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Laporan Kinerja Kementerian 

Komunikasi dan Informatika 

merupakan wujud 

pertanggungjawaban atas kinerja 

pencapaian visi dan misi yang 

dijabarkan ke dalam tujuan/sasaran 

strategis. Tujuan/sasaran strategis 

tersebut mengacu pada Rencana 

Strategis (Renstra) Kementerian 

Komunikasi dan Informatika 

(Kemkominfo) periode 2015-2019.

Ringkasan Eksekutif

Dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika 2015-2019 telah dijabarkan 
visi jangka menengah Kementerian Komunikasi dan Informatika, yakni “Terwujudnya 
Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.” 
Visi dimaksud telah dituangkan ”ke dalam misi, tujuan dan sasaran yang telah dicapai 
pada tahun 2015.

Untuk mencapai visi dimaksud, Kemkominfo menjabarkannya ke dalam indikator-
indikator yang digunakan untuk mengukur capaian target yang telah ditentukan. 
Secara umum kinerja Kemkominfo pada tahun 2015 telah mencapai sasaran yang telah 
ditentukan meski belum optimal. 
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Pencapaian sasaran-sasaran tersebut diuraikan secara ringkas di bawah ini:

Sasaran Strategis 1 
Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan 
informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud 
kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan, 
dengan indikator dan capaiannya sebagai berikut:
1. Jumlah pembangunan sarana/Tugu Berkode Pos di wilayah perbatasan dan pulau 

terdepan di Indonesia, persentase capaiannya sebesar 100%;
2. Persentase (%) penyelesaian Redesain USO, persentase capaiannya sebesar 100%;
3. Jumlah BTS yang dibangun di daerah blankspot layanan telekomunikasi 

(tertinggal, terluar & terpencil), persentase capaiannya sebesar 4%; Rendahnya 
capaian tersebut, antara lain dikarenakan proses kordinasi dengan institusi terkait 
yang memerlukan waktu seperti menyangkut prasarana pendukung dan metode 
pengadaannya;

4. Jumlah penyediaan akses pitalebar internet, persentase capaiannya sebesar 86%;
5. Persentase (%) tersedianya satelit pitalebar Nasional, persentase capaiannya 

sebesar 100%.

Sasaran Strategis 2
Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau 
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan 
keamanan, dengan indikator dan capaiannya sebagai berikut:
1. Persentase (%) ketersediaan spektrum frekuensi radio untuk mendukung layanan 

akses bergerak pitalebar, capaiannya sebesar 0%. Hal ini disebabkan Kemkominfo 
pada tahun 2015 berkonsentrasi menyelesaikan program prioritas nasional 
penataan pita 1800 Mhz dalam rangka mempersiapkan layanan pita lebar 4G/LTE.

2. Persentase (%) kab/kota yang terhubung Jaringan tulang punggung serat optik 
nasional palapa ring, capaiannya sebesar 90%;

3. Persentase (%) selesainya migrasi sistem penyiaran televisi dari analog ke digital, 
capaiannya sebesar 90%;

4. Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan nomor panggilan tunggal darurat nasional 
(single public emergency number), capaiannya sebesar 60%;

5. Persentase (%) Kab/Kota yang memiliki infrastruktur pasif telekomunikasi melalui 
supervisi Kemkominfo, capaiannya sebesar 0% karena tidak jadi dilaksanakan;
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6. Persentase (%) penetapan dan impelementasi Permen Kominfo tentang Tingkat 
Komponen Dalam Negeri (TKDN) 4G LTE, capaiannya sebesar 100%;

7. Persentase (%) instansi pemerintah yang terintegrasi layanan e-government 
Nasional, capaiannya sebesar 70%;

8. Jumlah penyelenggara jaringan telekomunikasi yang mengimplementasikan DNS 
Nasional, capaiannya sebesar 100%;

9. Persentase (%) peningkatan perlindungan keamanan kepada penyelenggara, 
serta kualitas dan keamanan informasi kepada pengguna layanan komunikasi dan 
informatika, capaiannya sebesar 100%.

Sasaran Strategis 3
Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, 
dan aman, dengan indikator dan capaiannya sebagai berikut:
1. Jumlah dokumen regulasi dan kebijakan bidang telekomunikasi, capaiannya 

sebesar 50%;
2. Persentase (%) penyelesaian revisi UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran, 

capaiannya sebesar 0% karena merupakan inisiatif DPR, dimana hingga akhir tahun 
2015 Komisi I DPR belum menyerahkan draft RUU tersebut.

3. Jumlah Peraturan Menteri terkait Penyelenggaraan National Chief Information 
Officer (NCIO), capaiannya sebesar 80%;

4. Jumlah Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan 
penyelenggaraan sertifikasi keandalan, capaiannya sebesar 50%;

5. Persentase (%) penyelesaian revisi UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik, capaiannya sebesar 80%;

6. Jumlah regulasi untuk penyebaran dan pemerataan informasi publik, capaiannya 
sebesar 25%;

7. Jumlah regulasi terkait implementasi Government Public Relations (GPR), 
capaiannya sebesar 94%;

8. Jumlah kebijakan terkait diseminasi Kampanye Nasional Revolusi Mental, 
capaiannya sebesar 25%.

Sasaran Strategis 4
Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola 
Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan 
efisien, dengan indikator dan capaiannya sebagai berikut:
1. Persentase (%) rekomendasi kebijakan berbasis penelitian/kajian (termasuk 

studi dampak sosial ekonomi implementasi pitalebar, internet, dan digitalisasi 
penyiaran), capaiannya sebesar 100%;

2. Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan Train of Trainer (ToT) SKKNI bagi 
angkatan kerja muda, capaiannya sebesar 156%;

3. Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo, capaiannya sebesar 100%;
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4. Jumlah peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak, dan disabilitas, 
capaiannya sebesar 267%;

5. Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, 
capaiannya Tidak Mengeluarkan Pendapat (TMP);

6. Persentase (%) penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di 
lingkungan Kemenkominfo, capaiannya sebesar 100%;

7. Persentase (%) terselesaikannya pelaksanaan kebijakan Change Management, 
capaiannya sebesar 100%;

8. Persentase (%) tersedianya sistem dan mekanisme Partisipasi Publik (Planning, 
design, execution dan monitoring) anggaran dan kebijakan, capaiannya sebesar 
80%.

Ada beberapa kendala yang membuat sebagian capaian kinerja targetnya tidak 
terpenuhi. Kendala tersebut antara lain karena proses kegiatannya melibatkan pihak 
eksternal Kemkominfo, dimana membutuhkan waktu koordinasi yang panjang. Selain 
itu kurangnya sinergi program antara pusat dan daerah sehingga program tidak dapat 
berjalan lancar. 

Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan berupaya lebih keras untuk 
lebih mengoptimalkan capaian sasaran strategis. Diharapkan di masa yang akan datang 
capaian kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat lebih optimal sehingga 
dapat memberikan dampak yang maksimal dalam melayani kebutuhan komunikasi 
dan informasi bagi masyarakat.
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Kata Pengantar

RUDIANTARA
Menteri Komunikasi dan Informatika

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan 

Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat 

dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja 

Kementerian Komunikasi dan Informatika 

Tahun 2015 ini dapat tersusun, sebagai bentuk 

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan 

fungsi yang dipercayakan kepada Kementerian 

Komunikasi dan Informatika atas target 

kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2015. 

Penyusunan Laporan Kinerja ini juga merupakan 

tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. Dalam hal ini Kementerian 

Komunikasi dan Informatika telah melakukan 

pengelolaan kinerja sesuai dengan target kinerja 

sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian 

Kinerja.
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Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 menggambarkan 
sejumlah capaian kinerja tahun 2015 beserta analisisnya. Berbagai kebijakan telah 
ditempuh untuk mewujudkan peran Kementerian Komunikasi dan Informatika 
bersinergi dengan sektor pembangunan lainnya dalam memperkokoh kesatuan bangsa, 
membuktikan kehadiran Negara di seluruh wilayah Nusantara dan berkontribusi dalam 
mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

Kami berharap, dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi 
dan Informatika tahun 2015 ini, akan mendapatkan umpan balik  dari masyarakat, 
menumbuhkan partisipasi masyarakat secara luas bagi peningkatan kinerja seluruh 
unit kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Masukan dan saran 
yang konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan pembangunan bidang 
komunikasi dan informatika ke depan.

Jakarta,   Februari 2016
Menteri Komunikasi dan Informatika

RUDIANTARA
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Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Komunikasi dan Informatika, mempunyai 

tugas yang sangat strategis yaitu 

menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang komunikasi dan informatika 

untuk membantu Presiden dalam 

menyelenggarakan pemerintahan negara. 

Oleh karena itu Pembangunan bidang 

komunikasi dan informatika lima tahun ke 

depan diprioritaskan pada upaya mendukung 

pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan 

energi, pengelolaan sumber daya maritim 

dan kelautan, pembangunan infrastruktur, 

percepatan pembangunan daerah perbatasan, 

dan peningkatan sektor pariwisata dan 

industri, berlandaskan keunggulan 

sumber daya manusia dan kemampuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.

BAB I
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Latar Belakang

Sebagai leading sector di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi 
dan Informatika dalam Renstra tahun 2015-2019 akan berfokus membangun sektor 
telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi dan government 
public relation. Sebagai regulator, fokus yang dilaksanakan Kementerian komunikasi 
dan Informatika adalah mengatur kebijakan di bidang telekomunikasi, internet dan 
penyiaran. Sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah, Kementerian Komunikasi 
dan Informatika juga fokus dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan 
informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dituntut untuk melaksanakannya 
dengan penuh integritas, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Transparansi dan 
Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan 
kinerja.Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban 
Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
selama Tahun 2015 sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja 
setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta 
sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan 
kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain untuk memenuhi prinsip 
akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan 
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pada Kementerian 
Komunikasi dan Informatika.

PENDAHULUAN
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Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan peran strategis seperti diuraikan di atas, sesuai dengan 
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, tugas 
Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah menyelenggarakan urusan di 
bidang komunikasi dan informatika dalam pemerintahan untuk membantu Presiden 
dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, 
Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi: 
1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan 

informatika; 
2. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab 

Kementerian Komunikasi dan Informatika; 
3. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan 

Informatika; 
4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian 

Komunikasi dan Informatika di daerah; dan pelaksanaan kegiatan teknis yang 
berskala nasional.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika, 
Menteri Komunikasi dan Informatika dibantu oleh unit-unit organisasi yang memiliki 
tugas dan fungsi seperti tercantum pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika  
Nomor 17 Tahun 2010 sebagai berikut:
1. Sekretariat Jenderal
2. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
3. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
4. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika;
5. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik;
6. Inspektorat Jenderal;
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
8. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum;
9. Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya;
10. Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa;
11. Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi;
12. Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Keamanan;
13. Unit Pelaksana Teknis (UPT)/ Unit Kerja Mandiri yang terdiri atas Balai Monitoring 

Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit serta Loka Monitor Spektrum Frekuensi 
Radio dan Orbit Satelit, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi 
dan Informatika (BBPPKI), Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan 
Informatika (BPPKI), Sekolah Tinggi Multi Media MMTC Yogyakarta, Monumen Pers, 
Museum Penerangan, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), 
Balai Pelatihan dan Riset TIK (BPRTIK), dan Balai Pelatihan dan Pengembangan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK).
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Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Komunikasi dan 
Informatika secara terperinci dapat dilihat pada diagram berikut ini.
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Gambar 1.1 Diagram Struktur Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika
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Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan  

gender dan golongan ruang

Berdasarkan Permen Kominfo Nomor 17 Tahun 2010, dalam menjalankan tugas dan 
fungsi, Kementerian Komunikasi dan Informatika didukung oleh 3.656 orang pegawai 
dari berbagai bidang keahlian. Jumlah dan komposisi pegawai Kementerian Komunikasi 
dan Informatika dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika

Unit Kerja SD SMP SMA SMK D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 Profesor Total
Pegawai

Setjen 13 17 136 44 0 0 40 3 240 78 3 0 574

Itjen 0 1 15 5 0 0 6 1 51 18 0 0 97

Ditjen SDPPI 18 102 207 151 0 2 144 1 585 163 3 0 1376

Ditjen PPI 0 2 45 20 0 0 19 5 200 65 3 1 360

Ditjen APTIKA 1 8 32 11 0 0 10 0 120 52 1 0 235

Ditjen IKP 4 6 92 29 0 0 25 2 141 56 0 0 355

Balitbang 
SDM 10 30 104 24 7 8 38 4 322 106 4 2 659

Jumlah 46 166 631 284 7 10 282 16 1659 538 14 3 3656
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Tantangan dan Potensi Strategis

Tantangan dan potensi program Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam 
rangka mendukung seluruh fokus pembangunan pemerintah Indonesia tahun 2015-
2019, antara lain sebagai berikut:
1. Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Indonesia
2. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi
3. Belum terjangkaunya seluruh wilayah Indonesia dengan jaringan infrastruktur pitalebar
4. Meningkatnya citra pemewrintah di mata masyarakat dengan turunnya kinerja 

pemerintah terkait hasil-hasil pembangunan
5. Intoleransi dan krisis kepribadian bangsa

Tantangan dan potensi program USO yang mendukung 4 (empat) fokus pembangunan 
pemerintah Indonesia, antara lain:

1. Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi

Masyarakat di

187
Kecamatan (lokasi prioritas) 

di perbatasan

• Keterbatasan akses informasi
• Keterbatasan sarana dan prasana 

telekomunikasi dan penyiaran
• Mahalnya biaya komunikasi
• Sinyal telekomunikasi negara 

tetangga lebih kuat dari sinyal 
lokal

2. Kebutuhan akses internet untuk SMK/SMU

10.473
SMK dan SMU di seluruh 

Indonesia

• Memerlukan ketersediaan akses 
internet

• Pemberdayaan TIK melalui 
e-literasi

• Peningkatan keahlian dan 
kompetensi SDM Bidang 
komunikasi dan Informatika

3. Kebutuhan ketersediaan jaringan internet untuk informasi 
pertanian

5.232
BP3K

Memerlukan ketersediaan akses internet
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Potensi dan permasalahan yang penyelesaiannya merupakan prioritas Kementerian 
Komunikasi dan Informatika sebagai leading sector di bidang komunikasi dan 
informatika adalah:

1. Masih Tingginya Harga Layanan Pitalebar
 Kurangnya infrastruktur pitalebar dan belum optimalnya infrastruktur yang ada 

menyebabkan tingginya harga layanan pitalebar (demand lebih tinggi dari pada 
supply). 

2. Potensi Kontribusi Pitalebar Terhadap Ekonomi

Indonesia

7,4%
PDB perkapita

Negara Maju

<3%
PDB perkapita

 Harga layanan pitalebar di Indonesia masih 7,4% dari PDB perkapita. Sebagai 
perbandingan, harga layanan pitalebar di Negara maju tidak lebih dari 3% PDB 
perkapita masyarakatnya (sumber : Perpres 96 tahun 2014 tentang Rencana 
Pitalebar Indonesia).

1%
Penetrasi Fixed Pitalebar

8,6%
Tingkat Pengangguran

10%
Penetrasi Pitalebar

1,38%
Pertumbuhan Ekonomi

3. Spektrum Frekuensi Radio sebagai Sumber Daya Alam yang 
Terbatas

Penataan

4G LTE
Menghemat biaya infrastruktur 
secara signifikan
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 Diperkirakan pada tahun 2019 Indonesia akan membutuhkan 350 MHz spektrum 
frekuensi radio untuk penerapan pitalebar (sumber : Ditjen SDPPI, Kemkominfo)

4. Potensi Pertumbuhan Layanan 4G LTE terhadap Peningkatan GDP, 
APBN dan Lapangan Kerja

Penataan

4G LTE 
700 MHz

• GDP
• APBN
• Lapangan Kerja

 4G LTE adalah teknologi yang diklaim sebagai jaringan nirkabel paling cepat 
pertumbuhannya dan didaulat untuk menggantikan High Speed Downlink Packet 
Acces (HSDPA). Nantinya 4G LTE diharapkan beroperasi di frekuensi 700 MHz 
yang memiliki jangkauan lebih luas dari frekeunsi yang lain. Adanya akses 
yang lebih cepat berdampak pada peningkatan Gross Domestic Product (GDP) 
masyarakat, peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta 
meningkatkan lapangan kerja.

5. Potensi Kehilangan Hak Penggunaan Slot Orbit

• Ruang angkasa termasuk orbit satelit 
geostasioner (GSO) tidak dapat dijadikan 
kepemilikan oleh negara

• Indonesia dapat kehilangan hak menggunakan 
orbit satelit (Filling Satelit) yang didaftarkan ke 
ITU jika tidak menggunakan dan tidak ada fisik 

6. Belum Terjangkaunya Seluruh Wilayah Indonesia dengan Jaringan 
Infrastruktur Pitalebar (Palapa Ring)

135
Kab/Kota

Belum terjangkau jaringan 
infrastruktur pitalebar
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7. Belum Optimalnya Pemanfaatan NIX

19
NIX

Belum 
dimanfaatkan 
secara optimal

• NIX adalah tempat secara 
fisik bertemunya koneksi 
antar penyelenggara internet 
maupun penyedia konten 
untuk saling bertukar data. 
Tujuan pembangunan NIX 
adalah agar para penyelenggara 
telekomunikasi dan pengguna 
layanan internet dapat 
mengakses internet menjadi 
lebih cepat, berkualitas, dan 
tarif layanan yang terjangkau.

8. Tingginya Tingkat Persaingan Antar Penyelenggara Telekomunikasi 
dan Rendahnya Kualitas Layanan

9.	 Belum	Efisiennya	Infrastruktur	Telekomunikasi	Nasional

Infrastruktur Telekomunikasi 

Belum Efisien 

Pendapatan sektor 
telekomunikasi tidak 
terdistribusi ke daerah-daerah

10.	 Belum	Efisiennya	Proses	Perizinan	Spektrum	Frekuensi	Radio
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11. Masih Rendahnya TKDN di Alat dan Perangkat Telekomunikasi 
yang Beredar di Indonesia

Tahun

2014
Dampak

• Salah satu pemicu defisit Neraca Perdagangan Indonesia
• Hilangnya potensi penciptaan lapangan pekerjaan karena 

produksi alat dan perangkat telekomunikasi di luar negeri

Impor alat dan perangkat 
telekomunikasi

12. Belum Terintegrasinya Nomor Panggilan Darurat

Nomor panggilan 
darurat belum 
terintegrasi

Kebingungan dan 
ketidaktahuan 
masyarakat akan nomor 
panggilan darurat yang 
harus dihubungi
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8. Tingginya Tingkat Persaingan Antar Penyelenggara Telekomunikasi dan 
Rendahnya Kualitas Layanan 

9. Belum Efisiennya Infrastruktur Telekomunikasi Nasional 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Belum Efisiennya Proses Perizinan Spektrum Frekuensi Radio 
11. Masih Rendahnya TKDN di Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang 

Beredar di Indonesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Belum Terintegrasinya Nomor Panggilan Darurat 
 
 
 
 
 

 
13. Maraknya Spam, Fraud, dan Kasus Penyalahgunaan Refilling Traffik 

Terminasi Internasional 
 
 
 
 
 
 
 

Belum Efisien  

Pendapatan sektor 
telekomunikasi tidak 
terdistribusi ke daerah-
daerah 

Infrastruktur 
Telekomunikasi  

Tahun 

2014 67 
Triliun 

Impor alat dan perangkat 
telekomunikasi 

Dampak 

Salah satu pemicu defisit Neraca Perdagangan Indonesia 
Hilangnya potensi penciptaan lapangan pekerjaan karena produksi 
alat dan perangkat telekomunikasi di luar negeri 

 
Kbingungan dan 
ketidaktahuan 
masyarakat akan 
nomor panggilan 
darurat yang harus 
dihubungi 

 

1,2 T 
Kerugian operator 

telekomunikasi akibat 
Refilling Trafik Terminasi 

Internasional (RTTI) 

110/118/
113/115

13. Maraknya Spam, Fraud, dan Kasus Penyalahgunaan Refilling Traffik 
Terminasi Internasional
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14. Maraknya Perangkat Telekomunikasi Seluler Ilegal

5 T
Potensi pendapatan 
Negara yang hilang 

dari PPN/ tahun

50 T
Transaksi 

industri ponsel 
pertahun

>10 jt
unit

Ponsel ilegal baru

15. Banyaknya Serangan di Dunia Maya (Termasuk Situs Pemerintah)
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14. Maraknya Perangkat Telekomunikasi Seluler Ilegal 
 
 
 
 
 
 
 

15. Banyaknya Serangan di Dunia Maya (Termasuk Situs Pemerintah) 
 
 
 
 
 

16. Belum Terintegrasinya Database dan Layanan e-Gov Pemerintah Pusat 
dan Daerah 

17. Makin Diminatinya Transaksi Jual Beli melalui Internet 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

18. Maraknya Konten Ilegal, Berbahaya, dan Malware 
19. Digitalisasi Penyiaran TV Berpotensi Meningkatkan Efisiensi Penggunaan 

Spektrum Frekuensi, Infrastruktur Industri Penyiaran dan Membuka 
Peluang Usaha Baru 
 
 
 
 
 
 
 
 

>10 jt 
unit 

Ponsel ilegal 
baru 

50 T 
Transaksi 

industri ponsel 
pertahun 

5 T 
Potensi 

pendapatan 
Negara yang 
hilang dari 
PPN/ tahun 

48,4 jt 
serangan 

12.088 
insiden website 

27% 
situs go.id 

73 jt 
Pengguna aktif 

internet 
Indonesia 

7% 
Bertansaksi jual beli 

online 

150 T 
Nilai transaksi tahun 

2014 

300 T 
Target nilai transaksi 

tahun 2016 

DIGITAL 

menghemat 

79% Capex 
& 

57% Opex 

Menghemat listrik 

94%  
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Sistematika Pelaporan
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika 
Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif
 Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan 

dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai 
tujuan dan sasaran, langkah-langkah yang diambil, serta langkah antisipatifnya.

2. Bab I
 Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, potensi 

dan permasalahan strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta 
sistematika laporan.

3. Bab II
 Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis dan penetapan/perjanjian kinerja 

Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015.

4. Bab III 
 Bagian ini menguraikan tentang pengukuran, sasaran dan akuntabilitas pencapaian 

sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2015.

5. Bab IV
 Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran 

yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya 
untuk tahun mendatang.
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Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas 

yang sangat strategis yaitu menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang komunikasi 

dan informatika untuk membantu Presiden 

dalam menyelenggarakan pemerintahan 

negara. Oleh karena itu Pembangunan bidang 

komunikasi dan informatika lima tahun ke 

depan diprioritaskan pada upaya mendukung 

pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan 

energi, pengelolaan sumber daya maritim 

dan kelautan, pembangunan infrastruktur, 

percepatan pembangunan daerah perbatasan, 

dan peningkatan sektor pariwisata dan 

industri, berlandaskan keunggulan sumber 

daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi.

BAB II
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RENcaNa	STRaTEgIS	2015-2019

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019, 
disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 2 Tahun 2015. RPJMN Tahun 2015- 2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, 
Misi, dan Agenda Pembangunan (Nawacita) Presiden dan wakil presiden periode 2015-
2019. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2015-2019, mengacu 
kepada visi pembangunan nasional tahun 2015-2019, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang 
berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong“. Visi tersebut 
menjadi tujuan yang akan dicapai semua jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika 
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk itu, seluruh sektor pembangunan dalam 
pemerintahan dan seluruh potensi bangsa wajib mewujudkan visi tersebut. 

