitas layanan dan standar keamanan layanan 
disusun oleh pemerintah dan terus ditingkatkan sesuai dengan kemajuan teknologi 
dan kebutuhan masyarakat. Pengawasan kesesuaian operasional terhadap standar 
terus dipantau yang disertai dengan aturan sanksi yang memadai bagi pelanggaran 
yang terjadi dalam usaha melindungi masyarakat. 
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2) Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika 
 
Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Telekomunikasi dan Penyiaran), diarahkan 
pada perwujudan penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan 
efisien dengan menggunakan sumber daya seoptimal mungkin, mewujudkan iklim 
persaingan yang sehat, memenuhi standar kualitas layanan prima, serta mampu 
memiliki daya saing di tingkat global.  Dengan harmonisasi peraturan jaringan 
telekomunikasi inter operator diharapkan akan terjadi partisipasi aktif dari sektor 
swasta dalam meningkatkan ketersediaan layanan dasar komunikasi dan informatika 
di seluruh penjuru Indonesia seperti telepon, siaran televisi, siaran radio, surat 
kabar/majalah, media tradisional, pos, internet, dan media komunikasi dan 
informatika yang lain melalui komitmen pembangunan yang melekat pada izin 
penyelenggaraannya. Di  samping itu juga diciptakan peluang usaha yang menarik 
minat investor untuk membangun infrastruktur dan menyediakan kebutuhan premium 
seperti layanan pita lebar untuk aplikasi dan konten yang lebih canggih juga 
dibangun secara merata di daerah perkotaan sampai ke kota-kota kecil sehingga 
program Indonesia internet sehat dan bermanfaat dapat tercapai. Persaingan usaha 
diciptakan sedemikian rupa sehingga interkoneksi jaringan dan interoperabilitas 
layanan tetap terlaksana dalam usaha mencapai efisiensi nasional.  
Melalui program ini pemerintah secara aktif mendorong pembangunan dan 
pemerataan komunikasi dan informatika, baik melalui penguatan infrastruktur, 
layanan, dan kandungan informasi untuk dapat menjangkau seluruh pelosok 
Nusantara, sehingga dapat dipergunakan segenap penduduk Indonesia untuk 
berkomunikasi dan memperoleh informasi. Program ini juga diarahkan pada 
penguatan kapabilitas masyarakat melalui serangkaian program peningkatan 
penelitian pengembangan TIK berbasis lokal, program peningkatan pembangunan 
SDM TIK Indonesia untuk meningkatkan apreasiasi dan partisipasi masyarakat 
terhadap pemanfaatan informasi ini, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat. Program pembangunan pemberdayaan masyarakat di bidang 
komunikasi dan informatika dilaksanakan untuk peningkatan e-literacy masyarakat 
(50% penduduk), pembentukan komunitas informasi masyarakat yang secara aktif 
dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggung jawab, 
serta program pembangunan desa informatif (Information Villages) dengan 
pemanfaatan media cetak dan elektronik serta media tradisional terutama di daerah-
daerah pedesaan sebagai bagian dari ruang publik untuk penyebaran informasi.  
Tersusunnya Grand Design sistem penyiaran Indonesia dan road map sistem 
penyiaran Indonesia, serta pembangaunan stasiun TVRI dan RRI untuk pemerataan 
penyiaran; memfasilitasi jangkauan jangkauan lembaga penyiaran di daerah 
perbatasan, terpencil dan blank spot; peenyediaan database lembaga penyiaran 
yang terintegrasi dengan unit terkait (KPI, Pemda/ infokom, Kementerian Kominfo) 

 

3) Program Pengembangan Aplikasi Informatika 
 
Dalam mengupayakan semua sumber daya komunikasi dan informatika dapat 
berfungsi dan digunakan dilaksanakan dengan baik, diperlukan dukungan 
kapabilitas nasional baik SDM maupun industri melalui serangkaian program 
penguatan sumber daya manusia dan penguatan rantai pasok industri penunjang. 
Perwujudan kapabilitas nasional ini diarahkan pada penciptaan sumber daya 
manusia unggul yang mampu menjadi tenaga ahli dan tenaga trampil untuk mengisi 
lapangan kerja di bidang komunikasi dan informatika , serta membina masyarakat 
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agar mampu berperan aktif dalam lalu lintas komunikasi dan informatika baik dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara, maupun secara aktif berperan serta dalam 
percaturan kehidupan antar bangsa. 
 
Terkait dengan hal tersebut, dalam pengembangan aplikasi telematika yang dapat 
menciptakan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, maka 
hal yang harus dikembangkan ialah pembangunan sistem layanan kepemerintahan  
(e-Government) yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas yang mampu 
menciptakan sistem e-Government nasional, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat 
dalam memperoleh layanan publik yang makin baik. 

