NOTULENSI
RAPAT PENETAPAN QUICKWINS KEMENTERIAN KOMINFO 2018
HARI/TANGGAL
Kamis, 29 Maret 2018
WAKTU
09.00 – Selesai
TEMPAT
Ruang Rapat Amir Syarifudin, lantai 7 gedung
depan, Kementerian Kominfo
AGENDA
Penetapan Quick Wins Kominfo 2018
PIMPINAN
Farida Dwi C - Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo
RAPAT
PESERTA
1. Perwakilan Unit Kerja Eselon I
RAPAT
2. Pokja RB 8 area perubahan
3. Sekretariat RB
CATATAN PERTEMUAN
1. Pembukaan oleh Ibu Farida Dwi Cahyarini (Sekjen Kominfo)
a. Agenda : penentuan Quickwins (QW) 2018
b. Arahan Menteri ada beberapa quickwins yang dianggap bisa selesai dalam
waktu cepat, khusus kominfo
c. Quickwins yang ditetapkan seharusnya 3, namun Pak Menteri minta lebih
dari 3, masing2 usulan dari unit kerja
d. Dari usulan QW sebelumnya, ada 6 usulan quickwins
e. Terkait OTT, pengalihan resmi dari PPI ke APTIKA belum ada
2. Bp. Hery Abdul Aziz (Ketua Pokja Manajemen Perubahan) :
a. QW salah satu kriterianya berdampak besar pada masyarakat
b. Rapat ini bertujuan menetapkan QW dari masing2 unit kerja
c. Sore ini hasil rapat dikirim ke Pak Menteri
d. OTT dan palapa ring perlu dianalisa apakah sudah jalan atau belum,
sehingga bisa dijadikan QW atau tidak
3. Permasalahan
Sampai dengan bulan Maret 2018 belum ditetapkan Quickwins Kominfo 2018,
berdasar roadmap RB dan rencana aksi Pokja Manajemen Perubahan, bulan
Februari sudah harus di tetapkan Quickwins 2018.
4. Pembahasan
Bp.Sadjan SDPPI :
a. Dari SDPPI : yang siap dijadikan QW adalah WBK. Untuk refarming dan
PTSP sudah jalan.
b. Ada 4 usulan : WBK, refarming, E-kinerja dan OSS. Semua sudah jalan dan
OSS belum saatnya untuk di QW kan.
c. Diputuskan untuk QW dari SDPPI : refarming

Ibu Sari dari PPI :
a. OTT sedang pembahasan draft peraturan dengan APTIKA
b. Palapa Ring, BTS, Internet jika data ini harus ada saat ini mohon BPPPTI
menjelaskan
Bp. Dhia Febriansa dari BPPPTI :
a. BTS (Penyediaan BTS di daerah 3T dan wilayah Perbatasan) : walaupun
tidak mudah dan tidak cepat, tapi optimis bisa jalan. Target eselon I tahun ini,
di PK BLU membangun 320 lokasi baru. Capaian sampai dengan hari ini telah
menyelesaikan 176 lokasi baru. Untuk mencapai target 320 sangat optimis.
b. Internet di 3T (penyediaan internet di daerah 3T dan wilayah perbatasan) :
target 800 titik lokasi baru, optimis bisa tercapai, sebab target tahunan 800
titik.
c. Comercial Operationalitation Date untuk paket barat, tengah dan timur : saat
ini sebagian wilayah konstruksi sudah jalan tapi belum operasional, projek ini
target penyelesaian nya 15 tahun. Dari 3 paket (barat, tengah, timur) : paket
barat sudah selesai konstruksi, operasional berjalan. Kesulitan yang saat ini
dihadapi terkait perijinan baik pemasangan infrastuktur dsb.
d. Peraturan Menteri terkait Penyelenggaraan Sistem Elektronik/Over The Top
(OTT): saat ini darft peraturannya sudah ada, sebelumnya dibuat oleh PPI,
kemudian dialihkan ke APTIKA, dan Biro Hukum akan memfasilitasi
penyusunan regulasinya minggu depan dengan mengundang APTIKA dan
IKP.
e. Peraturan Menteri terkait illegal konten (fake news) : akan dilakukan
benchmark tentang regulasi fake news ke Perancis
Ibu Niken, Dirjen IKP :
a. Revitalisasi Indonesia.go.id,, proses pengalihan dari Kemnsesneg ke
Kominfo, proses pengalihannya panjang. Tatakelola karena gambaran
Indonesia tentang ipoleksosbudhankamnas ada di Indonesia.go.id. Bulan
Februari diserahkan ke IKP sebagai branding Indonesia keluar negeri,
sehingga akan dibuat dalam 2 bahasa, Indonesia dan Inggris. Web ini
melibatkan semua K/L/D dan ada link dengan masing-masing tersebut.
Bp. Sadjan, SDPPI :
a. Refarming, saat ini untuk 2.1 GHz. Program ini berdampak pada industry
telekomunikasi seluler dan masyarakat. Memberikan alokasi frekuensi
tambahan sebesar 10 MHz untuk mobile broadband. Peningkatan user
experience masyarakat untuk akses internet lebih cepat dan terjangkau.
Ibu Ony, Balitbang SDM :
a. SIGAP SDM (sistem integrasi data pengembangan) : sistem ini
mengintegrasi data pengembangan SDM meliputi serifikasi dan profesi SDM
bidang Kominfo. Perubahan : SIGAP menjadi solusi integrasi data SKKNI,
beasiswa dan pengembangan SDM di UPT agar mempermudah masyarakat
dalam mengakses informasi pengembangan SDM dari Komiinfo. Saat ini
sudah dibangun, 3 bulan ke depan diharapkan sudah uji coba.

Aldo (PDSI) :
a. Pembangunan Sistem Satu data.go.id : PDSI akan menyatukan data seluruh
kominfo, PDSI sebgaai wali data, meskipun satker tetap menjadi pemilik data
Biro Hukum :
a. Simplifikasi 100 regulasi : mengurangi/menhapus/menggabungkan 294
disimplifikasi sebanyak 100 regulasi.
PPI :
a. Integrase dan pertukaran data perijinan sebagai bagian dari pengembangan
system perizinan online ditjen PPI (integrasi data dengan Kemenkumham dan
Kemendagri/Dukcapil)
b. Pengembangan Aplikasi Mobile Sistem Informasi Manajemen Perijinan
Penyelenggaraan Penyiaran (SIMP3)
Kesimpulan
 Telah dirumuskan Usulan Quickwins Kominfo 2018 ke Bapak Menteri
(sebagaimana terlmapir). Akan dipilh 3 menjadi Quickwins Kominfo 2018.
Rekomendasi
 Hari ini akan disampaikan Usulan Quickwins ke Bapak Menteri
PENGESAHAN
Mengetahui,
Kasubbag Tatalaksana
Penyusun Notula,

Mamik Setiyorini

Marinco