Visi yang dimaksud diatas kemudian dijabarkan dalam tujuan Kementerian Komunikasi 
dan Informatika yang meliputi fokus pembangunan yang mendukung program unggulan 
pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata 
dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM, dan perbatasan dan Kementerian 
Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor. Tujuan tersebut antara lain:
1. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
3. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
5. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
6. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik;dan
7. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan 

pemerintah Indonesia.
 
Tujuan ini dapat dicapai dengan indikator yang terdapat di dalam sasaran strategis. 
Indikator dalam tujuan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Mengelola sumber daya spektrum radio secara optimal dapat tercapai melalui 

ketersediaan spektrum frekuensi radio untuk mendukung layanan akses bergerak 
pitalebar sebesar 350 MHz.

2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman 
dapat tercapai melalui implementasi seluruh regulasi di bidang komunikasi dan 
informatika.

PERENCANAAN 
KINERJA
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3. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika dapat dicapai melalui 
implementasi regulasi di bidang efisiensi industri, perlindungan terhadap keamanan 
kepada penyelenggara serta kualitas dan keamanan informasi kepada pengguna 
layanan komunikasi dan informatika

4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dapat dicapai melalui 
pembangunan sarana tugu berkode di wilayah perbatasan dan pulau terdepan, 
pembangunan BTS di daerah blankspot layanan telekomunikasi, penyediaan 
akses pita lebar, penyediaan satelit pita lebar nasional, penyediaan jaringan tulang 
punggung serat optik nasional/palapa ring.

5. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing dapat 
tercapai melalui sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT, SKKNI bagi angkatan kerja 
muda, bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak, dan disabilitas.

6. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik dapat 
dicapai melalui ketersediaan sistem dan mekanisme partisipasi publik.

7. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan 
pemerintah Indonesia dapat tercapai melalui pembangunan sarana tugu berkode 
di wilayah perbatasan dan pulau terdepan, pembangunan BTS di daerah blankspot 
layanan telekomunikasi, dan penyediaan akses pita lebar.

Program Utama Kemenkominfo
Berdasarkan nawacita dan agenda pembangunan nasional yang memberikan manfaat 

signifikan bagi rakyat dan negara

Gambar 2.1 Program Utama Kemkominfo
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Sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2015-2019 adalah 
sebagai berikut:
SS 1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi 

dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai 
wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan 
pembangunan

SS 2. Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang 
merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 
pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan

SS 3. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, 
berdaya saing, dan aman

SS 4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata 
kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, 
efektif, dan efisien.

Keterkaitan antara tujuan dengan sasaran strategis yang ada di dalam rencana strategis 
adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1
Terwujudnya ketersediaan dan 
meningkatnya kualitas layanan 
komunikasi dan informatika 
untuk mendukung fokus 
pembangunan pemerintah sebagai 
wujud kehadiran negara dalam 
menyatakan kedaulatan dan 
pemerataan pembangunan

Tujuan Menyediakan dukungan TIK 
dalam rangka pencapaian fokus 
pembangunan pemerintah 
Indonesia

Sasaran Strategis 2
Tersedianya akses pitalebar 
nasional, internet dan penyiaran 
digital yang merata dan terjangkau 
untuk meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi, pendidikan, sosial, 
budaya, pertahanan, dan 
keamanan

Tujuan

- Mengelola sumber daya 
spektrum frekuensi radio secara 
optimal;

- Meningkatkan efisiensi industri 
komunikasi dan informatika; 

- Meningkatkan akses masyarakat 
terhadap informasi.

Sasaran Strategis 3
Terselenggaranya tata kelola 
Komunikasi dan Informatika yang 
efisien, berdaya saing, dan aman

Tujuan
Mewujudkan tata kelola 
komunikasi dan informatika yang 
sehat, efisien dan aman.
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Sasaran Strategis 4
Terciptanya budaya pelayanan, 
revolusi mental, reformasi birokrasi 
dan tata kelola Kementerian 
Komunikasi dan Informatika yang 
berintegritas, bersih, efektif, dan 
efisien

Tujuan
- Menciptakan sumber daya TIK 

yang unggul, produktif dan 
berdaya saing;

- Meningkatkan partisipasi publik 
terhadap pengambilan kebijakan 
publik.

PERJANJIAN KINERJA 

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan 
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pada Kementerian 
Komunikasi dan Informatika. 

Perjanjian Kinerja tahun 2015 merupakan salah satu tahapan dalam mencapai sasaran 
jangka menengah di tahun 2019. Namun, indikator yang ada di perjanjian kinerja tahun 
2015 belum sepenuhnya dapat menjawab permasalahan seperti yang telah dijabarkan 
pada bab potensi dan permasalahan. 

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

SASARAN STRATEGIS 1
Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi 
dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai 
wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan 
pembangunan

1.1. Persentase (%) penyelesaian 
Redesain USO %

100 (Penyelesaian 
Regulasi terkait Redesain 
USO)
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INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

1.2. Jumlah BTS yang dibangun 
di daerah blankspot layanan 
telekomunikasi (tertinggal, 
terluar & terpencil)

BTS 125

1.3. Jumlah penyediaan akses 
pitalebar internet Lokasi 800

SASARAN STRATEGIS 2
Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang 
merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 
pendidikan, sosial,budaya, pertahanan, dan keamanan

2.1. Persentase (%) kab/kota 
yang terhubung Jaringan 
tulang punggung serat optik 
nasional palapa ring

%

100 (persiapan regulasi, 
dokumen lelang dan 
pelaksanaan lelang, 
dan ground breaking 
pembangunan Jaringan 
Tulang Punggung Serat 
Optik Nasional Palapa 
Ring untuk 51 Kab/kota 
tertinggal)

2.2. Jumlah Kab/Kota yang 
melaksanakan nomor 
panggilan tunggal darurat 
nasional (single publik 
emergency number) 

Kab/Kota Implementasi di 
10 Kab/Kota

2.3. Persentase (%) Kab/Kota 
yang memiliki infrastruktur 
pasif telekomunikasi melalui 
supervisi Kemenkominfo 

%
Pembangunan 3 kota 
(lokasi pengembangan 
infrstruktur pasif bersama)

SASARAN STRATEGIS 3
Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, 
berdaya saing, dan aman
3.1. Persentase (%) penyelesaian 

revisi UU No.32 tahun 2002 
tentang Penyiaran

% 100
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INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

3.2. Persentase (%) penyelesaian 
revisi UU No.11 tahun 2008 
tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik % 100

Sasaran Strategis 4
Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata 
kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, 
efektif, dan efisien
4.1. Jumlah peserta sertifikasi, 

pelatihan, bimtek, dan ToT 
SKKNI bagi angkatan kerja 
muda 

orang 7.575

4.2. Jumlah Rancangan Regulasi 
SKKNI Bidang Kominfo RSKKNI 4

Dalam menjawab sasaran strategis Kementerian, indikator yang terdapat di dalam 
Perjanjian Kinerja masih belum mencukupi sehingga diperlukan tambahan indikator 
yang termuat dalam rencana strategis untuk mengukur capaian sasaran strategis. 
Oleh karena itu, indikator sasaran strategis pada Laporan Kinerja 2015 ini tidak hanya 
mengacu pada indikator kinerja yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja, tetapi juga 
menyertakan indikator sasaran strategis yang termuat dalam Rencana Strategis 
Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019, sebagaimana telah 
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 
2015 tanggal 16 Juni 2015. Sehingga, dalam Laporan Kinerja ini memuat keterkaitan 
indikator kinerja antara Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis dalam mencapai 
sasaran strategis. Secara terinci keterkaitan tersebut tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Keterkaitan Sasaran Strategis dan Target Indikator Sasaran Strategis

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

SASARAN STRATEGIS 1
Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan 
informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud 
kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
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INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

Jumlah pembangunan sarana/Tugu 
Berkode Pos di wilayah perbatasan 
dan pulau terdepan di Indonesia

Tugu Berkode 
Pos

20

Persentase (%) penyelesaian 
Redesain USO

%
100 (Penyelesaian Regulasi 
terkait Redesain USO)

Jumlah BTS yang dibangun 
di daerah blankspot layanan 
telekomunikasi (tertinggal, terluar & 
terpencil)

BTS 125

Jumlah penyediaan akses pitalebar 
internet 

Lokasi 800

Persentase (%) tersedianya satelit 
pitalebar Nasional 

%
100 (Kajian Feasibility Study)

SASARAN STRATEGIS 2
Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan 
terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial,budaya, 
pertahanan, dan keamanan
Persentase (%) ketersediaan 
spektrum frekuensi radio untuk 
mendukung layanan akses bergerak 
pitalebar 

         % 5,7% (20 MHz)

Persentase (%) kab/kota yang 
terhubung Jaringan tulang 
punggung serat optik nasional 
palapa ring

%

100 (persiapan regulasi, 
dokumen lelang dan 
pelaksanaan lelang, 
dan ground breaking 
pembangunan Jaringan 
Tulang Punggung Serat 
Optik Nasional Palapa 
Ring untuk 51 Kab/kota 
tertinggal)

Persentase (%) selesainya migrasi 
sistem penyiaran televisi dari analog 
ke digital

% 
100 (Penyusunan Regulasi 
TV Digital)

Jumlah Kab/Kota yang 
melaksanakan nomor panggilan 
tunggal darurat nasional (single 
publik emergency number) 

Kab/Kota
Implementasi di 
10 Kab/Kota
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INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

Persentase (%) Kab/Kota yang 
memiliki infrastruktur pasif 
telekomunikasi melalui supervisi 
Kemenkominfo 

%
Pembangunan 3 kota (lokasi 
pengembangan infrstruktur 
pasif bersama)

Persentase (%) penetapan dan 
impelementasi Permen kominfo 
tentang TKDN 4G LTE 

%
100 (ditetapkannya Permen 
Kominfo tentang TKDN 4G 
LTE)

Persentase (%) instansi pemerintah 
yang terintegrasi layanan 
e-government Nasional 

%
100 (masterplan arsitektur 
e-Government Nasional)

Jumlah penyelenggara 
jaringan telekomunikasi yang 
mengimplementasikan DNS 
Nasional 

Penyelenggara 4

Persentase (%) peningkatan 
perlindungan keamanan kepada 
penyelenggara, serta kualitas 
dan keamanan informasi kepada 
pengguna layanan komunikasi dan 
informatika 

% 100

SASARAN STRATEGIS 3
Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya 
saing, dan aman

Jumlah dokumen regulasi dan 
kebijakan bidang telekomunikasi 

Dokumen 
regulasi/

kebijakan
4

Persentase (%) penyelesaian revisi 
UU No.32 tahun 2002 tentang 
Penyiaran

% 100

Jumlah Peraturan Menteri terkait 
Penyelenggaraan National Chief 
Information Officer (NCIO) 

PM 1

Jumlah Peraturan Menteri terkait 
penyelenggaraan sertifikasi 
elektronik dan penyelenggaraan 
sertifikasi keandalan 

PM 2

Persentase (%) penyelesaian revisi 
UU No.11 tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik

% 100
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INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

Jumlah regulasi untuk penyebaran 
dan pemerataan informasi publik

Regulasi 6

Jumlah regulasi terkait implementasi 
Government Publik Relations (GPR)

Regulasi 5

Jumlah kebijakan terkait diseminasi 
Kampanye Nasional Revolusi Mental 

Kebijakan 2

Sasaran Strategis 4
Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola 
Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan 
efisien
Persentase (%) rekomendasi 
kebijakan berbasis penelitian/kajian 
(termasuk studi dampak sosial 
ekonomi implementasi pitalebar, 
internet, dan Digitalisasi Penyiaran) 

% 30

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, 
bimtek, dan ToT SKKNI bagi 
angkatan kerja muda 

orang 7.575

Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI 
Bidang Kominfo 

RSKKNI 4

Jumlah peserta bimtek literasi bagi 
kalangan wanita, anakanak, dan 
disabilitas

peserta 2.500

Opini BPK-RI atas Laporan 
Keuangan Kementerian Komunikasi 
dan Informatika 

WTP WTP

Persentase (%) penerapan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP) di lingkungan Kemenkominfo 

% 100

Persentase (%) terselesaikannya 
pelaksanaan kebijakan Change 
Management

% 100

Persentase (%) tersedianya sistem 
dan mekanisme Partisipasi Publik 
(Planning, design, execution dan 
monitoring) anggaran dan kebijakan

% 100
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Evaluasi dan analisis capaian kinerja 

organisasi dilakukan berdasarkan hasil 

pengukuran kinerja atas kinerja yang sudah 

diperjanjikan untuk mencapai sasaran 

strategis sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Strategis 

Kementerian Komunikasi dan Informatika 

tahun 2015-2019. Pengukuran kinerja 

indikator masing-masing yang ditetapkan 

dalam perjanjian kinerja untuk menilai 

keberhasilan atau kegagalan pencapaian 

sasaran strategis Kementerian Komunikasi 

dan Informatika dalam mewujudkan visi dan 

misi organisasi selama periode 2015-2019

BAB III
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AKUNTABILITAS 
KINERJA

ANALISIS KINERJA ORGANISASI

Hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian kinerja Kementerian Komunikasi dan 
Informasi sesuai dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1
Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan 
informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud 
kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika 
menetapkan empat (4) indikator kinerja di dokumen Perjanjian Kinerja yaitu : persentase 
(%) penyelesaian Redesain USO, Jumlah BTS yang dibangun di daerah blankspot 
layanan telekomunikasi (tertinggal, terluar & terpencil); jumlah penyediaan akses 
pitalebar internet, dan persentase (%) tersedianya satelit pitalebar Nasional. Namun, 
untuk mendukung sasaran wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan 
dan pemerataan pembangunan maka di dalam laporan kinerja ditambahkan  indikator 
kinerja yang tertuang didalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 
2015--2019 yaitu jumlah pembangunan sarana/Tugu Berkode Pos di wilayah perbatasan 
dan pulau terdepan di Indonesia. Sehingga keseluruhan indikator yang mendukung 
sasaran strategis ini sebanyak lima (5) indikator. Capaian dari masing-masing indikator 
kinerja tersebut adalah sebagai berikut : 
 

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
 2015 Capaian %

SASARAN STRATEGIS 1
Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan 
informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud 
kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
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Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
 2015 Capaian %

Jumlah pembangunan sarana/
Tugu Berkode Pos di wilayah 
perbatasan dan pulau terdepan 
di Indonesia

Tugu 
Berkode 

Pos
20 20 100%

Persentase (%) penyelesaian 
Redesain USO

%
100 (PM 
Redesain 

USO)

100
(PM 

Redesain 
USO)

100%

Jumlah BTS yang dibangun 
di daerah blankspot layanan 
telekomunikasi (tertinggal, 
terluar & terpencil)

BTS 125 5 4%

Jumlah penyediaan akses 
pitalebar internet 

Lokasi 800 688 86%

Persentase (%) tersedianya 
satelit pitalebar Nasional 

% 100 100 100%

Berdasarkan capaian diatas, indikator dalam mencapai sasaran strategis 
Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan 
informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud 
kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan 
belum sepenuhnya tercapai 100%. Kendala umum yang dihadapi dalam mencapai 
sasaran tersebut adalah karena letak geografis yang kurang mendukung dan 
kurangnya koordinasi dengan pemerintah daerah. Capaian dan permasalahan dari 
sasaran strategis tersebut secara rinci sebagai berikut:

1.1 Jumlah pembangunan sarana/Tugu Berkode Pos di wilayah 
perbatasan dan pulau terdepan di Indonesia

 Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 
kilometer dan memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara baik 
perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim).
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 Gambar 3.1.  Pembangunan tugu berkode pos di wilayah perbatasan dan  

pulau terluar di Indonesia

 Permasalahan yang paling sering muncul di daerah perbatasan dan 
pulau terluar adalah sengketa perbatasan dengan negara tetangga yang 
berbatasan langsung dengan wilayah darat maupun wilayah laut Indonesia. 
Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika 
melaksanakan pembangunan tugu berkode Pos di wilayah perbatasan dan 
Pulau terluar yang telah dimulai pada tahun 2012. Sesuai dengan Keputusan 
Menteri Nomor 188/KEP/M.KOMINFO/-3/2012 tentang Wilayah Penempatan 
dan Pembangunan Sarana/Tugu Berkode Pos untuk Wilayah Perbatasan dan 
Pulau Terdepan Indonesia, bahwa penempatan dan Pembangunan Sarana/
Tugu Berkode Pos untuk wilayah perbatasan sejumlah 110 lokasi yang terdiri 
dari 18 (delapan belas) lokasi di wilayah perbatasan dan 92 (sembilan puluh 
dua) di lokasi Pulau Terdepan.

 Dengan dibangunnya tugu pos di wilayah perbatasan merupakan wujud 
ketersediaan layanan komunikasi dan informatika dalam rangka mendukung 
fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam 
menyatakan kedaulatan.
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 Tabel 3.2
IKSS 1.1 Jumlah pembangunan tugu berkode pos di wilayah perbatasan 

dan pulau terdepan di Indonesia

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian %

Jumlah pembangunan sarana/
Tugu Berkode Pos di wilayah 
perbatasan dan pulau terdepan 
di Indonesia

Tugu 
Berkode 

Pos

20 20 100

 Pada tahun 2015 telah dilaksanakan pembangunan tugu berkode Pos di 20 
lokasi atau 100% dari 20 lokasi yang telah ditargetkan. Dari sisi kinerja anggaran, 
pelaksanaan pembangunan tugu pos telah sesuai dengan anggaran yang 
telah ditentukan. Keberhasilan ini merupakan kolaborasi dari Kementerian 
Komunikasi dan Informatika dan unsur terkait, antara lain pemerintah daerah, 
Ditjen PUM Kemendagri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, TNI 
AD, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

 Secara total keseluruhan, pembangunan Tugu Pos dari tahun 2012 hingga tahun 
2015 telah dibangun di 37 lokasi atau 34% dari seluruh wilayah perbatasan dan 
pulau terluar. Sisa 76% atau sebanyak 73 lokasi akan dibangun pada tahun 2016. 

Gambar 3.2 Tugu Pos yang dibangun Tahun 2015
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1.2 Persentase (%) penyelesaian Redesain USO

 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.32 Tahun 2008 tentang 
Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi sebagai payung hukum 
pelaksanaan program Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (KPU/
USO) dinilai tidak sesuai lagi dengan konsep program KPU/USO ke depan. Hal 
itu kemudian Kementerian Kominfo berencana menggantinya dengan peraturan 
yang baru. Peraturan yang baru ini diharapkan dapat mengurangi resiko kesulitan 
teknis dan administrasi yang selama ini dihadapi dalam implementasi program 
KPU/USO.

 Program Redesain USO merupakan evaluasi dan pembaharuan terhadap program 
USO. Definisi redesain adalah perubahan program yang didasarkan pada kondisi 
saat ini (As-Is), dapat dimulai secara cepat dalam jangka waktu pendek (misalnya 
3 tahun kedepan). Karakateristik Redesain USO memiliki ciri-ciri, antara lain :
• Komprehensif : membangun ekosistem, bukan hanya infrastruktur 

telekomunikasi;
• Bottom-up : program yang disusun merupakan aspirasi dan pengakuan 

berbagai pihak yang terkait, diantaranya pemerintah daerah, operator, dan 
kementerian;

• Piloting : program bersifat cluster (tidak nasional) sesuai dengan kondisi dan 
kesiapan daerah untuk mempermudah kontrol;

• Sinergis : program dijalankan dengan melibatkan multi stakeholder yang 
terkait, sesuai dengan karakteristik program yang disusun, misalnya program 
kesehatan terkait dengan Kementerian Kesehatan dan sebagainya. 

Tabel 3.3
IKSS 1.2 Persentase penyelesaian redesain USO

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian %

Persentase (%) 
penyelesaian 
Redesain USO

% 100 (Penyelesaian 
Regulasi terkait 
Redesain USO)

100 100%

 
 Target indikator persentase (%) penyelesaian Redesain USO tahun 2015 telah 

tercapai 100% yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan 
Informatika Nomor 25 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan 
Universal Telekomunikasi dan Informatika. Dalam penyusunan Peraturan Menteri 
tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melibatkan stakeholder 
antara lain pemda dan operator. Selain itu, dalam proses penyusunannya sudah 
melalui uji publik sehingga didapat kesepakatan bersama.
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 Ruang lingkup pelaksanaan KPU Telekomunikasi dan Informatika di dalam 
Permen dimaksud mencakup penyediaan Infrastruktur TIK dan penyediaan 
Ekosistem TIK di wilayah pelayanan universal telekomunikasi dan informatika 
dan untuk kelompok masyarakat dengan ketidakmampuan. Dengan terbitnya 
Permen tersebut diharapkan program USO di daerah perbatasan dapat berjalan 
secara efisien dan tepat sasaran. Serta, dengan adanya redesign USO ini juga 
diharapkan dapat mengatasi kesenjangan digital antar wilayah di Indonesia serta 
dapat mendukung industri dalam menyediakan infrastruktur bersama untuk 
mendorong efisiensi industri. 

1.3 Jumlah BTS yang dibangun di daerah blankspot layanan 
telekomunikasi (tertinggal, terluar & terpencil)

Tabel 3.4
IKSS 1.3 Jumlah BTS yang dibangun di daerah blankspot layanan 

telekomunikasi

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian %

Jumlah BTS yang dibangun 
di daerah blankspot 
layanan telekomunikasi

BTS 125 5 4%

 Pelaksanaan penyediaan BTS di daerah perbatasan yang merupakan amanat 
dari Nawacita, yaitu terbangunnya infrastruktur yang menunjang konektivitas 
antar wilayah secara terintegrasi. Dalam RPJM 2015-2019 total BTS yang akan 
disediakan sejumlah 575 BTS, dimana tahun 2015 ditargetkan akan disediakan 
sebanyak 125 BTS dengan menggunakan dana USO. Berdasarkan data yang 
diterima Kementerian Komunikasi dan Informatika dari Pemerintah Daerah pada 
tahun 2015 terdapat lebih dari 124 Kecamatan khususnya di daerah perbatasan 
dan pedalaman yang belum terlayani akses telekomunikasi seluler. Model 
Penyediaan BTS dalam Redesign USO merupakan sharing program, dimana 
Pemerintah Daerah (Pemda) harus berkomitmen dalam hal penyediaan lahan 
dan perijinan.
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Gambar 3.3 Titik lokasi Pembangunan BTS di Kalimantan

Pembangunan BTS diutamakan di wilayah perbatasan. Karena kawasan 
perbatasan memiliki nilai strategis bagi suatu Negara dalam mendukung 
keberhasilan pembangunan, hal tersebut dikarenakan kawasan perbatasan 
merupakan representative nilai kedaulatan suatu Negara,bermula dari kawasan 
perbatasan akan mendorong perkembangan ekonomi, social budaya dan kegiatan 
masyarakat lainnya yang akan saling mempengaruhi antara Negara, sehingga 
berdampak pada strategi kemanan dan pertahanan Negara. Kawasan perbatasan 
suatu Negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah Negara.

Dengan adanya program pembangunan BTS di daerah blankspot layanan 
telekomunikasi, diharapkan dapat mendukung sasaran strategis ketersediaan 
layanan komunikasi dan informatika sebagai upaya pemerintah dalam 
melaksanakan pemerataan pembangunan.