 
Selain hal-hal tersebut di atas, dalam perwujudan  kapabilitas nasional juga harus 
diupayakan melalui upaya peningkatan sistem keamanan komunikasi dan 
informatika nasional yang akan sangat berpengaruh terhadap keamanan data dan 
jaringan, serta berkemampuan keamanan yang mampu membentuk jati diri bangsa 
yang berbudaya dan bermoral, sehingga dapat membangun harga diri bangsa dalam 
pergaulan masyarakat internasional. Hal tersebut juga akan mampu menjadi 
pendorong utama dalam memajukan daya saing bangsa melalaui pengembangan 
sektor industri komunikasi dan informatika nasional yang bertaraf internasional.   

 
Program peningkatan pengembangan TIK berbasis lokal termasuk industri konten, 
adalah program yang dimaksudkan untuk menciptakan kapabilitas nasional yang 
ditunjukkan oleh tumbuh dan berkembangnya industri penunjang bidang komunikasi 
dan informatika yang ditopang oleh kemampuan menghasilkan dan menggunakan 
produk dalam negeri yang berdasar atas potensi sumber daya alam, sumber daya 
kultural dan capaian ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan anak bangsa. 
Program tersebut diwujudkan melalui penciptaan   produk-produk, baik berupa 
perangkat, jasa, ataupun konten yang berkualitas dengan didukung oleh iklim 
industri yang sehat dengan kemampuan promosi serta pemasaran yang tepat. 

 

4) Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik  
 
Pembentukan masyarakat informatif melalui penyediaan, penyebaran dan 
pemanfaatan informasi, dilaksanakan oleh pemerintah yang secara aktif 
mengumpulkan informasi bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat; 
menyebarkan informasi bermanfaat secara merata kepada seluruh elemen 
masyarakat. Pembentukan program pembentukan masyarakat informasi, dari sisi 
pasokan dilaksanakan melalui program penyebaran informasi publik yang 
bermanfaat bagi pengembangan kapabilitas masyarakat dan program peningkatan 
implementasi e-government sampai tingkat daerah.  
 
Sedang dari sisi kebutuhan, pembentukan masyarakat informasi dilaksanakan 
melalui program pemberdayaan masyarakat sehingga dapat memperoleh manfaat 
yang maksimal dari informasi yang dikomunikasikan, termasuk penguasaan 
teknologi yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam 
kaitannya dengan sektor yang lain seperti: sektor pertanian, kehutanan dan 
perikanan; sektor kesehatan dan lingkungan hidup; sektor pendidikan; sektor 
pertahanan dan kemananan; sektor industri, perdagangan dan tenaga kerja dll, 
maka bidang komunikasi dan informatika diarahkan pada penguatan kapasitas 
layanan informasi publik yang berkualitas dan penggunaan sumber daya yang 
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seefisien mungkin melalui sinergi program dan integrasi proses komunikasi dan 
informatika.  
 
Pada akhirnya, ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses 
secara mudah dan cepat merupakan sebagai salah satu ciri khas masyarakat 
informasi yang sejahtera dan memiliki daya saing. Kondisi tersebut sejalan dengan 
dilaksanakannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang mulai efektif 
mulai berlaku pada Mei 2010. Dalam program pengembangan informasi publik, 
selain sebagai eksekutor, pemerintah juga berfungsi sebagai regulator yang 
memungkinkan bagi pemerintah untuk dapat memperoleh ruang publik yang 
memadai dalam penyebaran informasi, dana yang cukup untuk menjalankan fungsi 
penyebaran, pembelajaran, pemberdayaan dan pemerataan informasi kepada 
masyarakat, Selain itu, pemerintah melalui regulasi yang dibuatnya diperlukan untuk 
menjaga ruang privat masyarakat tidak dipergunakan untuk lalu lintas informasi yang 
tidak dikehendakinya. 
 

5). Program Penelitian dan Pengembangan SDM Kominfo 
 

Dalam rangka mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang berbasis 
kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan diperlukan 
dukungan penelitian dan pengembangan dan pengembangan SDM Kominfo. 
Penelitian dan pengembangan meliputi aspek-aspek regulasi, teknologi dan pasar. 
Untuk itu perlu didorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan di bidang 
Kominfo. Di bidang pengembangan SDM Kominfo diarahkan untuk penciptaan SDM 
unggul melalui serangkaian kegiatan pengembangan SDM Kominfo. 
Untuk mencapai hal tersebut di atas, dalam rangka mencapai tujuan ketujuh yaitu 

tercapainya sertifikasi 4980  tenaga kerja TIK berbasis standar kompetensi kerja 

(lihat halaman 26), harus dikembangkan standar kompetensi kerja secara nasional, 

regional, internasional maupun berbasis vendor beserta kurikulumnya, selanjutnya 

perlu dikembangkan pusat pelatihan TIK serta fasilitasi sertifikasi TIK SDM TIK. Juga 

perlu dilakukan usaha-usaha yang menjembatani (bridging)lulusan perguruan tinggi 

TIK agar dapat bekerja di industri TIK. Selanjutnya perlu dikembangkan kerjasama 

regional yang memungkinkan tenaga kerja TIK nasional bisa bekerja lintas regional 

yang memungkinkan tenaga kerja TIK nasional bisa bekerja lintas negara sesuai 

dengan kompetensi TIK yang mutual recognition.   

Sumber : Renstra Kemkominfo 2010-2014 


