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PENGERTIANPENGERTIAN

IInntteerrooppeerraabbiilliittaass aaddaallaahh kkaappaabbiilliittaass ddaarrii ssuuaattuu pprroodduukk aattaauu ssiisstteemm  –  –  yangyang
antantarmukaarmukanynyaa diudiungkngkapkaapkann sepsepenuenuhnhnyyaa  –  – ununtutukk bbererininteterrakaksisi dadann beberfrfunungsgsii dedengnganan

pprroodduukk aattaauu ssiisstteemm llaaiinn,, bbaaiikk ssaaaatt iinnii aattaauuppuunn ddii mmaassaa mmeennddaattaanngg,, ttaannppaa bbaattaassaann
akaksesess atatauau imimplplememententasiasi.. (I(Intenteroropeperarabibililityty WWorkorkiningg GrGrououp)p)
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APAPA A BEBEDDANANYYA?A?



  

FOKUS PENGEMBANGANFOKUS PENGEMBANGAN

INTEROPERABILITINTEROPERABILITAS AS SISTEM PESISTEM PEMERINTMERINTAHANAHAN



  

FOKUS PENGEMBANGANFOKUS PENGEMBANGAN

INTEROPERABILITINTEROPERABILITAS AS SISTEM PESISTEM PEMERINTMERINTAHANAHAN

Government-to-GovGovernment-to-Government ernment (G2G)(G2G)

•• berfokus pada membangun jalur komunikasiberfokus pada membangun jalur komunikasi –  – lembaga yang sama /lembaga yang sama /
berbeda lembaga / pusat-daerahberbeda lembaga / pusat-daerah

Government-to-BusinesGovernment-to-Business s (G2B)(G2B)
•• Komunikasi digiKomunikasi digital pemerintah tal pemerintah untuk kuntuk kalangan bisnalangan bisnisis dan industridan industri

Government-to-Citizens (G2C)Government-to-Citizens (G2C)

•• pembangunan jalur komunikasipembangunan jalur komunikasi
digital antara sistem pemerintahan dengan sistem yang dibangun olehdigital antara sistem pemerintahan dengan sistem yang dibangun oleh
masyarakatmasyarakat



  

GoveGovernment-to-Organizations rnment-to-Organizations (G2Org)(G2Org)
•• sistem pemerintahan dsistem pemerintahan dengan sistem yangengan sistem yang

dikembangkan oleh organisasi non-pemerintahdikembangkan oleh organisasi non-pemerintah

GoveGovernment-to-Other-Govrnment-to-Other-Governments ernments (G2OG)(G2OG)

•• Negara dengan negara lainNegara dengan negara lain
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EFEK NEGATIF PERKEMBANGAN APLIKASI YANGEFEK NEGATIF PERKEMBANGAN APLIKASI YANG

TIDAK TERARAHTIDAK TERARAH

TTerlalu banyak layanan dan aplikasi TIK erlalu banyak layanan dan aplikasi TIK yang dapat digunakan oleh yang dapat digunakan oleh masyarakatmasyarakat

BanyBanyak aplikasi-aplikasi kejar ak aplikasi-aplikasi kejar target yang kualitasnya berada jauh target yang kualitasnya berada jauh dibawah standardibawah standar..

BanyBanyak aplikasi-aplikasi TIK yang tidak terak aplikasi-aplikasi TIK yang tidak termanfaatkan dengan maksimalmanfaatkan dengan maksimal

Banyaknya data-data ganda dan tidak terjamin kebenarannya (karena berbeda instansi,Banyaknya data-data ganda dan tidak terjamin kebenarannya (karena berbeda instansi,
berlomba-lomba saling melengkapi)berlomba-lomba saling melengkapi)

AdanyAdanya kemungkinan penggunaan a kemungkinan penggunaan anggaran yang sia-sia dalam penyiapan data untukanggaran yang sia-sia dalam penyiapan data untuk
keperluan aplikasi TIKkeperluan aplikasi TIK

Membengkaknya anggaran belanja negara untuk keperluan pengembangan TIKMembengkaknya anggaran belanja negara untuk keperluan pengembangan TIK
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EFEK EFEK BAIK DBAIK DALAM ALAM PENERPENERAPAPANAN

INTEROPERABILITASINTEROPERABILITAS

Menurunkan waktu dan biaya yang diperlukan untuk berbagi Menurunkan waktu dan biaya yang diperlukan untuk berbagi informasiinformasi

Menurunkan Menurunkan waktu dan biaya ywaktu dan biaya yang diperlukan ang diperlukan dalam memberikan pelayanan.dalam memberikan pelayanan.
Meningkatkan dan mempermMeningkatkan dan mempermudah koordinasi antar lembaga pemerintahudah koordinasi antar lembaga pemerintah

Mengurangi/menghilangkan data-data yang tumpang tindih dan sulit dibuktikanMengurangi/menghilangkan data-data yang tumpang tindih dan sulit dibuktikan
kebenarannya.kebenarannya.