Penyediaan BTS dengan target 125 BTS, hingga Desember 2015 hanya tercapai 5 
BTS dan 3 penguatan repeater (4%). 

5 BTS itu yaitu terletak di:
1. SETARAP (Kalimantan Utara, Long : 116.507136 Lat : 3.406875)
2. YURUF (Papua, Long : 140.904867 Lat : - 3.607667) 
3. KIABU (Kepulauan Riau, Long : 106.199839 Lat : 2.79075)
4. TELAGA (Kepulauan Riau, Long : 105.969081 Lat : 3.0487)
5. REWAK (Kepulauan Riau, Long : 105.693417 Lat : 3.057783)

Sedangkan untuk Tiga (3) repeater telah on air, yaitu di : 
1. Muara Telake, Kalimantan Timur
2. Setulang, Kalimantan Utara
3. Maloy, Kalimantan Timur.
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Tidak tercapainya penyediaan BTS disebabkan antara lain :
1. Pekerjaan penyediaan BTS dimulai pada bulan April-Mei tanpa adanya suatu 

survei lokasi untuk penetapan titik lokasi serta SITAC
2. Menunggu regulasi terkait Redisain USO
3. Kesiapan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap lahan dan tower serta sarana 

penunjang lainnya.
4. Baru tercapainya kesepakatan penambahan 2 komoditas baru dalam 

E-katalog LKPP untuk jasa persewaan Power dan Tower dan jasa persewaan 
transmisi V-SAT di Bulan Desember.

Pencapaian target tahun 2015 sebesar 1% dari target jangka menengah di tahun 
2019 akan dicapai 500 BTS. Penyediaan BTS sebesar 120 lokasi yang belum 
terbangun di tahun 2015, akan dilaksanakan di tahun 2016, sejalan dengan 
pembangunan 125 BTS untuk Tahun Anggaran 2016. Langkah-langkah yang akan 
dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika agar penyediaan 
BTS dapat berjalan sesuai target pada tahun berikutnya adalah :
1. Mempercepat proses koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan survey 

lokasi kesiapan Pemda terkait penyediaan BTS di tahun sebelumnya/di awal 
tahun;

2. Melaksanakan koordinasi dengan LKPP terkait e-Katalog.

 
1.4 Jumlah penyediaan akses pitalebar internet 

Tabel 3.5
IKSS 1.4 Jumlah penyediaan akses pitalebar internet

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian %

Jumlah penyediaan akses 
pitalebar internet 

Lokasi 800 688 86%

Pelaksanaan penyediaan Jasa Akses Internet merupakan amanat dari Nawacita, 
yaitu terbangunnya infrastruktur yang menunjang konektivitas antar wilayah 
secara terintegrasi. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan 
Informatika hadir untuk mengatasi kesenjangan digital dengan melakukan 
pembangunan broadband akses khususnya di daerah yang belum terjangkau. 
Untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan tersebut, Kementerian Komunikasi 
dan Informatika melakukan kerjasama dengan prinsip sinergitas dan partisipasi 
secara bottom up yang merupakan usulan dari Pemda/Kementerian/Lembaga/
Instansi terkait sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 25 Tahun 
2015 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan 
Informatika. 
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Penyediaan 800 akses Broadband pada tahun 2015 ini dilakukan melalui usulan 
beberapa K/L (Kementerian Pariwisata, Kementerian Pertanian, Kementerian 
Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dan pemerintah 
daerah. 

Tabel 3.6

Lokasi Penyediaan Akses Broadband

No Nama K/L
Jumlah Usulan Lokasi yang 

sudah	diverifikasi
1 Badan Karantina Kementrian Pertanian 130 lokasi
2 Kementerian Pariwisata 22 lokasi

3
Pustekkom Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan

398 lokasi

4
Balai Latihan Kerja Kementerian 
Ketenagakerjaan

80 lokasi

5 Pemerintah Daerah 170 lokasi
Jumlah 800 lokasi

Jumlah lokasi usulan dari K/L dan Pemda, pada triwulan III tahun 2015 bertambah 
dari 800 menjadi 871, tambahan ini banyak berasal dari usulan Pemda. Dari 871 
lokasi ini, setelah diverifikasi administrasi, yang dilaksanakan e-purchased melalui 
e-katalog LKPP berjumlah 791 lokasi, 80 lokasi belum dilaksanakan penyediaan 
jasa akses internet. Hal ini disebabkan antara lain:
• Lokasi sulit dengan transportasi yang terbatas. 
• Kabupaten/kota tersebut tidak terdapat dalam e-katalog LKPP, sehingga perlu 

diusulkan terlebih dahulu kepada LKPP. 
• Tidak ada PLN, potensi utilisasi bandwidth internet rendah dan faktor 

kerusakan perangkat tinggi. 
• Terdapat 44 lokasi dengan kebutuhan bandwith > 2 Mbps teknologi VSAT tidak 

feasible dan berdampak pada nilai sewa bulanan yang sangat tinggi.

Dari 791 lokasi yang sudah dilaksanakan e-purchased, ternyata sampai dengan 
akhir Desember 2015, tidak semuanya bisa diinstalasi dan Live atau tersambung, 
penyebab tidak Live atau belum terpasang dan tersambung ini antara lain 
disebabkan oleh:  
• Kendala kondisi alam yang ekstrim untuk menuju lokasi untuk membawa 

VSAT.
• Beberapa lokasi belum tersedia CPE seperti: PC dan notebook/laptop, potensi 

utilisasi bandwidth internet tidak sangat rendah.
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Tabel 3.7
Lokasi yang Sudah Tersambung Internet

No Pengusul
Jumlah Usulan Lokasi 
yang	sudah	diverifikasi

Live / 
Connected

1
Badan Karantina Kementerian 
Pertanian

130 lokasi 16 lokasi

2 Kementerian Pariwisata 22 lokasi 2 lokasi

3
Pustekkom Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan

398 lokasi 337 lokasi

4
Balai Latihan Kerja Kementerian 
Ketenagakerjaan

80 lokasi 59 lokasi

5 Pemerintah Daerah
170 lokasi awal + 54 

lokasi tambahan
224 lokasi

6 Desa Broadband Terpadu 50 lokasi 50 lokasi
Jumlah 871 lokasi 688 lokasi

Pencapaian target tahun 2015 sebesar 17,2% dari target jangka menengah di 
tahun 2019 akan dicapai 4000 lokasi penyediaan jasa internet. Sebanyak 112 
lokasi yang belum dilaksanakan di tahun 2015 akan dilaksanakan di tahun 2016.

Agar target penyediaan akses internet pitalebar tercapai di tahun berikutnya, 
Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melaksanakan langkah-langkah 
sebagai berikut:
1. Melakukan survey lokasi dan kebutuhan agar instalasi dapat tersambung;
2. Berkoordinasi dengan pihak terkait, sehubungan dengan permasalahan 

sumber daya listrik dan tidak feasiblenya penggunaan teknologi VSAT.

1.5 Persentase (%) tersedianya Satelit Pitalebar Nasional 

Tabel 3.8
IKSS 1.5 Persentase tersedianya Satelit Pitalebar Nasional

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian 

%

Persentase (%) tersedianya 
satelit pitalebar Nasional

%
100 (kajian 
feasibility 

study)
100 100

Sektor telekomunikasi atau Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mengalami 
pertumbuhan yang sangat pesat baik dari sisi teknologi, struktur industri, nilai 
bisnis dan ekonomi, maupun dampaknya bagi kehidupan sosial. Indonesia, negara 
berpenduduk nomor empat di dunia yang mempunyai wilayah 5.150 km sepanjang 
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khatulistiwa dengan belasan ribu pulau, memiliki tantangan tersendiri dalam upaya 
pembangunan sosial-ekonomi, pertahanan dan pengamanan bangsa. Dengan 
pertumbuhan dunia dalam bidang TIK, tidak terbayangkan masalah-masalah yang 
akan muncul bagi Indonesia tanpa pemanfaatan satelit untuk TIK.

Satelit memiliki keunggulan dalam hal cakupan wilayah pemancaran yang luas 
sehingga dapat meliputi seluruh kepulauan Indonesia dan lokasi-lokasi yang 
tidak dapat terjangkau kabel, nirkabel dan teknologi komunikasi lainnya seperti 
tengah lautan, tengah hutan, dan daerah terpencil lainnya. Namun satelit juga 
mempunyai kelemahan yaitu terbatasnya bandwidth yang diberikan, delay yang 
cukup besar, dan sulitnya maintenance. Meskipun begitu, satelit merupakan 
infrastruktur yang tidak ternilai berharganya karena handal ketika dimanfaatkan 
sebagai jaringan backbone ICT yang berskala nasional.

Selain dengan meningkatnya kebutuhan akan teknologi satelit untuk 
kepentingan komersil, pemerintah juga berencana melakukan peluncuran satelit 
sendiri. Tidak hanya terbatas pada komunikasi, tapi kegunaan lainnya adalah 
seperti pertahanan, penyiaran, pendidikan, pangan, pariwisata, kesehatan, dan 
sebagainya. Pemerintah daerah, khususnya yang infrastruktur ICT-nya masih 
terbatas, membutuhkan sistem komunikasi satelit sebagai penopang sistem 
e-Gov dan kegiatan pemerintahan lainnya.

Berdasarkan kebutuhan yang sudah dijelaskan diatas, Kementerian Komunikasi 
dan Informatika berencana akan menyediakan satelit pitalebar nasional pada 
tahun 2017—2019. Namun, sebelum dilakukan penyediaan, diperlukan kajian 
untuk mengetahui feasibility penyediaan satelit pita lebar di Indonesia. Sehingga, 
untuk di tahun 2015, tahapan yang dilakukan Kementerian Komunikasi untuk 
mendukung hal tersebut adalah melakukan kajian feasibility study.

Penyusunan kajian feasibility study dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan 
umum. Kajian tersebut dilakukan oleh tenaga konsultan dengan menyurvey 
kebutuhan penggunaan transmisi satelit pada stakeholder terkait, antara lain 
Kemkominfo, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kemenkes, Kemenhan, 
Kemendagri, BMKG, dan Kemendikbud.
Hasil dari kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan 
Informatika adalah sebagai berikut:
1. Hasil survey 6 K/L untuk memetakan penggunaan dan kebutuhan data 

komunikasi satelit, yaitu KKP, Kemenkes, Kemenhan, Kemendagri, BMKG, 
dan Kemendikbud. Diambil kesimpulan bahwa kebutuhan bandwidth setara 
dengan jumlah transponder sebanyak 230 buah atau 5 satelit untuk keperluan 
pemerintahan. 
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2. Metoda pembangunan yang diusulkan dalam dua alternatif yaitu sewa 
transponder dari satelit komersial atau membeli satelit untuk keperluan 
pemerintahan sendiri. 

3. Untuk alternatif sewa, di-breakdown menjadi tiga bagian yaitu:
• Slot Planned Band dengan spesifikasi yang ada saat ini
• Slot planned band dengan spesifikasi upgrade
• Sharing slot dengan penyedia satelit eksisting

Sasaran Strategis 2
Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan 
terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial,budaya, 
pertahanan, dan keamanan

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika 
menetapkan tiga (3) indikator kinerja di dokumen Perjanjian Kinerja yaitu : persentase 
(%) kab/kota yang terhubung Jaringan tulang punggung serat optik nasional palapa 
ring; jumlah Kab/Kota yang melaksanakan nomor panggilan tunggal darurat nasional 
(single publik emergency number); persentase (%) Kab/Kota yang memiliki infrastruktur 
pasif telekomunikasi melalui supervisi Kemenkominfo. Namun, agar pencapaian 
sasaran strategis ini lebih optimal maka ditambahkan enam (6) indikator kinerja yang 
tertuang didalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2015--
2019 yaitu persentase (%) ketersediaan spektrum frekuensi radio untuk mendukung 
layanan akses bergerak pitalebar;  persentase (%) selesainya migrasi sistem penyiaran 
televisi dari analog ke digital; persentase (%) penetapan dan impelementasi Permen 
kominfo tentang TKDN 4G LTE; persentase (%) instansi pemerintah yang terintegrasi 
layanan e-government Nasional; jumlah penyelenggara jaringan telekomunikasi yang 
mengimplementasikan DNS Nasional; dan persentase (%) peningkatan perlindungan 
keamanan kepada penyelenggara, serta kualitas dan keamanan informasi kepada 
pengguna layanan komunikasi dan informatika. Sehingga keseluruhan indikator yang 
mendukung sasaran strategis ini sebanyak sembilan (9) indikator. Capaian dari masing-
masing indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 2015 Capaian %

2.1. Persentase (%) 
ketersediaan spektrum 
frekuensi radio untuk 
mendukung layanan 
akses bergerak 
pitalebar 

% 5,7% (20 MHz) 0 0%
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Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 2015 Capaian %

2.2. Persentase (%) kab/
kota yang terhubung 
Jaringan tulang 
punggung serat optik 
nasional palapa ring

%

100 (persiapan 
regulasi, 

dokumen 
lelang dan 

pelaksanaan 
lelang, dan 

ground 
breaking 

pembangunan 
Jaringan Tulang 
Punggung Serat 
Optik Nasional 

Palapa Ring 
untuk 51 Kab/

kota tertinggal)

90 (persiapan 
lelang)

90% 
persiapan 

lelang

2.3. Persentase (%) 
selesainya migrasi 
sistem penyiaran 
televisi dari analog ke 
digital

% Penyusunan 
Regulasi TV 

Digital
100 90 (tahap uji 

publik)
90% (tahap uji 

publik)

2.4. Jumlah Kab/Kota yang 
melaksanakan nomor 
panggilan tunggal 
darurat nasional (single 
publik emergency 
number) 

Kab/Kota 10

5 PKS dan 5 
MOU (masih 
dalam tahap 
penyusunan 
regulasi dan 
probity audit 
dengan BPKP 
terkait model 

bisnis)

60%

2.5. Persentase (%) Kab/
Kota yang memiliki 
infrastruktur pasif 
telekomunikasi 
melalui supervisi 
Kemenkominfo 

%

100 
(3 kota lokasi 

pengembangan 
infrstruktur 

pasif bersama)

0 
(tidak 

dilaksanakan)

- 
(tidak 

dilaksanakan)

2.6. Persentase (%) 
penetapan dan 
impelementasi Permen 
kominfo tentang TKDN 
4G LTE 

% 100 100% 100%

2.7. Persentase (%) instansi 
pemerintah yang 
terintegrasi layanan 
e-government Nasional 

%

100 (masterplan 
arsitektur 

e-Government 
Nasional)

70 (draft 
Rencana Induk 

Penyelenggaraan 
Sistem 

Elektronik)

70%
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Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 2015 Capaian %

2.8. Jumlah penyelenggara 
jaringan 
telekomunikasi yang 
mengimplementasikan 
DNS Nasional 

penyelenggara 4 4 100%

2.9. Persentase (%) 
peningkatan 
perlindungan 
keamanan kepada 
penyelenggara, serta 
kualitas dan keamanan 
informasi kepada 
pengguna layanan 
komunikasi dan 
informatika (ID-SIRTII 
dan KAMINFO)

% 100 100 100%

Berdasarkan capaian diatas, indikator dalam mencapai sasaran strategis Tersedianya 
akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau 
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial,budaya, pertahanan, 
dan keamanan belum sepenuhnya tercapai. Kendala umum yang dihadapi dalam 
mencapai sasaran tersebut adalah adanya permasalahan kebijakan. Misalnya, dalam 
indikator Kab/Kota yang memiliki infrastruktur pasif telekomunikasi melalui supervisi 
Kemenkominfo tidak jadi dilaksanakan karena akan lebih efisien jika dilaksanakan oleh 
pihak swasta. Capaian dan permasalahan dari sasaran strategis ini diuraikan secara 
rinci sebagai berikut:

2.1. Persentase (%) ketersediaan spektrum frekuensi radio untuk 
mendukung layanan akses bergerak pitalebar.

Tabel 3.10
IKSS 2.1 Persentase ketersediaan spektrum frekuensi radio untuk 

mendukung layanan akses bergerak pitalebar

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian 

%
Persentase (%) ketersediaan 
spektrum frekuensi radio untuk 
mendukung layanan akses 
bergerak pitalebar

%
5,7% (20 

MHz)
0 0
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Kebutuhan spektrum frekuensi untuk mobile broadband semakin meningkat 
seiring dengan meningkatnya trafik data yang eksponensial diantaranya dengan 
meningkatnya peredaran smartphone, tablet dan lain-lain. Spektrum frekuensi 
radio merupakan sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara, memiliki 
nilai strategis dan ekonomi bagi kepentingan nasional, dan memiliki peranan 
strategis dalam pertumbuhan suatu negara terutama dalam menunjang penetrasi 
layanan telekomunikasi. Seperti halnya negara-negara berkembang lainnya, 
Indonesia bertumpu kepada ketersediaan jaringan seluler dalam memenuhi 
kebutuhan masyarakat terhadap layanan telekomunikasi. Penyelenggaraan 
layanan telekomunikasi wireless broadband menuntut tersedianya spektrum 
frekuensi radio yang memadai agar dapat menampung trafik data pengguna 
layanan. Dalam upaya penambahan spektrum frekuensi/mengatasi krisis 
spektrum di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan 
selama rentang 5 tahun kedepan, akan mengupayakan penambahan 350 MHz 
untuk mengatasi krisis spektrum dimaksud. 

Target ketersediaan spektrum frekuensi radio untuk mendukung layanan akses 
bergerak pita lebar tahun 2015 adalah sebesar 5,7% (20 MHz). Hingga akhir tahun 
2015, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyelesaikan banyak 
proses dalam upaya melakukan tambahan spektrum frekuensi. Namun pada 
akhirnya tambahan spektrum frekuensi belum dapat terealisasi dengan kendala 
sebagai berikut :
Seleksi tidak dimungkinkan karena PT Smart Telekom yang menerapkan teknologi 
PCS-1900 belum selesai melakukan realokasi pada pita 1900 MHz sehingga 
akan mengakibatkan interferensi yang menganggu (harmful interference) bagi 
pengguna blok 11 dan 12. Dampaknya adalah harga pita yang ditawarkan oleh 
peserta seleksi tidak akan optimal.

Kementerian Kominfo pada tahun 2015 berkonsentrasi menyelesaikan program 
prioritas nasional penataan pita 1800 MHz yang memakan waktu delapan bulan 
dalam rangka mempersiapkan layanan pita lebar 4G/LTE nasional. 
Dalam rangka mempercepat layanan pita lebar bergerak nasional Kementerian 
Kominfo sedang menelaah berbagai format seleksi yang paling optimal termasuk 
kemungkinan diadakan seleksi 2100 MHz bersamaan dengan pita 2300 MHz.

Penambahan bandwidth akan dilaksanakan Kementerian Komunikasi dan 
Informatika dengan melakukan seleksi pita 2.1GHz dan pita 2.3 GHz pada tahun 
2016.
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2.2. Persentase (%) kab/kota yang terhubung Jaringan tulang punggung 
serat optik nasional palapa ring

Tabel 3.11
IKSS 2.2 Persentase(%) kab/kota yang terhubung jaringan tulang punggung 

serat optik Nasional Palapa Ring

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian 

%

Persentase (%)
kab/kota yang 
terhubung 
Jaringan tulang 
punggung serat 
optik nasional 
Palapa Ring

%

100 (persiapan 
regulasi, dokumen 
lelang dan 
pelaksanaan lelang, 
dan ground breaking 
pembangunan 
Jaringan Tulang 
Punggung Serat Optik 
Nasional Palapa Ring 
untuk 51 Kab/kota 
tertinggal)

90 % 
(persiapan 

proses 
lelang)

90%

Palapa Ring merupakan proyek yang menghubungkan kota/kabupaten di seluruh 
Indonesia dengan jaringan serat optik. Serat optik merupakan infrastruktur yang 
tepat untuk menggelar layanan broadband. 

Pelaksanaan Palapa ring di seluruh kab/kota akan disediakan oleh Kemkominfo dan 
operator. Sampai dengan tahun 2015, operator telekomunikasi telah membangun 
jaringan serat optik di daerah komersial sebanyak 87% dari keseluruhan ibukota/
kabupaten di Indonesia. Sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika 
bertanggung-jawab untuk pembangunan serat optik di wilayah non komersial 
dengan target 57 kab/kota sampai dengan tahun 2019.

Di tahun ini, proses pembangunan serat optik adalah mempersiapkan regulasi, 
dokumen lelang, groundbreaking serat optik nasional. Pembangunan infrastruktur 
akan dilaksanakan pada tahun 2017.
 
Rencana pelaksanaan Palapa Ring dilakukan dengan model bisnis Kerjasama 
Pemerintah Badan Usaha (KPBU) sesuai dengan Perpres 38 Tahun 2015 tentang 
Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. 
Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melaksanakan program/kegiatan 
“Pembangunan Palapa Ring dengan Skema Kerjasama Pemerintah Swasta”, 
sebanyak 57 Kabupaten/kota di daerah non komersial. 
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Proyek Palapa Ring bertujuan untuk mendukung jaringan telekomunikasi tetap 
(fixed) dan seluler (mobile), serta layanan-layanan berbasis teknologi yang 
digalakkan dalam program pembangunan seperti diantaranya pendidikan jarak 
jauh (tele edukasi), konsultasi medis jarak jauh (tele kesehatan), pemanfaatan 
e-government, dan akses internet serta siaran TV ke berbagai pelosok nusantara. 
Secara garis besar, manfaat Proyek  Palapa Ring adalah:
1. Sebagai backbone telekomunikasi nasional yang mendukung ketahanan 

nasional dari segi akses informasi, serta pengembangan jaringan 
telekomunikasi tetap (fixed) dan seluler (mobile);

2. Mewujudkan pemerataan dan percepatan pembangunan infrastruktur 
telekomunikasi;

3. Terwujudnya penyediaan jasa akses Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(“TIK”);

4. Terwujudnya pengembangan TIK khususnya pada daerah yang belum 
tersedia akses informasi dan komunikasi; 

 .

Gambar 3.4 Peta Palapa Ring 2015 (57 kab/kota)

Pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional dibagi menjadi 
tiga paket yaitu : paket barat, paket tengah dan paket timur. Pada tanggal 23 
Desember 2015 panitia pengadaan telah menerima dokumen penawaran dan 
melaksanakan pembukaan dokumen penawaran sampul I untuk paket barat dan 
tengah dengan peserta masing-masing paket sebagai berikut :
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Paket Barat :
1. Konsorsium Mora Telematika - Ketrosden Triasmitra
2. PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Paket Tengah :
1. Konsorsium Pandawa Lima
2. PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Panitia Pengadaan mengundur batas akhir pemasukan dokumen penawaran 
untuk Paket Timur sampai dengan tanggal 29 Januari 2016  karena belum ada 
penawaran yang masuk. Mundurnya pelaksanaan proyek Palapa Ring yang target 
awalnya groundbreaking di Bulan Desember 2015, disebabkan oleh beberapa hal, 
yaitu :
a. Pemecahan lokasi pembangunan menjadi 3 paket lokasi, yaitu paket barat, 

paket tengah dan paket timur, pemecahan ini dilakukan untuk mempercepat 
pembangunan, dikarenakan target selesai pembangunan adalah 2018.

b. Konsep KBPU dan Avaibility Payment yang merupakan konsep baru dan 
pertama kali dilaksanakan di Indonesia, menyebabkan tersitanya waktu untuk 
melaksanakan pengenalan dan sosialisasi konsep tersebut kepada bidders.

c. Mundurnya batas akir pemasukan dokumen untuk Paket Timur, dikarenakan 
sampai batas akhir pemasukan dokumen, belum ada satupun penawaran 
yang masuk.

Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo untuk mencapai 
target yang telah ditentukan adalah:
1. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder;
2. Melaksanakan lelang ulang untuk paket Timur di awal tahun 2016;
3. Melaksanakan manajemen resiko terhadap proyek palapa ring.

2.3. Persentase (%) selesainya migrasi sistem penyiaran televisi dari 
analog ke digital

Tabel 3.12
IKSS 2.3 Persentase(%) selesainya migrasi sistem penyiaran televisi 

dari analog ke digital

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian %

Persentase (%) 
selesainya migrasi 
sistem penyiaran 
televisi dari analog 
ke digital

% 
Penyusunan 
Regulasi TV 

Digital

100%
Penyusunan 
Regulasi TV 

Digital

90% (Tahap 
Uji Publik)

90%
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Proses implementasi sistem penyiaran televisi dari analog ke digital sebenarnya 
sudah dimulai di tahun 2011. Capaian di tahun 2013 sebesar 25% dari populasi 
Indonesia. Di tahun ini juga, terdapat Keputusan MA terkait pembatalan 
Permenkominfo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Implementasi Penyelenggaraan 
TV Digital, sehingga proses implementasi menjadi terhenti. Untuk itu diperlukan 
payung hukum baru untuk mewujudkan digital swith off di tahun 2018. Payung 
hukum yang dibutuhkan untuk implementasi tersebut bergantung dari adanya 
revisi UU Nomor 32 Tahun 2002. Namun, revisi UU tersebut merupakan inisiatif 
dari DPR. Sehingga yang bisa dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan 
Informatika pada tahun 2015 adalah sosialisasi dan menyusun regulasi tentang 
uji coba TV Digital secara serentak dan nasional.

Regulasi TV digital memuat tentang dua opsi model bisnis penyelenggaraan 
TV Digital, yaitu Single Mux dan Multi Mux. Penyusunan RPM ini melibatkan 
masukan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran. Sampai dengan akhir tahun 2015 
capaian kinerja penyusunan regulasi penyiaran TV analog ke digital masih dalam 
tahap uji publik RPM tentang Uji Coba Lapangan TV Digital (90%).

Kendala yang terjadi terkait pelaksanaan layanan digitalisasi penyiaran yang 
menyebabkan capaian kinerja belum 100% antara lain:
• Tenggat waktu pelaksanaan Analog Switched Off (ASO) yang ditargetkan 

paling lambat selesai pada tahun 2018 .
• Model bisnis televisi digital saat ini masih dalam proses penyempurnaan.
• Dibutuhkan waktu untuk melakukan ujicoba penyelenggaraan televisi digital.
• Dibutuhkan sosialisasi dan promosi terkait layanan digitalisasi penyiaran.
• Dari sisi target pelaksanaan kegiatan, meleset dari target yang diinginkan, 

bahkan bisa juga tidak sesuai dengan apa yang diinginkan.

Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo untuk mencapai 
target yang telah ditentukan adalah:
1. Berkoordinasi dengan DPR agar segera menyusun draft dan membahas 

Revisi UU Nomor 32 Tahun 2002.
2. Berkoordinasi dengan stakeholder agar PM Uji coba segera mendapat 

kesepakatan bersama dan dapat ditetapkan pada tahun 2016.

2.4. Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan nomor panggilan tunggal 
darurat nasional (single publik emergency number) 

Salah satu bentuk layanan darurat (emergency service) yang disediakan oleh 
pemerintah saat ini adalah panggilan darurat. Panggilan darurat merupakan 
salah satu bentuk layanan public yang memberikan pelayanan jasa terhadap 
keadaan yang genting atau darurat seperti saat terjadinya kebakaran, 
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kecelakaan, perampokan, dan lain sebagainya. Dibanyak negara hanya ada satu 
nomor telepon darurat sehingga mudah untuk diingat. Nomor darurat tunggal ini 
disebut nomor telepon darurat universal. Dengan nomor telepon darurat tunggal 
ini, masyarakat umum yang memerlukan bisa meminta bantuan dari jasa-jasa 
penanganan keadaan darurat setempat. Di Indonesia sendiri, juga terdapat 
banyak nomor telepon darurat serta layanan informasi yang dapat di hubungi 
bebas biaya, namun layanan panggilan darurat di Indonesia masih berdiri sendiri 
sesuai dengan peruntukan masing-masing, seperti Ambulans = 118 atau 119, Polisi 
= 110, Pemadam kebakaran = 113 atau 1131, serta Search and Rescue (SAR) = 115. 

Pemerintah berencana memadukan semua layanan itu dalam satu nomor layanan 
terpadu. Public Service Centre Layanan Tunggal Darurat  ini lebih memantapkan 
layanan darurat kepada masyarakat terutama jika terjadi bencana, masalah 
kesehatan dan gangguan keamanan. Dengan kehadiran Public Service Centre ini 
setiap masyarakat diharapkan bisa dilayani secara maksimal, meskipun dalam 
kondisi darurat. Ini akan sangat membantu mengurangi jumlah korban, baik 
materil maupun moril dari berbagai peristiwa atau bencana yang tak diinginkan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika sampai dengan tahun 2019 di dalam 
Renstra akan menerapkan single emergency number untuk seluruh kabupaten/
kota. Pada tahun 2015 akan dilaksanakan nomor panggilan darurat nasional di 10 
kabupaten/kota (2%) dari seluruh kab/kota di Indonesia sebagai pilot proyek. 

Sampai dengan akhir tahun 2015, capaian kinerja jumlah ibukota/kabupaten 
yang telah melaksanakan nomor panggilan darurat nasional adalah telah 
ditandantanganinya PKS dengan 5 Pemkab/Pemkot yaitu Surabaya, Makassar, 
Batam, Mataram dan Pekalongan.  Sedangkan sisa 5 Kabupaten/Kota yaitu 
Balikpapan, Bandung, Bogor, Denpasar dan Tangerang masih belum dilaksanakan. 

Tabel 3.13

IKSS 2.4 Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan nomor panggilan tunggal 
darurat nasional

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian 

%

Jumlah Kab/Kota 
yang melaksanakan 
nomor panggilan 
tunggal darurat 
nasional

Kab/kota 10

5 PKS dan 5 MOU 
(masih dalam tahap 
penyusunan regulasi 
dan probity audit 
dengan BPKP terkait 
model bisnis)

60%
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Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan nomor panggilan tunggal darurat 
nasional adalah :
a. belum adanya payung hukum pelaksanaan nomor panggilan tunggal darurat 

nasional
b. perlu dilakukan kajian dan probity audit dengan BPKP terkait model bisnis 

yang akan dilaksanakan apakah akan bentuk sewa jasa call center atau beli 
sistem call center, karena berikutnya akan dikelola (hibah) oleh Pemerintah 
Kabupaten/Kotaterkait.

Langkah-langkah yang dilaksanaan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika 
untuk mengatasi hal tesebut adalah dengan menyusun Permen tentang Layanan 
Nomor Panggilan Tunggal Darurat yang saat ini sedang akan uji publik serta telah 
melaksanakan probity audit dengan BPKP terkait dengan model bisnis yang akan 
digunakan.

2.5. Persentase (%) Kab/Kota yang memiliki infrastruktur pasif 
telekomunikasi melalui supervisi Kemenkominfo 

Tabel 3.14

IKSS 2.5 Persentase Kab/Kota yang memiliki infrastruktur pasif 
telekomunikasi melakui supervisi Kemenkominfo

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian 

%
Persentase (%) Kab/
Kota yang memiliki 
infrastruktur pasif 
telekomunikasi 
melalui supervisi 
Kemenkominfo 

%

(3 kota lokasi 
pengembangan 
infrstruktur pasif 

bersama)

Tidak 
dilanjut 

kan

0% (tidak 
dilaksa-
nakan)

Infrastruktur pasif bersama adalah kegiatan menggelar layanan oleh operator 
seluler dengan berbagi infrastruktur dengan operator lain dengan tujuan 
untuk mengefisiensi biaya membangun infrastruktur jaringan. Penggunaan 
infrastruktur pasif bersama berkaitan dengan berbagi fasilitas sperti menara dan 
stasiun pemancar (base transciever station/BTS).

Program penyediaan infrastruktur pasif tidak dilaksanakan oleh Pemerintah 
dikarenakan program tersebut telah dilaksanakan oleh pihak Swasta. Hal 
tersebut juga mempertimbangkan demi adanya keberlanjutan serta lebih efektif 
dan efisien jika pembangunannya diserahkan seluruhnya kepada pihak swasta.
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2.6. Persentase (%) penetapan dan impelementasi Permen kominfo 
tentang TKDN 4G LTE 

Tabel 3.15
IKSS 2.6 Persentase penetapan dan implementasi Permen Kominfo  

tentang TKDN 4G LTE

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian 

%
Persentase (%) 
penetapan dan 
impelementasi 
Permen kominfo 
tentang TKDN 4G LTE

%

100 
(ditetapkannya 
Permen Kominfo 
tentang TKDN 4G 
LTE)

100 100%

Dengan diimplementasikannya teknologi 4G LTE di Indonesia, Kementerian 
Komunikasi dan Informatika menjadikan kesempatan ini sebagai gerakan 
pertumbuhan industri dalam negeri dengan mengeluarkan kebijakan 
TKDN perangkat LTE. Kebijakan tersebut diwujudkan dengan penyusunan 
Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Persyaratan Teknis 
Alat Dan Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long-Term 
Evolution yang mencantumkan pasal persyaratan TKDN untuk perangkat LTE. 
Penyusunan RPM tersebut melibatkan para stakeholder, yaitu, para podusen 
perangkat LTE dari dalam dan luar negeri, Kementerian Perindustrian, 
Kementerian Perdagangan.

Pada tanggal 18 Juli 2015, RPM Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat 
Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long-Term Evolution yang 
mencantumkan pasal persyaratan TKDN untuk perangkat LTE disahkan menjadi 
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2015 Tanggal 8 
Juli 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Berbasis 
Standar Teknologi Long Term Evolution. Dalam PM tersebut mencantumkan 
ketentuan bahwa perangkat  telekomunikasi  berbasis  standar  teknologi Long  
Term  Evolution  (LTE)  wajib  memenuhi  Tingkat  Komponen  Dalam Negeri 
(TKDN) paling  rendah  30%  (tiga  puluh  persen)  untuk  Base Station dan  paling  
rendah  20%  (dua  puluh  persen)  untuk Subscriber Station. Dimana Pada  tanggal  
1  Januari  2017 TKDN  untuk perangkat LTE yang beroperasi pada pita  frekuensi  
radio  2.100  MHz,  1.800  MHz,  900  MHz, 800  MHz,  dan  pada  tanggal  1  
Januari  2019  untuk Perangkat telekomunikasi  LTE  yang  beroperasi    pada  pita    
frekuensi radio  2.300  MHz,  yang  wajib  dipenuhi  adalah paling  rendah  40%  
(empat  puluh  persen)  untuk  Base Station dan paling  rendah  30%  (tiga  puluh  
persen)  untuk Subscriber Station.
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Berdasarkan uraian diatas, pada tahun 2015 capaian untuk target kinerja 
penetapan Permen Kominfo tentang TKDN telah tercapai 100%. Dengan 
adanya regulasi  yang mengatur tentang penggunaan TKDN diharapkan 
dapat meningkatkan pertumbuhan industri perangkat LTE dalam negeri 
serta mencegah perkembangan pangsa pasar perangkat LTE impor yang 
semakin massive. Sehingga nantinya tidak hanya pendapatan di dalam negeri 
yang dapat ditingkatkan, tetapi juga sumber daya manusia dan kemampuan 
produsen dalam negeri yang dapat meningkat dengan dimungkinkannya 
transfer knowledge para produsen asing ke produsen dalam negeri. 

2.7. Persentase (%) instansi pemerintah yang terintegrasi layanan 
e-government Nasional 

Tabel 3.16
IKSS 2.7 Persentase (%) instansi pemerintah yang terintegrasi layanan 

e-government Nasional

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian 

%
Persentase 
(%) instansi 
pemerintah yang 
terintegrasi layanan 
e-government 
Nasional 

%

100% 
(masterplan 
arsitektur 
e-Government 
Nasional)

70% (draft 
Rencana Induk 
Penyelenggaraan 
Sistem 
Elektronik)

70%

Integrasi layanan e-government Nasional perlu dilaksanakan untuk meningkatkan 
kualitas layanan publik terhadap masyarakat. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian 
Kominfo, bekerjasama dengan Kementerian PAN dan RB, mempunyai program 
untuk mengintegrasikan layanan e-Government Nasional pada tahun 2019. 

Untuk mendukung integrasi layanan tersebut diperlukan payung hukum serta 
masterplan pelaksanaan integrasi layanan e-Goverment Nasional. Pada tahun 
2015, tahapan yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo adalah menyusun 
masterplan tersebut.

Atas masukan dari praktisi TI penamaan masterplan tersebut diubah menjadi 
Rencana Induk Penyelenggaraan Sistem Elektronik Pada Badan Pemerintahan 
Tahun 2015—2019. Dari target 100% masterplan arsitekstur e-Government 
Nasional, hingga akhir tahun 2015 sudah tersedia draft Rencana Induk 
Penyelenggaraan Sistem Elektronik Pada Badan Pemerintahan Tahun 2015-2019, 
sehingga capaian kinerjanya yakni 70%.
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Adapun hambatan yang terjadi selama penyusunan masterplan adalah berupa 
ketidaktersediaan anggaran tahun 2015 untuk pembahasan regulasi yang 
memayungi dokumen rencana induk tersebut. Karena dokumen ini direncanakan 
hanya menjadi lampiran dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden 
yang mengatur tata kelola TIK Nasional. Oleh karena itu dibutuhkan alokasi 
penganggaran yang selanjutnya untuk menyusun payung hukum yang 
memayungi dokumen masterplan e-Government Nasional tersebut. Draft 
Rencana Induk Penyelenggaraan Sistem Elektronik Pada Badan Pemerintahan 
Tahun 2015-2019 juga belum dilakukan uji publik dengan pihak/instansi terkait 
dalam menyelenggaraan e-government secara nasional.

Langkah-langkah yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah:
1. Melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian PAN dan RB terkait 

penanggungjawab penyusun regulasi, karena tanggung jawab Kementerian 
Kominfo terbatas pada penyusunan substansi masterplan.

2. Mengganggarkan kegiatan untuk penyusunan payung hukum tentang 
integrasi layanan e-Goverment Nasional 

2.8. Jumlah penyelenggara jaringan telekomunikasi yang 
mengimplemen-tasikan DNS Nasional

Sebagai salah satu usaha untuk menangani situs Internet bermuatan negatif, 
maka Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadikan Domain Name 
System (DNS) TRUST+Positif sebagai DNS Nasional. DNS TRUST+Positif 
merupakan referensi utama bagi DNS Nasional dan tersinkronisasi dengan 
DNS penyelenggara jaringan.DNS merupakan sebuah sistem yang menyimpan 
informasi tentang nama host ataupun nama domain dalam bentuk database 
yang tersebar di dalam jaringan komputer DNS menerjemahkan nama situs Web 
menjadi alamat Internet.

Tabel 3.17
IKSS 2.8 Jumlah penyelenggara jaringan telekomunikasi yang 

mengimplementasikan DNS Nasional

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian 

%
Jumlah penyelenggara 
jaringan telekomunikasi yang 
mengimplementasikan DNS 
Nasional 

penyelenggara 4 4 100%
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Pada tabel diatas bahwa pada tahun 2015, target yang ditetapkan adalah 
sebanyak 4 penyelenggara, sedangkan terealisasi 4 penyelenggara. Target 
tersebut telah tercapai sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100%. 
Keempat penyelenggara tersebut adalah Telkom, Telkomsel, Indosat dan XL. 
Penyelenggara jaringan tersebut dipilih karena keempat operator mempunyai 
jaringan paling luas dan pengguna paling banyak yang mencakup sekitar 90% 
pengguna dan 90% traffic internet di Indonesia.

Dampak (outcome) yang tercapai dengan adanya 4 penyelenggara jaringan yang 
sudah mengimplementasikan DNS ini adalah proses pemblokiran situs internet 
bermuatan negatif menjadi lebih cepat. 

2.9. Persentase (%) peningkatan perlindungan keamanan kepada 
penyelenggara, serta kualitas dan keamanan informasi kepada 
pengguna layanan komunikasi dan informatika 

Pencapaian indikator kinerja ini dilakukan melalui indikator jumlah top insiden 
pemantauan, deteksi dan peringatan dini insiden yang telah dikoordinasikan 
dengan pihak-pihak terkait.Tujuan dari pemantauan trafik dan serangan adalah 
untuk melaksanakan kegiatan koordinasi pencegahan, pemantauan, pendeteksian 
dan peringatan dini terhadap ancaman dan gangguan serta penangan insiden 
pada jaringan telekomunikasi berbasis protocol internet, khususnya infrastruktur 
strategis. 

Berkaitan dengan keamanan jaringan nasional, khususnya pada penyelenggara 
jasa internet, internet exchange, lembaga pemerintahan dan critical 
infrastructure, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mencegah, 
memantau, mendeteksi, dan memberikan peringatan dini terhadap ancaman 
dan gangguan serta penanganan insiden pada jaringan telekomunikasi berbasis 
protokol internet khususnya infrastruktur strategis.

Pada tahun 2015 Kementerian Kominfo telah melaksanakan pemantauan 
terhadap trafik dan serangan pada jaringan telekomunikasi. Jumlah serangan 
yang terjadi pada tahun 2015 sebanyak 23.983.734 serangan dengan rincian pada 
gambar berikut :
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Gambar 3.5 Pemantauan Trafik dan Serangan

Dari 23.938.734 serangan secara keseluruhan (100%) telah dikoordinasikan 
dengan pihak-pihak terkait (penyelenggara internet) dalam upaya pencegahan, 
pendeteksian, peringatan dini dan mitigasi insiden pada infrastruktur strategis.

Terkait insiden keamanan informasi terkait infrastruktur pemerintah, Kementerian 
Kominfo memberikan layanan aduan insiden keamanan Informasi dari Instansi 
Pemerintah, melalui alamat e-mail insiden@govcsirt.kominfo.go.id. Jumlah Total 
insiden domain .go.id yang sudah di koordinasikan/ditangani oleh Kementerian 
Kominfo kepada pihak terkait baik ISP maupun admin pemilik website dan IP dari 
tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015 sejumlah 1811 insiden 
(100% insiden telah dikoordinasikan). 
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Insiden yang paling dominan  adalah kasus web defacement yang artinya adanya  
perubahan tampilan atau halaman dalam website pemerintahan tanpa ijin dari 
pihak terkait sejumlah 934 insiden. Dampak dari kasus web defacement adalah 
tidak dapat diaksesnya informasi dalam website tersebut dan menurunnya 
kepercayaan publik terhadap pemilik website tersebut. Berikut hasil statistik dari 
masing – masing insiden yang sudah di koordinasikan dengan pihak terkait dan 
grafik tren insiden domain .go.id selama tahun 2015 :

Jumlah Insiden pada Domain.go.id
Tahun 2015

924

804

33 28 12 12

 Web
 Malware
 Spam
 Phising
 Brute
 Lain-lain                                                                              

         
Gambar 3.6 Jumlah Insiden pada Domain .go.id tahun 2015

Berdasarkan dua capaian indikator yang telah dijelaskan di atas, maka dapat 
dihitung untuk capaian indikator persentase (%) peningkatan perlindungan 
keamanan kepada penyelenggara, serta kualitas dan keamanan informasi kepada 
pengguna layanan komunikasi dan informatika adalah sebesar 100%.

Tabel 3.18

IKSS 2.9 Persentase (%) peningkatan perlindungan keamanan kepada 
penyelenggara, serta kualitas dan keamanan informasi kepada pengguna 

layanan komunikasi dan informatika

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian 

%
Persentase (%) peningkatan 
perlindungan keamanan kepada 
penyelenggara, serta kualitas 
dan keamanan informasi kepada 
pengguna layanan komunikasi dan 
informatika 

% 100 100 100
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Sasaran Strategis 3
Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, 
dan aman.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika 
menetapkan dua (2) indikator kinerja di dokumen Perjanjian Kinerja yaitu : persentase 
(%) penyelesaian revisi UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran; dan persentase (%) 
penyelesaian revisi UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
Namun, agar pencapaian sasaran strategis ini lebih optimal maka ditambahkan 
enam (6) indikator kinerja yang tertuang didalam Renstra Kementerian Komunikasi 
dan Informatika tahun 2015--2019 yaitu : jumlah dokumen regulasi dan kebijakan 
bidang telekomunikasi; jumlah Peraturan Menteri terkait Penyelenggaraan National 
Chief Information Officer (NCIO); jumlah Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan 
sertifikasi elektronik dan penyelenggaraan sertifikasi keandalan; jumlah regulasi untuk 
penyebaran dan pemerataan informasi publik; jumlah regulasi terkait implementasi 
Government Publik Relations (GPR); dan jumlah kebijakan terkait diseminasi Kampanye 
Nasional Revolusi Mental. Sehingga keseluruhan indikator yang mendukung sasaran 
strategis ini sebanyak delapan (8) indikator. Capaian dari masing-masing indikator 
kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
 2015 Capaian %

3.1. Jumlah dokumen 
regulasi dan 
kebijakan bidang 
telekomunikasi 

Dokumen 
regulasi/ 

kebijakan
4

1 kebijakan dan 
3 draft RPM 
(kebijakan 

roadmap digital 
selesai dan 3 
draft RPM)

50%

3.2. Persentase (%) 
penyelesaian 
revisi UU 
No.32 tahun 
2002 tentang 
Penyiaran

% 

100 (naskah 
akademik 
revisi UU 

NO. 32 tahun 
2002 tentang 

Penyiaran)

Inisiatif DPR
 --

3.3. Jumlah Peraturan 
Menteri terkait 
Penyelenggaraan 
National Chief 
Information 
Officer (NCIO) 

PM 1

1 RPM 
(menunggu 
penetapan 

menteri)

 80%
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Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
 2015 Capaian %

3.4. Jumlah Peraturan 
Menteri terkait 
penyelenggaraan 
sertifikasi 
elektronik dan 
penyelenggaraan 
sertifikasi 
keandalan 

PM 2

2 RPM (tahap 
legal drafting 

dan harmonisasi 
di bagian hukum 

Satker)

50%

3.5. Persentase (%) 
penyelesaian 
revisi UU No.11 
tahun 2008 
tentang Informasi 
dan Transaksi 
Elektronik

%
100 

(diundangkan)

80 (pengajuan 
pembahasan 

sedang masuk di 
panja DPR )

80%

3.6. Jumlah 
regulasi untuk 
penyebaran dan 
pemerataan 
informasi publik

Regulasi 6
4 RPM, 2 
Strakom

25% 

3.7. Jumlah 
regulasi terkait 
implementasi 
Government 
Publik Relations 
(GPR)

Regulasi 5 5 94%

3.8. Jumlah kebijakan 
terkait diseminasi 
Kampanye 
Nasional Revolusi 
Mental 

Kebijakan 2

2 (Rancangan 
Kepres dan  

Strakom 
Revolusi Mental) 

25%

Berdasarkan capaian diatas, indikator dalam mencapai sasaran strategis 
terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, 
dan aman belum sepenuhnya tercapai. Kendala umum yang dihadapi dalam mencapai 
sasaran tersebut adalah proses penyusunan materi regulasi melibatkan banyak pihak 
sehingga memerlukan waktu yang relatif lama. Capaian dan permasalahan dari sasaran 
strategis ini diuraikan secara rinci sebagai berikut:
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3.1. Jumlah dokumen regulasi dan kebijakan bidang telekomunikasi 

Pertumbuhan yang sangat signifikan telah terjadi dalam perjalanan industri 
telekomunikasi di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi 
dan Informatika berwenang untuk mengendalikan pembinaan telekomunikasi di 
Indonesia dengan cara menyusun regulasi dan kebijakan.