Memungkinkan pemerintah Memungkinkan pemerintah untuk memberikan layanan terintegrasi (melibatkan lebihuntuk memberikan layanan terintegrasi (melibatkan lebih
dari satu dari satu lembaga pemerintahan) yang sesuai dengan lembaga pemerintahan) yang sesuai dengan kebutuhan masyarkebutuhan masyarakatnyakatnyaa

Memfasilitasi dalam pengambilan keputusan yang tepat sasaranMemfasilitasi dalam pengambilan keputusan yang tepat sasaran



  

EFEK EFEK BAIK DBAIK DALAM ALAM PENERPENERAPAPANAN

INTEROPERABILITASINTEROPERABILITAS

Meningkatkan kinerja dan efisiensi Meningkatkan kinerja dan efisiensi pegawpegawai pemerintahanai pemerintahan

Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahMeningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah
Koordinasi yang baik akan mengurangi Koordinasi yang baik akan mengurangi adanyadanya pekerjaan/proyek sudah pernaha pekerjaan/proyek sudah pernah
dikerjakan oleh dikerjakan oleh lembaga lainnylembaga lainnyaa

Memudahkan dan membantu Memudahkan dan membantu masyarakat dalam menemukan layanan ymasyarakat dalam menemukan layanan yang merekaang mereka

butuhkan, karena seluruh layanan dapat dibuatbutuhkan, karena seluruh layanan dapat dibuat ““seolah-olahseolah-olah”” terpusatterpusat

Menurunkan Menurunkan risiko gagalnyrisiko gagalnya pengembangan aplikasi TIK.a pengembangan aplikasi TIK.

Memberikan standar minimum yang harus dimiliki oleh sMemberikan standar minimum yang harus dimiliki oleh sebuah aplikasi TIKebuah aplikasi TIK
pemerintahanpemerintahan



  

EFEK EFEK BAIK DBAIK DALAM ALAM PENERPENERAPAPANAN

INTEROPERABILITASINTEROPERABILITAS

Efisiensi penggunaan anggaran untuk pengembangan TIK dalam pemerintahan.Efisiensi penggunaan anggaran untuk pengembangan TIK dalam pemerintahan.

Menjamin keamanan data saat mengirimkan data-data yang bersifat sensitifMenjamin keamanan data saat mengirimkan data-data yang bersifat sensitif



  

ELECTRONIC-INDONESIAN GOVERNMENT INTEROPERABILITYELECTRONIC-INDONESIAN GOVERNMENT INTEROPERABILITY

FRAMEWORKFRAMEWORK



  

TTARGETTARARGETTARGET GET YYANG ANG INGIN INGIN DICAPDICAPAI AI DENGANDENGAN

IEGIFIEGIF

1.1. AdanyAdanya perbaikan terhadap aplikasi a perbaikan terhadap aplikasi TIK pemerintahan yang sudah berTIK pemerintahan yang sudah berjalan agar dapatjalan agar dapat
berkomunikasi dengan aplikasi Tberkomunikasi dengan aplikasi TIK pemerintahan lainnya.IK pemerintahan lainnya.

2.2. Mendorong pengembangan aplikasi TIK pemerintahan yang dapat berkomunikasMendorong pengembangan aplikasi TIK pemerintahan yang dapat berkomunikasii
dengan aplikasi TIK pemerintahan yang sudah ada dan berjalandengan aplikasi TIK pemerintahan yang sudah ada dan berjalan

3.3. Melakukan pendataan aplikasi-aplikasi TIK pemerintahan yang sudah mengikutiMelakukan pendataan aplikasi-aplikasi TIK pemerintahan yang sudah mengikuti
standar IEGIFstandar IEGIF

4.4. Mendorong dikeluarkannya keMendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakabijakan-kebijakan, baik dari n, baik dari pemerintah pusat pemerintah pusat maupun darimaupun darilembaga pemerintahan lembaga pemerintahan lainnylainnyaa

5.5. Memungkinkan tercapainya kualitas layanan pemerintahan yang seragam, terlepas dariMemungkinkan tercapainya kualitas layanan pemerintahan yang seragam, terlepas dari
perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan.perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan.



  

TTARGETTARARGETTARGET GET YYANG ANG INGIN INGIN DICAPDICAPAI AI DENGANDENGAN

IEGIFIEGIF

Mewujudkan komunikasi antar sistem secara efektif, aman, serta dapat diandalkanMewujudkan komunikasi antar sistem secara efektif, aman, serta dapat diandalkan

Menjadi panduan utama dalam standarisasi kuMenjadi panduan utama dalam standarisasi kualitas dan interoperabilitas aplikasialitas dan interoperabilitas aplikasi
TIK pemerintahan bagi para pengembang dan manajemen TIK.TIK pemerintahan bagi para pengembang dan manajemen TIK.

Memanfaatkan Internet danMemanfaatkan Internet dan standar terbukastandar terbuka secara optimal untuk e-Goverment.secara optimal untuk e-Goverment.



  

STANDSTANDAR AR TERBUKATERBUKA

Interoperabilitas dapat dikatakan berhasil saat komponen-komponen mampuInteroperabilitas dapat dikatakan berhasil saat komponen-komponen mampu
bekerja sama untuk bekerja sama untuk menymenyelesaikan sebuah proses. Standar terbuka elesaikan sebuah proses. Standar terbuka membantumembantu

mendefinisikan antarmmendefinisikan antarmuka komponen dan meningkatkan interoperabilitas. Haluka komponen dan meningkatkan interoperabilitas. Hal
tersebut menyetersebut menyebabkan upaya integrasi menjadi lebih sederhana, babkan upaya integrasi menjadi lebih sederhana, dapat digunakandapat digunakan

berulang kali, dan cepat.berulang kali, dan cepat.” – ” – 

Eric SlimanEric Sliman