Pada tahun 2015 regulasi dan kebijakan terkait telekomunikasi yang disusun 
Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah :
1. Regulasi konsolidasi dan restrukturisasi industri telekomunikasi terkait : 

infrastruktur sharing, right of way, infrastruktur pasif, open akses, partnership, 
Merger Akuisisi konsolidasi Spin off,Perbaikan tata niaga jaringan dan jasa 
telekomunikasi

2. Regulasi terkait kartu perdana dan starterkit
3. Kebijakan roadmap industri digital
4. Regulasi terkait IMEI

Capaian pada tahun 2015 dari target empat (4) dokumen regulasi dan kebijakan 
bidang telekomunikasi adalah sebanyak satu (1) dokumen kebijakan roadmap 
industri digital dan 3 draft RPM (50%).

Tabel 3.20
IKSS 3.1 Jumlah dokumen regulasi dan kebijakan bidang telekomunikasi

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian 

%

Jumlah dokumen 
regulasi dan 
kebijakan bidang 
telekomunikasi 

Dokumen 
regulasi/

kebijakan
4

1 kebijakan dan 
3 draft RPM 

(kebijakan roadmap 
digital selesai dan 3 

draft RPM)

50%

Berdasarkan tabel capaian di atas pada tahun 2015 indikator jumlah dokumen 
regulasi dan kebijakan bidang telekomunikasi belum dapat tercapai 100%. 
Capaian pada tahun 2015 dari target empat (4) dokumen regulasi dan kebijakan 
bidang telekomunikasi adalah sebanyak satu (1) dokumen kebijakan roadmap 
industri digital. 

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan regulasi adalah sebagai 
berikut: 
1. Regulasi konsolidasi dan restrukturisasi industri telekomunikasi dan regulasi 

terkait kartu perdana dan starterkit saat ini RPM masih dalam proses 
penajaman dan menunggu Revisi PP 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 
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Telekomunikasi selesai untuk di tetapkan, dikarenakan keberadaan RPM 
tersebut terkait erat dengan Revisi PP 52 tentang Penyelenggaraan 
Telekomunikasi.

2. Regulasi terkait IMEI materinya akan digabungkan dengan Revisi PM Jaringan 
Telekomunikasi.

Langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai target  adalah:
1. Berkonsolidasi dengan stakeholder terkait materi regulasi yang akan disusun;
2. Menyelesaikan revisi PM Jaringan Telekomunikasi yang didalamnya memuat 

materi regulasi IMEI.

Dengan adanya regulasi tersebut diharapkan akan lebih meningkatkan efisiensi 
di bidang industri telekomunikasi dan mencegah kerugian negara akibat adanya 
perangkat yang ilegal serta mencegah terjadinya spam dan fraud terkait layanan 
komunikasi.

3.2. Persentase (%) penyelesaian revisi UU No. 32 tahun 2002 tentang 
Penyiaran

Untuk pembahasan RUU Penyiaran Telah dilakukan pembahasan sebanyak 3 kali 
dengan Tim Ahli DPR yang menghasilkan antara lain:
1. Pembahasan Kerangka Pikir;
2. Clustering RUU Penyiaran

Tabel 3.21
IKSS 3.2 Persentase penyelesaian revisi UU No.32 tahun 2002 tentang 

Penyiaran

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian %

Persentase (%) 
penyelesaian revisi 
UU No. 32 tahun 
2002 tentang 
Penyiaran

%

100 % (naskah 
akademik revisi 
UU No.32 tahun 

2002 tentang 
penyiaran)

Inisiatif 
DPR

Berdasarkan tabel capaian diatas, terlihat bahwa realisasi dari target yang telah 
ditetapkan belum maksimal. Hal ini disebabkan karena revisi UU Penyiaran ini 
merupakan inisiatif dari DPR, dan sampai akhir tahun 2015 Komisi I DPR-RI belum 
menyerahkan Draft RUU penyiaran tersebut. Tanpa adanya draft tersebut maka 
belum bisa dilaksanakan pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM).
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3.3. Jumlah Peraturan Menteri terkait Penyelenggaraan National Chief 
Information	Officer	(NcIO)	

Government CIO (GCIO) adalah peran dan fungsi eksekutif untuk mengelola 
teknologi informasi serta seluruh aspek yang terkait padanya di Badan 
Pemerintahan. Saat ini Kemenkominfo sedang menyusun Rancangan Peraturan 
Menteri terkait Pelaksanaan Tugas Government Chief Information Officer. Tujuan 
dari penyusunan RPM Pelaksanaan Tugas Government Chief Information Officer 
yaitu untuk mengatur peran dan fungsi GCIO.

Tabel 3.22
IKSS 3.3 Jumlah Peraturan Menteri terkait Penyelenggaraan National Chief 

Information	Officer	(NcIO)

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian 

%
Jumlah Peraturan 
Menteri terkait 
Penyelenggaraan 
National Chief 
Information Officer 
(NCIO)

PM 1
1 RPM (menunggu 

penetapan menteri)
80%

Saat ini tahapan penyusunan RPM Pelaksanaan Tugas Government Chief 
Information Officer yaitu sudah terbentuk Rancangan Peraturan Menteri (RPM) 
yang saat ini dalam tahap legal drafting. Sehingga, realisasi dari Indikator Kinerja 
Jumlah Peraturan Menteri terkait pernyelenggara National Chief Information 
Officer (NCIO) belum tercapai optimal atau baru dicapai 80%. Langkah-langkah 
yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah berkoordinasi 
dengan Biro Hukum untuk segera menyelesaikan legal drafting dan uji publik 
sehingga Peraturan Menteri tersebut dapat segera ditetapkan di tahun 2016.

Dengan adanya peraturan ini, maka dampak atau output yang akan dicapai 
antara lain yaitu adanya acuan bagi pengembangan dan implementasi peran dan 
fungsi CIO pada Badan Pemerintah, meningkatnya keterpaduan dan koordinasi di 
dalam maupun antar Badan Pemerintahan yang berkaitan dengan pemanfaatan 
teknologi informasi, efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan 
sistem elektronik, meningkatnya produktivitas Badan Pemerintahan melalui 
penyelenggaraan sistem elektronik untuk mendukung layanan publik dan layanan 
antar Badan Pemerintahan.
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3.4.	 Jumlah	 Peraturan	 Menteri	 terkait	 penyelenggaraan	 sertifikasi	
elektronik	dan	penyelenggaraan	sertifikasi	keandalan

Untuk menyelenggarakan tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, 
berdaya saing dan aman, salah satunya adalah melakukan pengaturan di bidang 
e-Business. Pengaturan dilakukan dengan penyusunan kebijakan dan regulasi 
berupa Peraturan Menteri (PM). 

Penyusunan PM yang terkait dengan bidang e-Business harus memperhatikan 
peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan agar selaras dan harmonis 
serta dapat diimplementasikan. Peraturan perundang-undangan yang menjadi 
induk acuan adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. 

Sementara dampak dari penerbitan regulasi ini baru akan menjadi target 
tahun berikutnya. Adapun PM yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan 
Informatika  di tahun 2015 terkait Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan 
Sertifikasi Keandalan adalah :
1. RPM Tata Cara Pemberian Pengakuan Pendaftaran Penyelenggara Sertifikasi 

Elektronik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 82 tahun 2012 tentang  Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 
Elektronik dalam tahap legal drafting di Biro Hukum. 

2. RPM Lembaga Sertifikasi Keandalan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2012  tentang  Penyelenggaraan Sistem 
dan Transaksi Elektronik tahap tahap legal drafting di Biro Hukum. 

Tabel 3.23
IKSS	3.4	Jumlah	Peraturan	Menteri	terkait	penyelenggaraan	sertifikasi	

elektronik	dan	penyelenggaraan	sertifikasi	keandalan

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian %

Jumlah Peraturan Menteri 
terkait penyelenggaraan 
sertifikasi elektronik 
dan penyelenggaraan 
sertifikasi keandalan 

PM 2

2 RPM (dalam 
tahap legal 

drafting dan 
harmonisasi di 
bagian hukum 

Satker)

50%

Berdasarkan uraian di atas capaian dari indikator kinerja ini adalah 50%. Alasan 
tidak tercapainya target tersebut adalah adanya masukan – masukan untuk 
memperdalam isi dari RPM lebih lanjut, sehingga perlu dilaksanakan harmonisasi. 
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Dalam rangka percepatan penyelesaiannya, akan segera dikoordinasikan internal 
yang segera dilaksanakan uji publik terhadap RPM yang disusun di awal tahun 
2016. Dengan penerbitan Peraturan Menteri ini diharapkan akan memberikan 
perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku e-business.

3.5. Persentase (%) penyelesaian revisi UU No. 11 tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik

Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU Revisi UU ITE) telah disampaikan 
Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), melalui surat bernomor R-79/
Pres/12/2015 tertanggal 21 Desember 2015. Melalui surat tersebut, Presiden juga 
menugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan Revisi UU ITE 
bersama DPR RI.

Revisi UU ITE merupakan komitmen pemerintah untuk menanggapi aspirasi 
masyarakat yang menghendaki perubahan terhadap sejumlah ketentuan yang 
berpotensi membelenggu kebebasan berpendapat melalui sistem elektronik.
RUU ini telah dipersiapkan selama setahun terakhir dengan melibatkan berbagai 
kelompok masyarakat maupun unsur pemerintah yang berkepentingan dengan 
penerapan UU ITE.

Tujuan Revisi UU ITE adalah untuk menghindari multi-tafsir terhadap penerapan 
Pasal 27 ayat (3) yang mengatur mengenai penghinaan dan/atau pencemaran 
nama baik melalui sistem elektronik.Muatan utama revisi bersumber pada 
pengurangan ancaman pidana pencemaran nama baik. Pemerintah mengusulkan 
pengurangan ancaman pidana dari semula 6 (enam) tahun menjad 4 (empat) 
tahun, sehingga tidak perlu dilakukan penahanan. Selain itu revisi juga dilakukan 
untuk menegaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) merupakan delik aduan, sehingga 
harus ada laporan atau aduan dari korban pencemaran nama baik sebelum 
diproses oleh penyidik.

Revisi dilakukan juga terhadap ketentuan mengenai penggeledahan, penyitaan, 
penangkapan dan penahanan yang disesuaikan sebagaimana proses yang  diatur 
dalam hukum acara pidana. Hal ini dimaksudkan agar penerapan UU ITE sejalan 
dengan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP). 

Materi muatan yang terkandung dalam RUU Revisi UU ITE meliputi beberapa 
perubahan ketentuan Pasal dalam UU ITE yaitu Pasal 27 ayat (3), Pasal 31, Pasal 
43 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 45 dengan rincian sebagai berikut: 
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1. Menambahkan penjelasan Pasal 27 ayat (3) bahwa ketentuan penghinaan 
dan/atau pencemaran nama baik mengacu pada ketentuan Pasal 310 dan 
Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Mengubah redaksional Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai 
larangan intersepsi serta menghapus ketentuan Pasal 31 ayat (4) mengenai 
pendelegasian penyusunan tata cara intersepsi ke dalam peraturan 
pemerintah, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Tata Cara 
Intersepsi akan diatur dengan Undang-Undang. 

3. Mengubah ketentuan Pasal 43 ayat (3) mengenai penggeledahan dan/atau 
penyitaan terhadap sistem elektronik dilakukan sesuai dengan hukum acara 
pidana. 

4. Menambah 2 (dua) kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada 
Pasal 43 ayat (5) yakni kewenangan membuat data dan/atau sistem elektronik 
tidak dapat diakses dan kewenangan meminta informasi elektronik terkait 
tindak pidana kepada penyelenggara sistem elektronik.

5. Mengubah ketentuan Pasal 43 ayat (6) mengenai penangkapan dan 
penahanan dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana. 

6. Mengubah redaksional ketentuan pidana Pasal 45 dan menyisipkan 2 (dua) 
pasal yakni Pasal 45A dan Pasal 45B, dengan penurunan ancaman pidana 
pencemaran nama baik dari 6 (enam) tahun penjara dan/atau denda Rp 1 
Miliar menjadi 4 (empat) tahun penjara dan/atau denda Rp 750 juta. 

Penyusunan Revisi UU ITE telah melalui proses sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan, termasuk melibatkan masyarakat melalui proses uji 
publik yang dituntaskan sejak Agustus 2015. Naskah juga telah melalui proses 
harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM dengan melibatkan instansi 
terkait yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, 
Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Republik 
Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Bank Indonesia dan 
Otoritas Jasa Keuangan.Proses telah selesai bulan Oktober 2015 dan dilanjutkan 
dengan pengiriman naskah dari Presiden ke DPR. Sebelum dikirimkan oleh 
Presiden, Setkab mengharuskan naskah untuk diparaf Menkominfo, Jaksa Agung 
dan Kapolri. Proses ini memakan waktu cukup lama sehingga naskah tidak 
sempat dibahas pada tahun 2015. Terakhir, naskah telah dikirimkan melalui surat 
Presiden ke DPR dengan nomor R-79/Pres/12/2015 tertanggal 21 Desember 2015.

Berdasarkan uraian di atas, capaian kinerja terkait penyelesaian revisi UU No. 
11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebesar 80% (dalam tahap 
pengajuan pembahasan prolegnas di DPR). Untuk mempercepat penyelesaian 
Revisi UU No. 11 Tahun 2008 ini, Kementerian Kominfo terus berupaya untuk 
mendesak DPR agar membahas undang-undang tersebut.
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Tabel 3.24
IKSS 3.5 Persentase penyelesaian revisi UU No.11 tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian %

Persentase (%) 
penyelesaian revisi 
UU No. 11 tahun 2008 
tentangInformasi dan 
Transaksi Elektronik

% 100 
(diundangkan)

80 (pengajuan 
pembahasan 
prolegnas di 

DPR )

80%

3.6. Jumlah regulasi untuk penyebaran dan pemerataan informasi 
publik

Informasi  di era globalisasi dan demokratisasi dewasa ini telah menjadi 
komoditas strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Perkembangan 
perangkat keras dan perangkat lunak di bidang teknologi informasi dan 
komunikasi (TIK) yang menyebar di tengah-tengah masyarakat perlu diimbangi 
dengan ketersediaan konten informasi publik yang mengandung kearifan lokal 
serta mendidik (educative), mencerahkan (enlightening),memberdayakan 
(empowering) danmenanamkan rasa cinta tanah air (nationalism)  (3E+N) dalam 
bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Agar informasi publik dapat menyebar secara merata ke seluruh lapisan 
masyarakat, jalinan sinergi antara lembaga-lembaga pemerintahan di pusat 
dan daerah perlu ditingkatkan.  Jalinan aktivitas pelancaran arus informasi 
publik yang ditunjang jaringan komunikasi dankoordinasi antar lembaga-
lembaga pemerintahan di pusat dan daerah merupakan kunci untuk mendorong 
terciptanya program-program komunikasi yang konvergen dan sirkular antara 
lembaga publik dengan masyarakat.

Dalam rangka mendorong peningkatan jalinan sinergi dan koordinasi penyebaran 
informasi publik, pemerintah melalui Kemenkominfo perlu menerbitkan sejumlah 
regulasi. Kehadiran regulasi sebagai pendorong dan sekaligus panduan bagi 
stakeholders terkait dalam rangka penyebaran dan pemerataan informasi publik.  

Ketersediaan konten informasi yang mendidik, mencerahkan, memberdayakan 
dan menanamkan rasa cinta tanah air dalam bingkai NKRI yang  disebarkan 
secara merata ke seluruh Indonesia, akan mengurangi kesenjangan informasi di 
masyarakat. Dengan demikian, berbagai program pemerintah pada gilirannya 
mendapat dukungan luas dari masyarakat sehingga dapat  memberikan nilai 
tambah bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
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Tabel 3.25
IKSS 3.6 Jumlah regulasi untuk penyebaran dan pemerataan informasi publik

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian %

Jumlah regulasi untuk 
penyebaran dan pemerataan 
informasi publik

regulasi 6
4 RPM, 2 
Strakom

25%

Pada tahun 2015 capaian kinerja terkait regulasi untuk penyebaran dan 
pemerataan informasi publik  tercapai 6 kebijakan/regulasi dari target 6 regulasi 
(25%) yaitu :
1. Rancangan Peraturan Menteri tentang Monitoring Isu Publik
2. Rancangan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan, 

Kenaikan Jabatan/Pangkat, Pembebasan Sementara, Penurunan Jabatan, 
Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian Jabatan Fungsional Pranata 
Hubungan Masyarakat

3. Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian 
Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Humas

3. Rancangan Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyusunan Formasi 
Jabatan Fungsional Pranata Humas

5. Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi di Ruang Publik
6. Strategi Komunikasi Kebijakan Kedaulatan Pangan

Kendala yang dihadapi dalam penyusunan regulasi dikarenakan dalam proses 
penyusunan tersebut memerlukan banyak waktu sehingga tidak semua materi 
regulasi dapat terbahas. Langkah-langkah yang dilaksanakan adalah melakukan 
diskusi terkait materi regulasi di awal tahun serta melaksanakan koordinasi 
internal agar selesai legal drafting dan uji publik terhadap RPM yang disusun.

3.7. Jumlah regulasi terkait implementasi Government Public Relations 
(GPR)

Penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan 
Komunikasi Publik pada tanggal 25 Juni 2015 menjadi dasar penting dalam 
pelaksanaan komunikasi publik pemerintah. Inpres ini bertujuan untuk menunjang 
keberhasilan Kabinet Kerja, menyerap aspirasi publik dan mempercepat 
penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah.  Untuk 
menyukseskan pelaksanaan Inpres tersebut, Kemenkominfo perlu menyusun 
regulasi sebagai petunjuk teknisserta sumber daya manusia yang mendukung 
implementasinya yakni Pranata Humas 
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Penyusunan regulasi dan pengembangan kapasitas Jabatan Fungsional Pranata 
Humas diperlukan agar implementasi Goverment Public Relations (GPR) dapat 
berjalan optimal guna memberikan pelayanan, penyediaan dan penyebaran 
konten informasi publik.Kegiatan GPR ini penting mengingat banyak terjadi 
permasalahan di bidang kehumasan pemerintah, antara lain citra lembaga yang 
relatif kurang baik, kualitas layanan informasi yang belum optimal di tengah 
“luberan informasi”, serta jumlah, kompetensi kapasitas, dan kinerja kehumasan 
pemerintah yang terbatas. 

Tersosialisasikannya kebijakan, program dan capaian pemerintah kepada 
masyarakat luas sehingga mendapat apresiasi dan dukungan dari masyarakat 
luas. Hal itu pada gilirannya akan  meningkatkan partisipasi dan citra positif 
pemerintah.

Tabel 3.26
IKSS 3.7 Jumlah regulasi terkait implementasi Government  

Publik Relations (GPR)

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian 

%
Jumlah regulasi terkait 
implementasi Government 
Publik Relations (GPR)

regulasi 5 5 94%

Seperti terlihat pada tabel diatas, sampai akhir tahun 2015 Kemkominfo telah 
menyelesaikan 5 regulasi sesuai target yang telah ditentukan, sehingga capaian 
kinerja untuk indikator ini adalah 94%. Regulasi yang telah diselesaikan adalah: 
1. Inpres No. 9 Tahun 2015 tentang  Pengelolaan Komunikasi Publik
2. Permenkominfo No 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Humas
3. Permenkominfo No 12 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan 

Fungsional Pranata Humas
4. Permenkominfo No 14 Tahun 2015 tentang Forum Koordinasi Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi
5. RPM tentang Tata Kerja Pengelolaan Komunikasi Publik. Posisi RPM ini sudah 

berada di Biro Hukum dan sudah diharmonisasikan hanya tinggal dirapim-
kan dan uji publik. 

Kendala-kendala yang dihadapi sehingga target kinerja tahun 2015 belum 
tercapai adalah :
1. Dalam proses penyusunan draft Keppres tersebut telah diselenggarakan 

forum diskusi dengan mengundang 120 media penyiaran radio serta televisi, 
dan dihadiri oleh 50 orang peserta. Pertemuan tersebut ditindaklanjuti 
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dengan pertemuan yang diselenggarakan Asosiasi Televisi Seluruh Indonesia 
(ATVSI) dengan mengundang perwakilan Kementerian Kominfo, Kemenko 
PMK dan Bappenas (Bappenas berhalangan hadir) dalam pertemuan itu 
ATVSI menolak adanya Keppres ini *).

2. Pada proses RPM terkait Jabatan Fungsional Pranata Humas terkendala 
karena ada surat dari Presiden agar sebelum RPM ditandatangani harus 
dimintakan masukan ke Kemenko Polhukam, dan arahan Pak Menteri 
Kominfo agar RPM tsb dimintakan masukan selain Menko Polhukam juga 
Kementerian lain seperti Kementerian PAN & RB, Kemendagri dan Badan 
Kepegawaian Negara.

3. Penyusunan Strakom Revolusi Mental pada awalnya mengalami kesulitan 
dalam mengidentifikasi substansi Revolusi Mental dari Kemenko PMK sebagai 
leading sektor dari program Revolusi Mental. Namun pada akhirnya disusun 
berdasarkan FGD yang telah dilakukan bersama dengan Pokja Revolusi 
Mental.

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah:
1. Melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait antara lain ATVSI, 

Bappenas, Kemenko PMK, dan Kemenko Polhukam.
2. Membahas lebih lanjut terkait substansi strakom revolusi mental di awal 

tahun.

3.8. Jumlah kebijakan terkait diseminasi Kampanye Nasional Revolusi 
Mental 

Mentalitas individual maupun kolektif yang tangguh akan memberikan kontribusi 
positif dalam mendorong peningkatan kemajuan suatu bangsa. Beragam analisis 
menunjukkan bahwa bangsa Indonesia berada pada kondisi krisis karakter, 
intoleransi, pemerintah belum sepenuhnya hadir di tengah-tengah masyarakat 
dan rakyat menganggap dirinya tidak lebih hanya sebagai obyek pembangunan. 

Kondisi itu mendorong pemerintah untuk mengampanyekan Revolusi Mental. 
Konsep Revolusi Mental yang bermula dari visi, misi, dan program presiden 
terpilih hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 itu, kini telah tertuang dalam Peraturan 
Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (RPJMN 2015-2019).    

Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan 
Kementerian Koordinator  Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko 
PMK)  selaku leading sector perlu segera menggaungkan proses pelaksanaan 
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program Revolusi Mental di instansinya masing-masing, baik capaian terkini 
maupun kendala dan solusi penanganannya. Masyarakat perlu paham benar 
mengenai makna dan manfaat Revolusi Mental bagi dirinya, lingkungan, maupun 
bangsa.  

Pelaksanaan komunikasi publik yang sinergis mengenai kampanye pesan-pesan 
Revolusi Mental dapat dilakukan dengan memunculkan branding yang sama 
mengenai Revolusi Mental. Oleh karena itu, Kemenkominfo perlu menyusun 
strategi komunikasi dan diseminasi pemberitaan baik di media massa konvensional 
maupun intervensi dalam perbincangan di media sosial tentang Revolusi Mental. 
Dengan adanya strategi komunikasi dan diseminasi yang menyeluruh, diharapkan 
dapat menciptakan  suasana dan kontekstualisasi Agenda Revolusi Mental dalam 
setiap elemen bangsa. 

Tersosialisasikannya program pemerintah Gerakan Nasional Revolusi Mental 
(GNRM) ke masyarakat luas sehingga dapat  mendorong perubahan  carapandang, 
pikiran, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dankemodernan. 
Perubahan itu akan mendorong  Indonesia kedepannya menjadi bangsa besar 
dan lebih mampuberkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Adapun capaian terhadap indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.27
IKSS 3.8 Jumlah kebijakan terkait diseminasi Kampanye  

Nasional Revolusi Mental

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian %

Jumlah kebijakan terkait 
diseminasi Kampanye 
Nasional Revolusi 
Mental

kebijakan 2

2 (Rancangan 
Kepres dan  

Strakom 
Revolusi 
Mental)

25%

Pada tabel diatas, Kementerian Komunikasi dan Infomatika telah menyusun dua 
rancangan kebijakan terkait diseminasi Kampanye Nasional Revolusi Mental 
sehingga capaian kinerjanya 25%. Kebijakan yang telah diselesaikan berupa:
1. Rancangan Keputusan Presiden terkait penyediaan slot Public Service 

Announcement (PSA) oleh Lembaga Penyiaran untuk kampanye revolusi 
mental;

2. Rancangan Strakom Revolusi Mental.
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Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai target di atas adalah 
dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan membahas lebih lanjut 
terkait substansi di awal tahun.

Sasaran Strategis 4
Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola 
Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan 
efisien. 

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika 
menetapkan dua (2) indikator kinerja di dokumen Perjanjian Kinerja yaitu : jumlah peserta 
sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda; dan Jumlah 
Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo. Namun, agar pencapaian sasaran strategis 
ini lebih optimal maka ditambahkan enam (6) indikator kinerja yang tertuang didalam 
Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2015--2019 yaitu : persentase 
(%) rekomendasi kebijakan berbasis penelitian/kajian (termasuk studi dampak sosial 
ekonomi implementasi pitalebar, internet, dan Digitalisasi Penyiaran); jumlah peserta 
bimtek literasi bagi kalangan wanita, anakanak, dan disabilitas; opini BPK-RI atas 
Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika; persentase (%) penerapan 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kemenkominfo; persentase 
(%) terselesaikannya pelaksanaan kebijakan Change Management; dan Persentase (%) 
tersedianya sistem dan mekanisme Partisipasi Publik (Planning, design, execution dan 
monitoring) anggaran dan kebijakan. Sehingga keseluruhan indikator yang mendukung 
sasaran strategis ini sebanyak delapan (8) indikator. Capaian dari masing-masing indikator 
kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.28
Capaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis 4

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
 2015

Capaian 
%

4.1 Persentase (%) 
rekomendasi 
kebijakan berbasis 
penelitian/
kajian (termasuk 
studi dampak 
sosial ekonomi 
implementasi 
pitalebar, internet, 
dan Digitalisasi 
Penyiaran) 

% 30 30 100%
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Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
 2015

Capaian 
%

4.2 Jumlah peserta 
sertifikasi, 
pelatihan, bimtek, 
dan ToT SKKNI 
bagi angkatan kerja 
muda 

orang 7.575 11.785 156%

4.3 Jumlah Rancangan 
Regulasi SKKNI 
Bidang Kominfo 

RSKKNI 4 4 100%

4.4 Jumlah peserta 
bimtek literasi bagi 
kalangan wanita, 
anakanak, dan 
disabilitas

peserta 2.500 6.664 267%

4.5 Opini BPK-RI atas 
Laporan Keuangan 
Kementerian 
Komunikasi dan 
Informatika 

WTP WTP
TMP
(atas LK
 Tahun 2014)

-

4.6 Persentase (%) 
penerapan Sistem 
Pengendalian 
Intern Pemerintah 
(SPIP) di lingkungan 
Kemenkominfo 

% 100

100 (PM Kominfo 
tentang SPIP, 
pemetaan risiko, 
pelaksanaan 
renaksi dan 
laporan evaluasi 
pelaksanaan SPIP)

100%

4.7 Persentase (%) 
terselesaikannya 
pelaksanaan 
kebijakan Change 
Management

% 100

100 (Telah 
dilaksanakan 
Monev pelaksanaan 
dan capaian 
program Reformasi 
Birokrasi TA. 2015

Telah dilakukan 
survei persepsi 
pegawai Kominfo 
melalui portal)

100%
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Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
 2015

Capaian 
%

4.8 Persentase (%) 
tersedianya sistem 
dan mekanisme 
Partisipasi Publik 
(Planning, design, 
execution dan 
monitoring) 
anggaran dan 
kebijakan

%

100 (PM dan 
launching 
sistem 
mekanisme 
Partisipasi 
Publik)

80% (Sudah 
diundangkan 
melalui Permen 
no.29 thn 2015)

80%

Berdasarkan capaian diatas, secara umum sudah tercapai, bahkan ada capaian 
yang melebihi 100%. Namun, ada indikator yang belum sesuai dengan target yang 
ditetapkan, salah satunya adalah pada indikator opini BPK. Hal ini disebabkan karena 
belum optimalnya pengawasan internal di Kementerian Komunikasi dan Informatika. 
Capaian dan permasalahan dari sasaran strategis Terciptanya budaya pelayanan, 
revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan 
Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien diuraikan secara rinci sebagai 
berikut:

4.1. Persentase (%) rekomendasi kebijakan berbasis penelitian/kajian 
(termasuk studi dampak sosial ekonomi implementasi pitalebar, 
internet, dan Digitalisasi Penyiaran)

Kebijakan pemerintah seyogyanya didasarkan dari hasil riset dan kajian 
sehingga memiliki pondasi kontekstual yang kokoh untuk menjawab tantangan 
kekinian dan masa depan. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo berupaya 
menumbuhkembangkan iklim penelitian dan pengembangan di bidang kominfo 
dan menghasilkan kebijakan/regulasi yang berlandaskan pada hasil kajian/riset. 
Pada tahun 2015, Kementerian Kominfo telah menyusun 20 (dua puluh) penelitian 
terkait broadband, internet dan digitalisasi penyiaran sebagai pedoman dan arah 
pembangunan sektor TIK di Indonesia. 

Persentase rekomendasi kebijakan berbasis penelitian/kajian diukur dari seberapa 
banyak rekomendasi penelitian yang dapat menjadi masukan dalam penyusunan 
kebijakan atau regulasi dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam 
Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dan dalam Renstra 2015—2019. Adapun capaian 
target indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



80Laporan Kinerja  2015

PENDAHULUAN PERENCANAAN  KINERJA

Tabel 3.29
IKSS 4.1 Persentase rekomendasi kebijakan berbasis penelitian/kajian 

(termasuk studi dampak sosial ekonomi implementasi pitalebar, internet, 
dan Digitalisasi Penyiaran)

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian 
%

Persentase (%) rekomendasi 
kebijakan berbasis penelitian/
kajian (termasuk studi dampak 
sosial ekonomi implementasi 
pitalebar, internet, dan 
Digitalisasi Penyiaran) 

%
30% 

(dari 20 
dokumen)

30% 100%

Pada tabel di atas diketahui bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika  
berhasil mencapai kinerja 100%, artinya 30% (dari 20 dokumen) rekomendasi 
kebijakan berbasis penelitian berhasil dijalankan sesuai dengan target yang telah 
ditetapkan. Penelitian dilaksanakan secara swakelola oleh tim peneliti dan tim 
riset bersama (joint research) dengan peneliti dari lembaga penelitian eksternal. 
Selain itu, perhatian utama dari framework penelitian di Kementerian Komunikasi 
dan Informatika adalah diseminasi informasi baik melalui jurnal penelitian 
maupun melalui media lainnya. Berikut antara lain penelitian yang dilaksanakan 
pada tahun 2015 dan dijadikan rujukan oleh satuan kerja lain:
1. Studi Dampak Sosial Ekonomi terhadap Broadband di Indonesia
2. Model Pemberdayaan Masyarakat  untuk meningkatkan Produktivitas Melalui  

Optimalisasi Fungsi NIX 
3. Studi Pengembangan Model/Pola Kemitraan Pusat&Daerah Dalam Rangka 

Integrasi Infrastruktur Jalan&Telekomunikasi
4. Studi Pengembangan Pasar Smart Card di Indonesia
5. Peta Profesi SDM Kominfo
6. Strategi Implementasi Radio Siaran Digital di Indonesia
7. Survei Kebutuhan Informasi Masyarakat tentang Kebijakan Pemerintah di 

Bidang Ekonomi, Politik, dan Budaya, dan Kemaritiman pada Masyarakat 
Nelayan

8. Kajian Indikator Kominfo 2015
9. Kajian Pemetaan Industri Konten dan Aplikasi Indonesia
10. Optimalisasi Pemanfaatan Internet Desa berbasis Pemberdayaan Masyarakat 

melalui Pengelolaan Website Desa
11. Peta Bisnis Telematika

Pengukuran pemanfaatan dilakukan melalui survei pemanfaatan karya riset 
kepada para stakeholders penelitian yaitu satuan kerja teknis di lingkungan 
Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pembuat kebijakan serta 
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beberapa instansi terkait lainnya seperti Bappenas. Hasil feedback satuan kerja 
menunjukkan bahwa penelitian yang dilaksanakan Kementerian Komunikasi 
dan Informatika pada tahun 2015 relevan dan dapat menjadi masukan dalam 
penyusunan kebijakan satuan kerja teknis dan sebagai acuan, bahan dasar serta 
data dukung dalam pengambilan keputusan satuan kerja. Oleh karena itu, target 
indikator Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian terkait 
broadband, internet, digital sebesar 30% dari jumlah penelitian tersebut telah 
dimanfaatkan oleh satker terkait, dengan demikian target telah tercapai.

  
4.2.	 Jumlah	peserta	sertifikasi,	pelatihan,	bimtek,	dan	ToT	SKKNI	bagi	

angkatan kerja muda

Salah satu target Pemerintah melalui RPJMN 2015-2019 adalah pada akhir tahun 
2019 pemerintah mampu menciptakan lapangan kerja untuk 10,000,000 orang, 
meningkatkan kualitas serta ketrampilan pekerja bagi 3,552,950 pekerja, dan 
meningkatkan rasio tenaga kerja ahli sebanyak 42% dari total tenaga kerja, serta 
meningkatkan kinerja lembaga pelatihan milik negara yang berbasis kompetensi 
sebanyak 25%. 

Data di atas menunjukkan bahwa insentif pemerintah pada percepatan sertifikasi 
tenaga kerja adalah 10%-15% dari total jumlah tenaga kerja. Berdasarkan data 
Kementerian Kominfo, jumlah tenaga kerja sektor TIK pada tahun 2014 adalah 
1,382,088 orang. Dari total jumlah tenaga kerja sektor TIK tersebut, mereka yang 
bersertifikasi SKKNI belum mencapai 5%. Hal ini menyulitkan dalam persaingan 
tenaga kerja. Adapun capaian dari target indikator ini dapat dilihat pada tabel 
berikut:

Tabel 3.30
IKSS	4.2	Jumlah	peserta	sertifikasi,	pelatihan,	bimtek,	dan	 

ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian 

%
Jumlah peserta sertifikasi, 
pelatihan, bimtek, dan ToT 
SKKNI bagi angkatan kerja 
muda 

orang 7.575 11.785 156%

Pada tabel di atas, pencapaian indikator kinerja jumlah peserta sertifikasi, 
pelatihan, bimtek, dan Tot SKKNI bagi angkatan kerja muda mencapai 156%, jauh 
melampaui dari target yang ditetapkan yakni 7.575 peserta. Hal ini dikarenakan 
banyaknya peserta yang berminat dalam mengikuti sertifikasi, pelatihan dan 
bimtek.
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Pencapaian target tahun 2015 sebesar 89,5% dari target jangka menengah di 
tahun 2019 yakni sebanyak 13.175 peserta. Artinya, pada tahun 2015 target 
peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda 
sudah hampir mencapai target keseluruhan. 

Pengembangan SDM Nasional bidang komunikasi dan informatika (kominfo) 
dalam rangka peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa sudah dilakukan 
semenjak awal Kementerian Kominfo didirikan tahun 2005. Dasar kegiatan 
tersebut diantaranya dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang 
Sistem Pelatihan Kerja Nasional Pasal 14 yang menyatakan tentang pelaksanaan 
sertifikasi kompetensi kerja dan lembaga sertifikasi profesi dalam sistem 
pelatihan kerja nasional. Berdasarkan PP tersebut pula, Kementerian Kominfo 
sebagai instansi pembina teknis standardisasi profesi tenaga kerja nasional sektor 
kominfo melakukan uyapa peningkatan kompetensi SDM melalui uji sertifikasi 
yang diselenggarakan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang Kominfo pada 
Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang menjadi mitra.Melalui kegiatan ini Sertifikat 
kompetensi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang 
dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Kementerian Komunikasi dan Informatika sendiri telah berupaya melakukan 
pengembangan kompetensi SDM Nasional bidang kominfo melalui berbagai 
kegiatan, diantaranya fasilitasi penyusunan SKKNI, pengembangan sistem 
pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan pembentukan 
lembaga-lembaga sertifikasi profesi yang menjadi kebutuhan sekaligus 
tanggungjawab masyarakat industri dan profesi. Upaya ini semakin perlu 
ditingkatkan mengingat Indonesia segera memasuki era single market Masyarakat 
Ekonomi ASEAN dimana tercipta arus bebas barang, jasa, modal, investasi, dan 
tenaga kerja terampil dari satu negara ke negara lain di wilayah Asia Tenggara. 
Oleh karena itu, Kementerian Kominfo melakukan intensifikasi pelatihan dan 
sertifikasi bidang komunikasi dan informatika berbasis SKKNI terutama bagi 
angkatan kerja muda yaitu lulusan sekolah menengah kejuruan, D1, D2, D3 
bidang terkait kominfo dengan tujuan mereka memiliki modal berupa pengakuan 
kompetensi untuk memperoleh kesempatan kerja dan meningkatkan daya 
saing di dunia kerja. Selain itu, intensifikasi juga dilaksanakan melalui pelatihan 
instruktur berbasis SKKNI dan sertifikasi bagi asesor bidang kominfo sehingga 
dalam jangka panjang, diharapkan akan terbangun budaya sertifikasi yang 
merupakan suatu ekosistem yang ideal untuk mendukung iklim pengembangan 
kompetensi di Indonesia. Untuk mendukung penciptaan ekosistem tersebut, 
Kementerian Kominfo telah menerbitkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 24 
Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 
bidang Komunikasi dan Informatika. 
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Pada tahun 2015, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan 
pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI di seluruh Indonesia dengan lebih dari 
100 pelatihan dan Uji Kompetensi serta lebih dari 10.000 peserta. Selain itu, 
Kementerian Kominfo bekerjasama dengan BNSP juga mendorong pendirian 
LSP bidang kominfo melalui workshop langkah dan tata cara pendirian LSP serta 
pelatihan dan sertifikasi asesor yang merupakan salah satu komponen utama 
dalam mendirikan suatu LSP. Hingga saat ini, terdapat 5 LSP bidang kominfo yang 
telah terbentuk dimana tiga diantaranya yaitu LSP Public Relations Indonesia 
(PRI), LSP Telekomunikasi, dan LSP Komputer memperoleh lisensi dari BNSP 
pada tahun 2015. Selain itu, LSP Telko (PCC Telkom) saat ini sedang menunggu 
lisensi dari BNSP dan terdapat 7 (tujuh) calon LSP yang telah mendaftar dan 
memperoleh apresiasi dari BSNP, dimana 1 (satu) diantaranya telah memperoleh 
Rekomendasi dari Kementerian Kominfo dan akan melanjutkan pada proses 
asesmen oleh BNSP. Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta juga telah 
memperoleh izin Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK) dari BNSP sehingga pada 
tahun 2015 STMM telah dapat menyelenggarakan Uji Kompetensi di bawah 
supervisi BNSP. Berikut data pelaksanaan kegiatan Sertifikasi berbasis SKKNI 
bidang kominfo tahun 2015:

Tabel 3.31
Jumlah	peserta	yang	mengikuti	kegiatan	Sertifikasi	berbasis	SKKNI

Uraian Capaian Peserta

Pelatihan dan Sertifikasi SKKNI bagi Angkatan Kerja 
Muda

11.785 orang

Pelatihan Instruktur berbasis SKKNI 1.478 orang
Pelatihan dan Sertifikasi SKKNI bagi Asesor 433 orang
Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi bidang 
kominfo

4 LSP
1 PTUK

4.3. Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo

Dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia secara lebih 
terukur, Pemerintah tengah menyusun kebijakan standardisasi profesi tenaga 
kerja nasional melalui sistem Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 
(SKKNI), yang digunakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan, dunia industri, 
dan tenaga kerja Indonesia sebagai acuan dan produk hukum yang mendasari 
keberadaan sistem sertifikasi untuk mengukur kompetensi tenaga kerja. Sistem 
sertifikasi tersebut akan memudahkan dunia industri dalam melaksanakan 
pembinaan pegawai dan memastikan bahwa kompetensi tenaga kerja diakui 
oleh pihak lain sepanjang yang bersangkutan lulus ujian sertifikasi.
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Tabel 3.32
IKSS 4.3 Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian 
%

Jumlah Rancangan Regulasi 
SKKNI Bidang Kominfo RSKKNI 4 4 100%

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian untuk tahun 2015 adalah 100% dari 
target yang telah ditetapkan. Kementerian Kominfo bertugas sebagai instansi 
pembina teknis standardisasi profesi tenaga kerja nasional sektor kominfo dimana  
saat ini terdapat 21 (dua puluh satu) SKKNI bidang kominfo, yaitu 8 (delapan) 
standar di bidang komunikasi dan 13 (tiga belas) standar di bidang informatika. 
21 (dua puluh satu) SKKNI tersebut telah ditetapkan sebagai standar nasional 
oleh Menteri Ketenagakerjaan dan saat ini telah diberlakukan oleh Menteri 
Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 24 
Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 
bidang Komunikasi dan Informatika. Selain SKKNI tersebut, saat ini terdapat 4 
(empat) Rancangan SKKNI yang masih berada dalam proses penetapan oleh 
Menteri Ketenagakerjaan yaitu RSKKNI Penulis Naskah Televisi, RSKKNI Cloud 
Computing, RSKKNI Mobile Computing dan RSKKNI Telekomunikasi. Berikut 
data RSKKNI Bidang Kominfo yang telah disusun oleh Kementerian Komunikasi 
dan Informatika Tahun 2015:

Tabel 3.33
RSKKNI Bidang Kominfo yang telah disusun  

Kementerian Komunikasi dan Informatika

No Skkni / Rskkni Keterangan Uraian

1 RSKKNI Penulis Naskah 
Televisi (Scriptwriter) Penyusunan 2015

RSKKNI menunggu 
pengesahan oleh Menteri 
Ketenagakerjaan

2 RSKKNI Cloud 
Computing Penyusunan 2015

RSKKNI menunggu 
pengesahan oleh Menteri 
Ketenagakerjaan

3 RSKKNI Mobile 
Computing Penyusunan 2015

RSKKNI menunggu 
pengesahan oleh Menteri 
Ketenagakerjaan
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No Skkni / Rskkni Keterangan Uraian

4 RSKKNI 
Telekomunikasi Penyusunan 2015

Kategori Telekomunikasi 
Bidang Instalasi dan 
Penggelaran Jaringan, 
Bidang Operasi dan 
Pemeliharaan Jaringan, dan 
Bidang Optimasi Jaringan 

Penyusunan dalam 
persiapan konvensi dan 
diperkirakan akan selesai 
Desember 2015

Capaian jumlah rancangan regulasi SKKNI Bidang Kominfo pada tahun 2015 
apabila dibandingkan target jangka menengah tahun 2019 adalah adalah sebesar 
20% (4 RSKKNI dari 20 RSKKNI).

4.4. Jumlah peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak, 
dan disabilitas

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2012 yang dilaksanakan 
oleh BPS, ditemukan bahwa total penyandang disabilitas di Indonesia adalah 
2,45% dari total penduduk Indonesia atau sekitar 6 juta orang. Dalam menjamin 
kepentingan disabilitas tersebut pemerintah telah mengatur perlindungan bagi 
mereka melalui UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU 
Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Disabilitas memberi dampak 
pada  kemiskinan, sebaliknya kemiskinan juga mempengaruhi kelahiran anak-
anak dengan cacat fisik; mereduksi ekses negatif  siklus tersebut menjadi tugas 
pemerintah.  Sayangnya program-program nasional dan komitmen-komitmen 
global, termasuk Millennium Development Goals (MDGs), tidak memasukkan 
target dan indikator untuk lapisan masyarakat ini sehingga akses dan partisipasi 
sosial, ekonomi, dan politik dari kalangan disabilitas masih sangat kurang.  
Menyadari hal tersebut, pada tahun 2012, dipelopori oleh United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), International 
Disability Alliance (IDA), dan International Telecommunication Union (ITU), pada 
tahun 2012 disusunlah ICT Opportunity for a Disability-Inclusive Development 
Framework yang memberikan aksentuasi pendekatan teknologi infomasi dan 
komunikasi (TIK) dalam pemberdayaan kalangan disabilitas. 

Peluang penggunaaan TIK bagi disabilitas belum banyak dilakukan (tidak 
mainstream). TIK merupakan sebuah tools yang dapat digunakan bagi 
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disabilitas untuk menambah daya saing, peluang dan kesejajaran dengan 
anak pada umumnya.Assistive technologies memberikan kesempatan bagi 
kalangan disabilitas untuk mengakses dan menjadi bagian dari masyarakat 
global termasuk dalam kemudahan menerima layanan publik secara online. TIK 
juga memudahkan kalangan disabilitas untuk mengakses pendidikan dengan 
bermacam metode. Hingga pada level produktivitas, TIK membantu masyarakat 
disabilitas untuk memiliki abilitas untuk berpartisipasi di roda perekonomian 
karena TIK memungkinkan moda komunikasi dengan aksesibilitas fisik seminimal 
mungkin. IPTV dan sistem Integrated Broadcast-Broadband (IBB) systems yang 
dipancarkan melalui jaringan telekomunikasi broadband memungkinkan layanan 
personal (video, gambar, suara, teks, grafik, dan data) bagi kalangan disabilitas 
tanpa mengganggu layanan mereka yang tidak memiliki masalah dengan 
penginderaan. 

Era masyarakat informasi saat ini menjadikan informasi menjadi aset yang 
berharga untuk diakses dan diolah dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. 
Proses pengaksesan dan pengolahan informasi pun semakin mudah dan cepat 
dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dengan 
demikian, masyarakat perlu memiliki pengetahuan dasar dan pemahaman yang 
cukup mengenai TIK dan pemanfaatannya guna meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi pemanfaatan TIK tersebut. Hal itu menjadi landasan pemikiran bagi 
Kementerian Kominfo dalam memberikan pelatihan dan bimbingan teknis literasi 
bagi masyarakat. 

Kegiatan ini difokuskan pada kalangan wanita, anak-anak dan disabilitas dengan 
tujuan memberikan wawasan pada mereka mengenai peluang TIK dalam 
memanifestasikan potensi individu untuk produktivitas, khususnya memberikan 
pemahaman keluarga dan masyarakat tentang peluang TIK dan pentingnya 
inklusivitas pembangunan. Pelatihan dilaksanakan di Pusat TIK Nasional Ciputat 
di berbagai lokasi di Indonesia lainnya dengan total 6.664 peserta terdiri dari 
6.001 anak/pelajar, 100 wanita, 455 disabilitas dan 108 masyarakat UKM. Selain 
itu, Kementerian Kominfo mengadakan Kompetisi TIK bagi Remaja Disabilitas 
berskala nasional yang dilaksanakan pada bulan Mei 2015 bekerjasama dengan 
Yayasan Pembinaan Anak Cacat Nasional dan pada awal November 2015, 
Kementerian Kominfo juga menjadi tuan rumah pada acara kompetisi TIK 
regional tahunan bagi anak disabilitas di kawasan Asia Pasifik Global Information 
Technology Challenge 2015 for Youth with Disabilities yang diselenggarakan di 
Indonesia bekerjasama dengan Korean Society Rehabilitation for Person with 
Disabilities (KSRPD) dan YPAC Nasional. Prestasi monumental pada kegiatan 
tersebut adalah terpilihnya Dyan dari Indonesia sebagai Global IT Leader 
mengalahkan peserta dari 15 negara, Indonesia juga berhasil memperoleh 9 
penghargaan lainnya dari berbagai kategori. Prestasi ini memperlihatkan potensi 
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besar pada para remaja disabilitas di Indonesia dimana potensi tersebut dapat 
dikembangkan melalui pemanfaatan TIK khususnya dalam kehidupan sehari-hari 
sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas para disabilitas. 

Indikator Jumlah peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak, 
dan disabilitas diukur dari seberapa banyak peserta yang mengikuti bimtek 
dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 
2015 dan renstra 2015—2019. 

Tabel 3.34
IKSS 4.4 Jumlah peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita,  

anak-anak dan disabilitas

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian %

Jumlah peserta bimtek 
literasi bagi kalangan 
wanita, anak-anak dan 
disabilitas 

Peserta 2.500 6.664 267%

Seperti terlihat pada tabel diatas, bahwa capaian untuk tahun 2015 adalah 267%, 
dengan terealisasikannya 6.664 peserta yang mengikuti peserta bimtek literasi 
bagi kalangan wanita, anak-anak dan disabilitas. Pencapaian target tahun 2015 
sebesar 27 % dari target jangka menengah di tahun 2019 yakni sebanyak 24.900 
peserta. 

Capaian pada tahun 2015 melebihi dari target yang telah ditentukan yaitu 2500 
peserta dikarenakan adanya bantuan dan kerjasama dengan berbagai pihak 
seperti Huawei, Yayasan Penyandang Anak Cacat (YPAC), Korea International 
Cooperation Agency (KOICA), dan Pemerintah Daerah Bekasi.

4.5. Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi 
dan Informatika 

Opini hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Kementerian merupakan salah 
satu ukuran keberhasilan suatu intansi dalam mencapai tingkat kinerja dan 
akuntabilitas yang diharapkan serta menjadi bagian penting dari upaya 
mewujudkan Good Governance. Opini diberikan berdasarkan kriteria penilaian 
serta standar Pemerikasaan Keuangan Negara (SPKN) yang berlaku. Opini hasil 
Audit tersebut terdiri dari 4 kategori, yaitu: Tidak Wajar (adverse opinion), Tidak 
Menyatakan Pendapat/TMP (No Opinion/ Disclaimer), Wajar Dengan Pengecualian 
(WDP), dan Wajar Tanapa Pengecualian (WTP), bergantung dari hasil pemeriksaan 
BPK.
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Dari hasil audit atas Laporan Keuangan Kementerian Tahun Anggaran 2014, BPK 
memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer) dari taget WTP yang 
telah ditetapkan, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.35
IKSS 4.5 Opini hasil audit BPK

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian %

Opini hasil audit BPK WTP WTP TMP -

Sedangkan Opini BPK atas Laporan Keuangan (LK) KemenkominfoTahun 
Anggaran  2015 belum diketahui karena pada saat Laporan Kinerja inidisusun, 
proses pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan tersebut masih berlangsung. 

Penyebab utama dari diperolehnya opini TMP atas LK TA 2014 adalah karena 
adanya Piutang BHP ISR (Izin Stasiun radio) dan IPFR (Izin Pita Frekuensi Radio) 
PT ST sebesar Rp. 1,14 Triliun, Piutang BHP PT BT sebesar Rp.196,19 miliar dan PT 
IDS sebesar Rp.13, 64 miliar serta Piutang BHP Frekuensi PT STI sebesar Rp.47,74 
miliar belum disepakati debitur dan ditetapkan Kementerian Kominfo. Selain itu, 
adanya Hutang Kepada Pihak Ketiga terkait pekerjaan jasa penyediaan layanan 
Kewajiban Pelayanan Universal/USO senilai Rp 1,2 T yang tidak dapat diyakini 
kebenarannya karena tidak dapat direkonsiliasi dengan nilai prestasi kerjanya dan 
tidak didukung dengan parameter perhitungan yang jelas atas nilai prestasi kerja 
penyedia jasa, serta adanya persediaan berupa Barang yang Akan Diserahkan 
ke Pihak Lain hasil pengadaan Tahun 2010-2014 sebesar Rp 251,16 miliar tidak 
didasarkan opname fisik.

Diperolehnya opini disclaimer atas Laporan Keuangan Kementerian TA 2014 dapat 
memberikan berbagai dampak yang tidak diinginkan. Di antaranya adalah :
a. Menimbulkan citra buruk masyarakat terhadap Kementerian terkait 

kredibilitas dan nilai-nilai integritas, serta peran pengawasan intern APIP 
yang masih perlu ditingkatkan;

b. Menimbulkan persepsi masyarakat atas nilai kinerja dan akuntabilitas 
Kementerian yang dianggap masih belum baik;

c. Menghambat upaya peningkatan capaian nilai Reformasi Birokrasi;
d. Mempengaruhi upaya mewujudkan good governance.

Oleh karena itu, untuk memperbaikinya diperlukan komitmen dan langkah-
langkah nyata dari segenap jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika 
serta penguatan peran pengawasan intern dari Inspektorat Jenderal selaku APIP. 
Dalam kaitannya dengan upaya menuju WTP Inspektorat Jenderal Kementerian 
Komunikasi dan Informatika  antara lain akan melakukan hal-hal sbb : 
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a. Pendampingan secara intensif kepada seluruh Satuan Kerja (mulai tingkat 
eselon II) dalam penyusunan Laporan Keuangan, khususnya dalam kerangka 
accrual basic; 

b. Pendampingan dalam penyelesaian/penindak-lanjutan temuan BPK atas 
Laporan Keuangan Kominfo (tingkat Eselon I);

c. Pemetaan risiko sebagai bagian dari evaluasi atas pelaksanaan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh Inspektorat Jenderal 
bekerjasama dengan BPKPguna memetakan permasalahan-permasalahan 
yang menyebabkan lemahnya pengendalian intern, menyusun mitigasinya, 
serta memonitor pelaksanaannya di seluruh Satuan Kerja;

d. Menyusun langkah-langkah strategis dan konkrit menuju WTP oleh 
Inspektorat Jenderal dengan didampingi BPKP;

e. Melakukan internalisasi dan kampanye menuju opini WTP keseluruh satker, 
dengan tujuan:
1. Menyamakan persepsi dan komitmen dalam mencapai opini WTP 

antara Inspektorat Jenderal sebagai pengawas dengan Satker sebagai 
pelaksana;

2. Meminimalisasi  terjadinya temuan berulang setiap tahun;
3. Mengatasi hambatan yang dihadapi satker dalam pencapaian WTP serta 

membantu memberikan solusi yang tepat sasaran.
 

Selain itu, sesuai dengan peran baru APIP sebagai “agent of Quality Assurance” 
kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal akan lebih diarahkan kepada upaya 
pembinaan terhadap Satuan Kerja, sehingga kegiatan pengawasan akan lebih 
dititikberatkan pada pemberian asistensi dan konsultansi (assurance services), 
pengawasan yang berifat preventif (pencegahan) serta pengawasan yang bersifat 
direktif (pengawalan), yang dipandang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja 
organisasi secara keseluruhan dibanding pengawasan yang bersifat re-aktif.

4.6. Persentase (%) penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP) di lingkungan Kemenkominfo 

Sejalan dengan perkembangan peran internal audit yang kini harus lebih diarahkan 
pada fungsi advisory service, Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi 
dan Informatika dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasannya mulai tahun 
2015 telah lebih menekankan pada evaluasi dan pemberian assurance untuk 
pengembangan penerapan SPIP oleh Satuan-Satuan Kerja sebagai kegiatan 
utama. Kegiatan yang berfokus pada identifikasi dan penilaian atas risiko sebagai 
tools yang utama diyakini lebih bermanfaat bagi Satuan Kerja selaku auditan 
dalam upaya meningkatkan proses manajemen risiko dan pengendalian risiko-
nya, sekaligus meminimalisir terjadinya penyimpangan ataupun praktek-praktek 
yang tidak mencerminkan 3 E (ekonomis, efisien, efektif). 
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Persentase (%) penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) 
di lingkungan Kemenkominfo diukur dari seberapa besar penerapan sistem 
pengendalian intern pemerintah dibandingkan dengan target yang ditetapkan 
dalam perjanjian kinerja tahun 2015 dan renstra tahun 2015—2019 yang 
meliputi: penyusunan Peraturan Menteri tentang Penerapan SPIP, penyusunan 
Keputusan Menteri tentang Piagam Audit (Audit Charter), pembangunan 
infrastruktur SPIP di 2 (dua) Satker Utama (Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI), serta 
pemetaan risiko di seluruh Satuan Kerja. Hasil capaian indikator tersebut dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.36

IKSS 4.6 Persentase (%) penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP) di lingkungan Kemenkominfo

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian %

Persentase (%) 
penerapan Sistem 
Pengendalian 
Intern Pemerintah 
(SPIP) di 
lingkungan 
Kemenkominfo 

% 100

100 (PM Kominfo 
tentang SPIP, dan 
keputusan Menkominfo 
tentang Piagam 
Audit (Audit Charter), 
pembangunan 
infrastruktur SPIP di 
2(dua) Satker Utama, 
pemetaan risiko di 
seluruh Satuan Kerja, 
pelaksanaan renaksi 
dan laporan evaluasi 
pelaksanaan SPIP)

100%

Dari tabel diatas capaian kinerja penerapan SPIP mencapai 100%. Penerapan 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) akan terus dioptimalkan agar dapat 
memberikan dampak yang positif (outcomes) terhadap kinerja dan akuntabilitas 
Kementerian dalam rangka mewujudkan clean government dan good governance, 
karena antara lain:
a. Terbangunnya sistem peringatan dini melalui identifikasi atas potensi 

terjadinya praktik-praktik yang menyimpang, kecurangan dan korupsi yang 
merugikan keuangan negara;

b. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Kementerian Komunikasi dan Informatika  melalui aktivitas-aktivitas yang 
berkinerja dan mencerminkan unsur 3 E (ekonomis, efektif, efisien);



91 Laporan Kinerja  2015

AKUNTABILITAS KINERJA PENUTUP

c. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan 
pemerintahan Negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset 
Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sesuai 
amanat Peraturan Pemerintah 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah.

4.7. Persentase (%) terselesaikannya pelaksanaan kebijakan Change 
Management 

Persentase terselesaikannya pelaksanaan kebijakan Change Management diukur 
dariberapa persen pelaksanaan kebijakan Change Management dibandingkan 
dengan target yang dicanangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dan 
Renstra 2015—2019.

Tabel 3.37

IKSS 4.7 Persentase (%) terselesaikannya pelaksanaan kebijakan  
Change Management

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian 
%

Persentase (%) 
terselesaikannya 
pelaksanaan 
kebijakan Change 
Management

% 100

100%

Telah dilaksanakan 
Monev pelaksanaan 
dan capaian program 
Reformasi Birokrasi 
TA. 2015

Telah dilakukan survey 
persepsi pegawai 
Kominfo melalui portal

100%

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja untuk indikator terselesaikannya 
pelaksanaan kebijakan Change Management adalah sebesar 100%. Dalam 
mewujudkan pelaksanaan kebijakan Change Management, sejumlah langkah 
telah dilakukan sebagai berikut:
• Penetapan Nilai-nilai Kementerian
• Penunjukan Kepala Satker dan UPT sebagai agen Kementerian Kominfo
• Langkah berikutnya yaitu Pemetaan Quick Wins Unit kerja di lingkungan 

Kementerian Kominfo.  Quick Wins unit Kerja ini nantinya dielaborasi menjadi 
Quick Wins  Kementerian Kominfo.

Hasil proses ini diharapkan pada tahun 2019  mampu meningkatkan citra lembaga 
Kominfo sebagai Lembaga Pelayanan Publik yang Profesional, Akuntabel, 
Integritas, dan Inovatif.
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4.8. Persentase (%) tersedianya sistem dan mekanisme Partisipasi 
Publik (Planning, design, execution dan monitoring) anggaran dan 
kebijakan.

Pencapaian indikator ini diukur dari seberapa banyak tersedianya sistem dan 
mekanisme partisipasi public yang terlaksana dibandingkan dengan target yang 
direncanakan dalam renstra 2015—2019.Langkah awal pembangunan Sistem dan 
Mekanisme Partisipasi Publik ini adalah penetapan Peraturan Menteri Kominfo 
No.29 Thn 2015 tentang Partisipasi Publik. Perangkat hukum ini diperlukan sebagai 
pijakan awal dalam membangun system dan mekanisme Partisipasi Publik, dimana 
hal ini nantinya berguna untuk mengintegrasikan standard dan metode yang jelas 
di setiap proyek/program kerja yang dikerjakan. Dengan demikian, sejak awal 
organisasi dapat memilih mana saja yang bisa ditindaklanjuti yang sesuai dengan 
visi dan misi Pembangunan Nasional. Selain itu Sistem dan Mekanisme Partisipasi 
Publik ini diharapkan mampu mengontrol proyek/program kerja dari tahap 
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian sampai tahap penyelesaian. Hasil 
capaian target tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.38

IKSS 4.8 Persentase tersedianya sistem dan mekanisme Partisipasi Publik (Planning, design, 

execution dan monitoring) anggaran dan kebijakan

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian 
%

Persentase (%) 
tersedianya sistem 
dan mekanisme 
Partisipasi Publik 
(Planning, design, 
execution dan 
monitoring) 
anggaran dan 
kebijakan

% 100

80 (Sudah 
diundangkan melalui 
Permen no.29 
thn 2015, untuk 
implementasi telah 
dilakukan koordinasi 
dengan PDSI untuk 
aplikasinya)

80%

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja untuk indikator tersedianya 
sistem dan mekanisme Partisipasi Publik (Planning, design, execution dan 
monitoring) anggaran dan kebijakan sebesar 70%. Kendala yang dihadapi dalam 
pelaksanaan indikator tersebut adalah peran serta dari publik belum optimal. 
Sehingga penyusunan PM nya memakan waktu yang lama. Hal ini berdampak 
pada penyusunan aplikasi yang baru dapat disusun pada bulan Desember tahun 
2015. 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan 
mempercepat penyusunan aplikasi di awal tahun 2016.
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KINERJA LAINNYAKEMENTERIAN KOMUNIKASI 
DAN INFORMATIKA

1. Percepatan layanan (Machine to Machine)

Kementerian Komunikasi dan Informatika senantiasa terus berupaya 
meningkatkan pelayanan publik, termasuk pelayanan perizinan penggunaan 
frekuensi radio yang merupakan salah satu pelayanan yang mengedepankan 
prinsip transparansi, partisipasi dan inovasi. Setelah penerapan fasilitas pelayanan 
perizinan melalui elicensing (daring/online), simulasi perhitungan tarif  Biaya Hak 
Penggunaan Frekuensi Radio (BHP Frekuensi Radio), pembayaran BHP Frekuensi 
Radio melalui sistem host-to-host dengan Bank Mandiri yang terintegrasi pada 
Sistem Informasi Manajamen Spektrum (SIMS)yang telah dilakukan sebelumnya, 
maka satu lagi bentuk inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik adalah 
pelayanan perizinan penggunaan frekuensi radio melalui antar muka mesin 
(Machine-to-Machine Interface), selanjutnya disebut Sistem Machine-to-Machine 
(Sistem M2M). 

Penggunaan Sistem M2M diperuntukan bagi pengguna frekuensi radio dengan 
data perizinan yang sangat banyak, khususnya penanganan data perizinan ISR 
Microwave Link dari para operator seluler, yang diharapkan dapat mempercepat 
proses perizinan, meningkatkan akurasi data perizinan serta melibatkan partisipasi 
pengguna layanan dalam peningkatan pelayanan perizinan penggunaan frekuensi 
radio, secara lebih mudah, lebih fleksibel dan lebih transparan. Sistem M2M juga 
dapat digunakan untuk keperluan Registrasi BTS (Base Transceiver Station) bagi 
pemegan Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR), yaitu para operator seluler dan BWA.

Pada tanggal 19 Mei 2015 bertempat di Auditorium Kementerian Komunikasi 
dan Informatika, Menteri Komunikasi dan Informatika meresmikan penggunaan 
pelayanan perizinan melalui Sistem M2M yang telah dapat digunakan oleh para 
operator seluler selaku pengguna frekuensi radio yang memiliki stasiun radio 
dengan jumlah yang besar (Big User) sekaligus sebagai Premium Customer, 
yaitu: PT. Telkom, PT. Telkomsel, PT. XL Axiata, PT. Indosat, PT. H3I dan PT. 
Smartfren Telecom, sekaligus dilakukan Live Demo penggunaan Sistem M2M. 
Dengan demikian, saat ini permohonan perizinan penggunaan frekuensi radio 
dapat dilakukan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Kementerian Komunikasi dan 
Informatika (offline), e-licensing (online) dan Sistem M2M.
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Gambar 3.7 Penggunaan Sistem Machine-to-Machine oleh operator seluler

Sistem M2M ini yang secara bertahap akan terus dikembangkan sesuai dengan 
kebutuhan dan tantangan dalam dinamika pelaksanaan pelayanan perizinan.

2. Filling Satelit

Filing satelit disiapkan berdasarkan masing-masing output antara lain evaluasi 
rencana pengadaan Pasifik Satelit Nusantara (PSN) VI, analisa publikasi dan 
koordinasi dengan jaringan satelit asing untuk proteksi filing satelit, dll. 

Pemanfaatan satelit mampu meningkatkan fungsi dan aktivitas tidak saja di 
bidang pertelekomunikasian, namun juga di bidang bisnis lainnya, bahkan juga 
mungkin di bidang pertahanan negara dalam rangka eksistensi NKRI. Berdasarkan 
pertimbangan tersebut, maka menjadi kewajiban pemerintah c.q. Kementerian 
Kominfo untuk mempertahankan slot orbit/filling satelit tersebut tetap menjadi 
milik/kendali Indonesia.
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≈ Perencanaan	pendaftaran	dan	notifikasi	filing	satelit	Indonesia
a. Slot orbit 108.2 BT
b. Slot orbit 113 BT
c. Slot orbit 118 BT
d. Slot orbit 123 BT
e. Slot orbit 146 BT
f. Slot orbit 150.5 BT
g. Slot orbit 108 BT

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, tidak terdapat kewajiban notifikasi 
ke ITU yang harus dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika  
pada tahun 2015.   

Berdasarkan uraian diatas, capaian untuk target kinerja terjaganya 
keberlangsungan slot orbit Indonesia yang sudah ternotifikasi di ITU pada 
tahun 2015 adalah 100% dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika  
telah dapat menjaga status slot orbit Indonesia yang telah notifikasi di ITU 
yaitu slot orbit 108 BT, 108.2 BT, 113 BT, 118 BT, 123 BT, 146 BT dan 150.5 BT.

3. Penyusunan Roadmap E-Commerce

Perumbuhan industri e-commerce berkembang semakin pesat. Bukan tidak 
mungkin nantinya industri e-commerce dapat menjadi salah satu tulang punggung 
perekonomian nasional. Disamping itu, kebanyakan pelaku bisnis e-commerce di 
tanah air berskala kecil dan menengah. Bisnis UKM ini merupakan bisnis yang 
tahan banting di saat krisis ekonomi sekalipun. Saat ini, masyarakat di kota-
kota besar menjadikan e-commerce sebagai bagian dari gaya hidup. Hal tersebut 
menjadi alasan mengapa e-commerce di Indonesia akan terus berkembang. 

Sampai saat ini, belum ada regulasi khusus yang mengatur mengenai bisnis 
online tersebut. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika  
telah mengembangkan suatu Roadmap e-Commerce dalam rangka menyiapkan 
ekosistem yang baik untuk mengembangkan industri e-commerce lokal. Roadmap 
e-Commerce merupakan suatu kajian yang berisi tentang high-level initiatives 
dan program/ aktifitas untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan 
profitabilitas Industri e-Commerce di Indonesia.

Topik-topik yang termasuk dalam Roadmap e-Commerce  adalah trend 
e-Commerce global, sejarah dan potensi pertumbuhan di Indonesia, peluang dan 
tantangan, segmentasi dari key players, five guiding principles, enam isu utama, 
proses konsultasi dengan K/L, 30 Rekomendasi, dan action plan. Adapun klasifikasi 
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dan stakeholder terkait Roadmap e-Commerce adalah : (1) financial; (2) logistic; (3) 
infrastruktur komunikasi; (4) perdagangan; (5) konsumen dan perwakilan industri. 

4. Penyelesian Sengketa Informasi

Selama tahun 2015 Komisi Informasi Pusat telah berhasil menyelesaikan 93 
kasus sengketa, dengan rincian 48 sengketa di dalam kota dan 45 sengketa di 
luar kota. Klasifikasi penyelesaian meliputi : Putusan Ajudikasi, Sepakat Mediasi, 
Penetapan/Pencabutan, dan Putusan Sela dengan jumlah masing-masing yang 
diselesaikan sebagai berikut:

Tabel 3.39

Jumlah Sengketa Yang diselesaikan Pada Tahun 2015

Penyelesaian Jumlah

Putusan Ajudikasi 19
Sepakat Mediasi 34
Penetapan/Pencabutan 23
Pembatalan Registrasi -
Putusan Sela 17
Jumlah 93

5. Pengaduan Masyarakat Terhadap Konten Siaran
Selama Tahun 2015, Komisi Penyiaran Indonesia telah menerima 9.398 pengaduan 
isi siaran dari masyarakat yang bersumber dari email, sms, telepon, Twitter, surat, 
dan Face book. Jumlah masing-mesing pengaduan dapat dilihat pada table di 
bawah ini:

Tabel 3.40

Jumlah Pengaduan Isi Siaran Pada Tahun 2015

No. Sumber Pengaduan Jumlah

1. Email 5.472
2. Sms 1.221
3. Telepon 31
4. Twitter 2.032
5. Surat 232
6. Face book 410

Total 9.410
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Dari 9.410 pengaduan tersebut, semua ditinjaklanjuti oleh Komisi Penyiaran 
Indonesia, dengan keputusan 267 pengaduan mendapatkan sanksi administrative, 
berupa 262 teguran; 5 penghentian sementara; dan sisanya sebanyak 9.143 
pengaduan dengan melalui proses analisis program dinyatakan tidak melanggar. 
Sehingga capaian Pengaduan masalah konten siaran yang terselesaikan mencapai 
100%.

6. Pengaduan di Bidang Pers

Selama tahun 2015, Dewan Pers menerima 422 surat pengaduan dan 390 dari 
pengaduan tersebut menjadi kasus. Sampai dengan akhir tahun 2015 prosentase 
pengaduan bidang Pers yang terselesaikan sebanyak 356 kasus (91%). Sisanya, 
sebanyak 34 kasus (9%) akan diselesaikan pada tahun 2016. 
Adapun bentuk penyelesaian dari 390 kasus tersebut yaitu 26 kasus dengan cara  
mediasi (22 kasus dimediasi di Jakarta, 4 kasus di daerah), 304 kasus melalui surat-
menyurat, 26 kasus diselesaikan dengan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi 
(PPR). PPR dikeluarkan oleh Dewan Pers apabila proses penyelesaian kasus 
tersebut tidak berhasil diselesaikan melalui proses mediasi.

Dewan Pers juga menerima permintaan Keterangan Ahli Pers. Selain untuk 
keterangan dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik 
Polri, juga permintaan keterangan ahli juga diminta untuk persidangan yang 
menyangkut kasus pers. Pada tahun 2015, Dewan Pers mempunyai target untuk 
permintaan keterangan ahli pers sebanyak 12 permintaan, namun sampai dengan 
tangal 21 Desember 2015 permintaan keterangan ahli pers tersebut mencapai 
51 permintaan. Dari jumlah tersebut yang dapat terselesaikan 48 permintaan, 1 
permintaan dalam proses penyelesaian dan 2 permintaan dijadwal ulang yaitu 
dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan PT. Media Televisi Indonesia yang proses 
hukumnya dialihkan di tahun 2016.

Disamping itu, pada tahun 2015 Dewan Pers jugamulai menyusun Indeks 
Kemerdekaan Pers (IKP) yang bertujuan untuk memetakan dan memonitor 
perkembangan dari pelaksanaan hak kemerdekaan pers, memberi sumbangan 
pada peningkatan kesadaran dan perdebatan publik mengenai IKP dan membantu 
mengidentifikasi prioritas-prioritas apa yang perlu dilakukan untuk perbaikan 
kemerdekaan pers. Oleh karena itu, draf IKP diharapkan dapat mengembangkan 
standar dalam mengukur situasi kemerdekaan pers di Indonesia dan menjadi 
alat perencanaan dan evaluasi dalam memajukan kemerdekaan pers yang pada 
akhirnya dapat mendorong pertumbuhan proses demokrasi. IKP dilakukan dan 
dikelola oleh Dewan Pers bekerjasama dengan pemerintah, Organisasi Non 
Pemerintah dan pihak-pihak lain. 
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7. Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)

Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) adalah kegiatan tahunan 
Kemkominfo dalam rangka mengevaluasi penerapan e-Government di Instansi 
Pemerintah tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota secara objektif dan 
komprehensif. Kegiatan tersebut mencakup aspek Kebijakan, Kelembagaan, 
Infrastruktur, Aplikasi, dan Perencanaan.

PeGI ini dilakukan untuk menyediakan acuan bagi pengembangan dan 
pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah; memberikan dorongan bagi 
peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang 
utuh, seimbang, dan objektif; mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK di 
lingkungan pemerintah secara nasional. 
PeGI dilaksanakan pada 4 tingkatan, yaitu kabupaten/kota, provinsi, kementerian, 
dan lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) se-Indonesia. Pada tahun 
2015, hasil capaian nilai PeGI adalah sebagai berikut:

Tabel 3.41
Hasil penilaian PeGI tahun 2009-2015

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kementerian 2.5 - 2.5 2.5 2.7 2.7 2,7

LPNK - - - - 2.7 2.7 2,7

Provinsi - - 2.4 2.2 2.6 2.4 2,5

Kabupaten/Kota - 2.0 2.0 2.2 2.7 2.4 2,8

Rata-rata nilai PeGI 
Nasional 2.5 2.0 2.3 2.3 2.7 2.6 2,7

Capaian nilai PeGI nasional adalah 2,7, hal ini masih lebih rendah dari target di 
dalam RPJMN yaitu 2,8. Hal ini disebabkan karena belum adanya standar atau 
regulasi yang menjadi dasar K/L dan Pemda dalam melaksanakan e-Government. 
Oleh karena itu pada tahun 2016 Kementerian Komunikasi dan Informatika fokus 
untuk menyusun regulasi tentang Roadmap e-Government Nasional sebagai 
rujukan K/L dan Pemda dalam melaksanakan e-government yang efektif dan 
efisien, sehingga kegiatan PeGI sementara tidak dilaksanakan di tahun 2016. 
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KINERJA ANGGARAN

Realisasi Belanja Kementerian Komunikasi dan Informatika pada TA 2015 adalah 

sebesar Rp2.673.464.293.662 atau 54.26% dari pagu belanja dalam DIPA tahun 

2015 sebesar Rp4.939.484.528.000,- 

Secara umum, realisasi anggaran per satuan kerja eselon I Kementerian Kementerian 
Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.42
Realisasi Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika

No Program Alokasi Anggaran Realisasi Anggaran %

1.

Program Dukungan 
Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya

298.958.207.000 251.983.043.387
84%

2.
Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

15.000.000.000 14.464.337.500 96.43%

3.
Program Pengawasan 
dan Peningkatan 
Akuntabilitas Aparatur

28.600.000.000 25.600.946.912
89.51%

4.

Program Penelitian 
dan Pengembangan 
Komunikasi dan 
Informatika

272.071.383.000
238.222.295.487

88%

5.

Program Pengelolaan 
Sumber Daya dan 
Perangkat Pos dan 
Informatika

1.084.163.800.000
863.866.430.518

80%

6.

Program 
Penyelenggaraan Pos 
dan Informatika

2.945.946.712.000
1.002.970.325.519

34%

7.

Program 
Pengembangan 
Aplikasi dan 
Informatika

113.276.028.000 105.481.934.770 93%
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No Program Alokasi Anggaran Realisasi Anggaran %

8.

Program 
Pengembangan 
Informasi dan 
Komunikasi Publik

181.468.398.000 170.870.975.569
94%

TOTAL 4.939.484.528.000 2.673.464.293.662 54.26% 

Realisasi anggaran per eselon I diatas bermanfaat untuk mendukung sasaran strategis 
yang telah ditargetkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Keterkaitan 
antara sasaran dan realisasi program tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.43
Keterkaitan Realisasi Anggaran dengan Sasaran Strategis 

No Program Alokasi Anggaran Realisasi Anggaran %

Sasaran Strategis 1
Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan 
informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud 
kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan

1.
Program 
Penyelenggaraan Pos 
dan Informatika

2.945.946.712.000
1.002.970.325.519

34%

Sasaran Strategis 2
Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata 
dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, 
budaya, pertahanan, dan keamanan

1.

Program Pengelolaan 
Sumber Daya dan 
Perangkat Pos dan 
Informatika

1.084.163.800.000
863.866.430.518

80%

2.
Program 
Penyelenggaraan Pos 
dan Informatika

2.945.946.712.000
1.002.970.325.519

34%

3.

Program 
Pengembangan 
Aplikasi dan 
Informatika

113.276.028.000 105.481.934.770 93%

4.

Program 
Pengembangan 
Aplikasi dan 
Informatika

113.276.028.000 105.481.934.770 93%
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No Program Alokasi Anggaran Realisasi Anggaran %

Sasaran Strategis 3
Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya 
saing, dan aman

1.

Program 
Pengembangan 
Aplikasi dan 
Informatika

113.276.028.000 105.481.934.770 93%

2.

Program 
Pengembangan 
Informasi dan 
Komunikasi Publik

181.468.398.000 170.870.975.569
94%

Sasaran Strategis 4
Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola 
Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan 
efisien

1.
Program Pengawasan 
dan Peningkatan 
Akuntabilitas Aparatur

28.600.000.000 25.600.946.912
89.51%

2.

Program Penelitian 
dan Pengembangan 
Komunikasi dan 
Informatika

272.071.383.000
238.222.295.487

88%

3.

Program Dukungan 
Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya

298.958.207.000 251.983.043.387
84%

Realisasi anggaran yang capaiannya masih sangat rendah di Kementerian Komunikasi 
dan Informatika yaitu pada Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika sebesar 
34%.   Hal ini disebabkan karena adanya restrukturisasi organisasi BLU BP3TI pada bulan 
Juni tahun 2015 sesuai dengan Permen Kominfo No.10/2015 sehingga mengakibatkan 
keterlambatan dalam pelaksanaan paket-paket pekerjaan di BLU BP3TI dimana 
sebagian besar Pagu Kementerian Komunikasi dan Informatika terdapat pada BLU 
BP3TI. Hal ini berdampak pada pencapaian kinerja Strategis 1 dan Sasaran Strategis 2. 

Sedangkan penyebab lain dari kurangnya realisasi anggaran adalah karena adanya 
biaya Mobilisasi Pencapaian Target PNBP dan Biaya Operasional Pelampauan Target 
PNBP yang diblokir oleh Kementerian Keuangan; adanya sisa belanja pegawai karena 
tunjangan kinerja tidak mengalami kenaikan; serta adanya efisiensi pelaksanaan 
pekerjaan, belanja, dan pengadaan barang dan jasa.
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Capaian kinerja dan anggaran Kementerian 

Komunikasi dan Informatika pada tahun 2015 

secara umum masih belum memenuhi target 

yang telah ditetapkan. Hambatan-hambatan 

yang dihadapi oleh Kementerian Komunikasi 

dan Informatika dalam mencapai target 

kinerja tahun 2015 selain adanya faktor 

internal juga berasal dari faktor eksternal. 

Faktor internal yang mempengaruhi 

adalah kurangnya perencanaan yang 

tepat serta pengawasan yang signifikan 

dalam pelaksanaan kinerja. Disamping itu 

program kerja Kementerian Komunikasi dan 

Informatika banyak juga dipengaruhi oleh 

faktor eksternal untuk mencapai targetnya. 

Diantaranya yaitu kesiapan pemda terkait 

pembangunan infrastruktur serta adanya 

program terkait legislasi yang sepenuhnya 

merupakan inisiatif dari DPR.

BAB IV
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Dari hasil capaian kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika sepanjang tahun 
2015 dan untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak 
lanjut yang akan dilakukan antara lain :

1. Peningkatan kualitas indikator dan target kinerja Kementerian Komunikasi dan 
Informatika dengan cara melakukan reviu Renstra Kementerian Komunikasi dan 
Informatika  tahun 2015—2019.

2. Pemantauan dan pengawalan pelaksanaan rencana aksi pencapaian target setiap 
indikator kinerja yang diukur setiap bulan.

3. Mengembangkan Sistem berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan 
antara perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kinerja dan anggaran sehingga 
mempermudah dalam memonitor capaian kinerja dan anggaran.

4. Peningkatan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), termasuk 
pengelolaan resiko pelaksanaan program.

5. Meningkatkan sinergi antar satuan kerja untuk mendorong tumbuhnya budaya 
kerja organisasi yang profesional, akuntabel, integritas dan inovatif.

6. Membangun monitoring capaian kinerja sampai ke jenjang individu melalui e-SKP. 

PENUTUP
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Perjanjian Kinerja

Lampiran



105 Laporan Kinerja  2015

AKUNTABILITAS KINERJA PENUTUP

Rencana Strategis

Pada tahun 2015—2019 pembangunan komunikasi dan informatika akan 
menitikberatkan kepada 4 (empat) sasaran strategis dengan indikator kinerja sasaran 
strategis sebagai berikut:

Tabel 3.44

Indikator Kinerja dalam Rencana Strategis

Sasaran Strategis/ IKS 2015 2016 2017 2018 2019

SS.1.
Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk men-
dukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan 
dan pemerataan pembangunan

IKS.1

Jumlah pembangu-
nan sarana/ Tugu 
Berkode Pos di 
wilayah perbatasan 
dan pulau terdepan di 
Indonesia

20 Tugu 
Berkode Pos

50 tugu 
berkode pos

Monev tugu 
berkode pos

Monev tugu 
berkode pos

Monev tugu 
berkode pos

IKS.2
Persentase (%) pe-
nyelesaian Redesain 
USO 

100% (Penye-
lesaian Regu-
lasi terkait 
Redesain USO)

Monev Rede-
sain USO

Monev Rede-
sain USO

Monev Rede-
sain USO

Monev Rede-
sain USO

IKS.3

Jumlah BTS yang 
dibangun di daerah 
blankspot layanan 
telekomunikasi 
(Tertinggal, Terluar & 
Terpencil) 

125 BTS 125 BTS 125 BTS 125 BTS 125 BTS

IKS.4
Jumlah penyedi-
aan akses pitalebar  
internet 

800 Lokasi 
(Sesuai pri-
oritas SD, SMP, 
SMA, Madra-
sah, rusunawa, 
desa nelayan, 
desa perta-
nian, desa 
pedalaman)

800 Lokasi 
(Sesuai 
prioritas:i SD, 
SMP, SMA, 
Madrasah, ru-
sunawa, desa 
nelayan, desa 
pertanian, 
desa pedala-
man)

800 Lokasi 
(Sesuai 
prioritas:i SD, 
SMP, SMA, 
Madrasah, ru-
sunawa, desa 
nelayan, desa 
pertanian, 
desa pedala-
man)

800 Lokasi 
(Sesuai 
prioritas:i SD, 
SMP, SMA, 
Madrasah, ru-
sunawa, desa 
nelayan, desa 
pertanian, 
desa pedala-
man)

800 Lokasi 
(Sesuai 
prioritas:i SD, 
SMP, SMA, 
Madrasah, ru-
sunawa, desa 
nelayan, desa 
pertanian, 
desa pedala-
man)

IKS.5
Persentase (%) 
tersedianya satelit 
pitalebar Nasional 

100% (Kajian 
Feasibility 
Study)

100% (tender 
penyediaan 
satelit)

40% Penye-
diaan Satelit 
dan sarana dan 
infrastruktur

60% 
Penyediaan 
Satelit dan 
sarana dan 
infrastruktur

100%



106Laporan Kinerja  2015

PENDAHULUAN PERENCANAAN  KINERJA

Sasaran Strategis/ IKS 2015 2016 2017 2018 2019

SS.2 Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk men-
ingkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan

IKS.1

Persentase (%) ket-
ersediaan spektrum 
frekuensi radio untuk 
mendukung layanan 
akses bergerak pital-
ebar 

20 MHz 70 MHz 70 MHz 90 MHz 100 MHz

IKS.2

Persentase (%) kab/
kota yang terhubung 
Jaringan tulang 
punggung serat optik 
nasional palapa ring 

Persiapan 
regulasi, Doku-
men lelang 
dan pelaksan-
aan lelang, dan 
Ground break-
ing Pembangu-
nan Jaringan 
Tulang Pung-
gung Serat 
Optik Nasional 
Palapa Ring 
untuk 51 Kab/
kota terting-
gal)

Penggelaran 
palapa ring di 
26 kab/ Kota

Penggelaran 
palapa ring di 
25 kab/kota 
(100% di 51 
Kab/Kota)

Monev Palapa 
Ring

Monev Palapa 
Ring

IKS.3

Persentase (%) sele-
sainya migrasi sistem 
penyiaran televisi dari 
analog ke digital  (

100%
Penyusunan 
Regulasi TV 
Digital 

menjadi 80% 
(sulawesi)

menjadi 90% 
(MALUKU   
+PAPUA+ 
Bangka 
Belitong+ 
Gorontalo)

menjadi 100% 
(NATION WIDE 
ANALOG 
SWITCH OFF)

Monev TV 
digital

IKS.4

Jumlah Kab/Kota 
yang melaksanakan 
nomor panggilan 
tunggal darurat 
nasional (single publik 
emergency number) 

Implementasi 
di 10 (sepuluh) 
Kabupaten/ 
Kota

Implemen-
tasi di 120 Kab/ 
Kota

Implemen-
tasi di 120 Kab/ 
Kota

Implemen-
tasi di 120 Kab/ 
Kota

Implementasi 
nasional

IKS.5

Persentase (%) Kab/
Kota yang memiliki 
infrastruktur pasif tel-
ekomunikasi melalui 
supervisi Kemenkom-
info 

Pembangu-
nan 3 kota 
lokasi pengem-
bangan infras-
truktur pasif 
bersama

Pembangu-
nan 5 kota 
pengem-
bangan infras-
truktur pasif 
bersama

Monev infras-
truktur pasif 
telekomunikasi

Monev infras-
truktur pasif 
telekomunikasi

Monev infras-
truktur pasif 
telekomunikasi

IKS.6

Persentase (%) 
penetapan dan im-
pelementasi Permen 
kominfo tentang 
TKDN 4G LTE 

100% (ditetap-
kannya per-
men kominfo 
tentang TKDN 
4G LTE)

100%
(persiapan 
menjelang im-
plementasi)

100% (im-
plementasi 
permen)

Monev Per-
men Kominfo 
tentang TKDN 
4G LTE

Monev Per-
men Kominfo 
tentang TKDN 
4G LTE
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Sasaran Strategis/ IKS 2015 2016 2017 2018 2019

IKS.7

Persentase (%) 
instansi pemerintah 
yang terintegrasi lay-
anan e-government 
Nasional 

100% (master-
plan arsitektur 
e-Government 
Nasional)

Monev inte-
grasi e-gov

Monev inte-
grasi e-gov

Monev inte-
grasi e-gov

Monev inte-
grasi e-gov

IKS.8

Jumlah penyelengga-
ra jaringan telekomu-
nikasi yang mengim-
plementasikan DNS 
Nasional 

4 penyeleng-
gara

Monev imple-
mentasi DNS 
Nasional

Monev imple-
mentasi DNS 
Nasional

Monev imple-
mentasi DNS 
Nasional

Monev imple-
mentasi DNS 
Nasional

IKS.9

Persentase (%) 
peningkatan perlind-
ungan keamanan 
kepada penyelengga-
ra, serta kualitas dan 
keamanan informasi 
kepada pengguna lay-
anan komunikasi dan 
informatika (ID-SIRTII 
dan KAMINFO) 

100% 100% 100% 100% 100%

SS.3 Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman

IKS.1

Jumlah dokumen 
regulasi dan kebija-
kan bidang telekomu-
nikasi 

4 dokumen 
regulasi/ kebi-
jakan

Monev regulasi 
dan kebijakan 
bidang teleko-
munikasi

Monev regulasi 
dan kebijakan 
bidang teleko-
munikasi

Monev regulasi 
dan kebijakan 
bidang teleko-
munikasi

Monev regulasi 
dan kebijakan 
bidang teleko-
munikasi

IKS.2

Jumlah Peraturan 
Menteri terkait 
Penyelenggaraan Na-
tional Chief Informa-
tion Officer (NCIO) 

1 PM

Implemen-
tasi, peman-
tauan dan 
pengawasan 
pelaksanaan 
permen

Monev Permen 
terkait NCIO

Monev Permen 
terkait NCIO

Monev Permen 
terkait NCIO

IKS.3

Jumlah Peraturan 
Menteri terkait 
penyelenggaraan 
sertifikasi elektronik 
dan penyelenggaraan 
sertifikasi keandalan 

2 PM

Implemen-
tasi, peman-
tauan dan 
pengawasan 
pelaksanaan 
permen

Monev Per-
men terkait 
sertifikasi 
elektronik dan 
penyelengga-
raan sertifikasi 
keandalan

Monev Per-
men terkait 
sertifikasi 
elektronik dan 
penyelengga-
raan sertifikasi 
keandalan

Monev Per-
men terkait 
sertifikasi 
elektronik dan 
penyelengga-
raan sertifikasi 
keandalan

IKS.4

Jumlah regulasi untuk 
penyebaran dan 
pemerataan informasi 
publik 

6 regulasi

Implementasi 
dan peman-
tauan serta 
pengawasan 
pelaksanan 
kebijakan

Monev regulasi 
terkait penye-
baran dan 
pemerataan 
informasi 
publik

Monev regulasi 
terkait penye-
baran dan 
pemerataan 
informasi 
publik

Monev regulasi 
terkait penye-
baran dan 
pemerataan 
informasi 
publik

IKS.5

Jumlah regulasi 
terkait implementasi 
Government Publik 
Relations (GPR) 

5 regulasi

Implementasi 
dan peman-
tauan serta 
pengawasan 
pelaksanan 
kebijakan

Monev regulasi 
terkait GPR

Monev regulasi 
terkait GPR

Monev regulasi 
terkait GPR
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Sasaran Strategis/ IKS 2015 2016 2017 2018 2019

IKS.6

Jumlah kebijakan 
terkait diseminasi 
Kampanye Nasional 
Revolusi Mental 

2 kebijakan

Implementasi 
dan peman-
tauan serta 
pengawasan 
pelaksanan 
kebijakan

Monev 
kebijakan 
terkait revolusi 
mental

Monev 
kebijakan 
terkait revolusi 
mental

Monev 
kebijakan 
terkait revolusi 
mental

SS.4 Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi 
dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien

IKS.1

Persentase (%) reko-
mendasi kebijakan 
berbasis penelitian/
kajian (termasuk 
studi dampak sosial 
ekonomi implemen-
tasi pitalebar, inter-
net, dan Digitalisasi 
Penyiaran) 

30% (dari 20 
dokumen)

30% (dari 20 
dokumen)

30% (dari 20 
dokumen)

30% (dari 20 
dokumen)

30% (dari 20 
dokumen)

IKS.2

Jumlah peserta 
sertifikasi, pelatihan, 
bimtek, dan ToT SK-
KNI bagi angkatan 
kerja muda 

7.575 orang 1250 orang 1450 orang 1450 orang 1450 orang

IKS.3
Jumlah Rancangan 
Regulasi SKKNI 
Bidang Kominfo 

4 RSKKNI 4 RSKKNI 4 RSKKNI 4 RSKKNI 4 RSKKNI

IKS.4

Jumlah peserta 
bimtek literasi bagi 
kalangan wanita, 
anak-anak, dan disa-
bilitas 

2.500 peserta 4100 peserta 5100 peserta 6100 peserta 7100 peserta

IKS.5

Opini BPK-RI atas 
Laporan Keuangan 
Kementerian Komuni-
kasi dan Informatika 

WTP WTP WTP WTP WTP

IKS.6

Persentase (%) 
penerapan Sistem 
Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) di 
lingkungan Kemen-
kominfo 

100% (2 satker 
utama) 100% 100% 100% 100%

IKS.7

Persentase (%) terse-
lesaikannya pelaksan-
aan kebijakan Change 
Management 

100% 100% 100% 100% 100%

IKS.8

Persentase (%) ter-
sedianya sistem dan 
mekanisme Partisi-
pasi Publik (Planning, 
design, execution dan 
monitoring) anggaran 
dan kebijakan 

100% 100% 100% 100% 100%
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