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INOVASI
PPID PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
(Sistem Layanan Informasi Terintegrasi)
1. Pendahuluan
Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
sudah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) sejak tahun 2012.
Adapun pedoman layanan keterbukaan informasi sudah dituangkan dalam bentuk
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 15 tahun 2012 tentang Layanan
Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang
dilengkapi dengan produk hukum lainnya.
Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi (IT),
menuntut PPID Provinsi Kalimantan Timur untuk memberikan pelayanan maksimal
dalam rangka memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Keakuratan
data, kecepatan waktu pelayanan, akuntabilitas dan ekonomis menjadi perhatian
penting terhadap pelayanan yang diberikan. Untuk menghadapi tantangan tersebut
PPID Provinsi Kalimantan Timur melakukan inovasi berupa pengembangan Sistem
Layanan Informasi Terintegrasi.
2. Inovasi
Pada tahun 2019, PPID Provinsi Kaltim merombak total website resmi yang
semula menggunakan wordpress menjadi sebuah aplikasi berbasis framework
(LARAVEL). Terdapat perubahan mendasar pada aplikasi baru yang sudah
dikembang ini. Dari sisi keamanan sistem aplikasi ini menggunakan standar
keamanan Laravel dan sudah menggunakan SSL (Secure Socket Layer) dengan
format https pada alamatnya. Aplikasi yang sudah dikembangkan oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur ini diberi nama SIDIK
(Sistem Integrasi Daftar Informasi Publik). Adapun inovasi dalam Sistem Layanan
Informasi Terintegrasi ini antara lain adalah sebagai berikut :
a.

Aplikasi Mobile berbasis android (PPID Kaltim)
Aplikasi berbasis mobile android ini dikembangkan menggunakan
aplikasi pemrograman “Android Studio”. Aplikasi ini sudah tersedia di Google
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PlayStore dengan kata kunci “PPID KALTIM”. Aplikasi ini memuat isi dari
halaman website PPID Provinsi Kaltim beserta fitur-fiturnya.

Gambar apk mobile PPID Kaltim

b.

SIDIK (Sistem Integrasi Daftar Informasi Publik)
SIDIK adalah aplikasi utama dalam layanan informasi yang diberikan
oleh PPID Kaltim kepada masyarakat dan pengguna informasi lainnya. Aplikasi
ini mengintegrasikan semua Daftar Infomrasi Publik (DIP) seluruh Perangkat
Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Aplikasi ini juga menerapkan
teknologi interoperabilitas (berbagi pakai data) sistem informasi, dimana
beberapa aplikasi lain digunakan datanya secara realtime dan disajikan sebagai
informasi kepada penggunanya.
Adapun beberapa sistem informasi yang terhubung dalam aplikasi
SIDIK ini antara lain adalah :
i.

SIDATA Kaltim
Sidata Kaltim (sidata.kaltimprov.go.id) adalah sebuah sistem
informasi yang berisi data statistik sektoral Provinsi Kalimantan Timur.
Data pada SIDATA yang digunakan oleh aplikasi SIDIK adalah data
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Kaltim Dalam Angka dan data Kepegawaian Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur.
ii. Laman Informasi Ekonomi Komoditas Kaltim (LaminEtam)
Lamin Etam (laminetam.id) adalah sebuah aplikasi yang berisi data
terbaru tentang harga bahan pokok dan komoditas pada pasar-pasar di
seluruh kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur. Aplikasi ini
merupakan sebuah saran/fasilitas yang diinisiasi dan dikelola oleh Bank
Indonesia cabang Kaltim. Informasi tersebut digunakan sebagai Informasi
serta merta dalam aplikasi SIDIK.

Gambar aplikasi SIDIK

c.

PIO Kaltim
PIO Kaltim (pio.kaltimprov.go.id) adalah sebuah aplikasi yang
disediakan oleh PPID Provinsi Kaltim untuk pengguna informasi, yang ingin
memperoleh data maupun informasi yang masuk dalam kategori informasi
setiap saat. Aplikasi ini berupa sebuah formulir elektronik yang dapat diakses
secara online.
Pemohon informasi dapat mengajukan permohonannya menggunakan
aplikasi ini dengan melengkapi data-data yang sudah disediakan dalam sistem.
Selanjutnya pemohon akan mendapatkan kunci berupa “kode tiket” yang harus
disimpan oleh pemohon. Kode tersebut secara otomatis dikirim ke alamat surat
elektronik (surel/email) yang digunakan oleh pemohon saat melakukan
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permohonan informasi. Fungsi dari kode tersebut adalah untuk menjadi kunci
proses pelacakan/tracking permohonan informasi yang diajukan.
Selain daripada itu, PIO Kaltim juga mengintegrasikan layanan
pengajuan keberatan, jika ternyata permohonan informasi yang disampaikan
ditolak. Sehingga pemohon harus memasukkan kode yang sudah dimilikinya
sebagai syarat pengajuan keberatan atas penolakan yang diterima.
Statistik jumlah permohonan yang diajukan, permohonan yang diterima
maupun ditolak serta jumlah keberatan digunakan juga dalam aplikasi SIDIK
menggunakan metode interoperabilitas.

Gambar aplikasi PIO Kaltim
d.

Aspirasi Etam
Aspirasi Etam (aspirasi.kaltimprov.go.id) adalah sebuah aplikasi yang
memberikan layanan penyampaian aspirasi maupun pengaduan yang
disampaikan oleh masyarakat khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan
Timur. Aplikasi ini adalah sebuah fasilitas penyampaian aspirasi/pengaduan
masyarakat yang akan diteruskan dan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah
teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Informasi berupa statistik
jumlah pengguna dan pesan yang sudah diselesaikan maupun dalam proses
digunakan juga dalam aplikasi SIDIK dengan metode interoperabilitas.
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Gambar aplikasi Aspirasi Etam

Secara hirarki sistem layanan informasi terintegrasi ini dapat digambarkan pada
diagram berikut :

Diagram Interoperabilitas Sistem Layanan Informasi Terintegrasi
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3. Penutup
Proses pengembangan sistem layanan informasi publik yang dilakukan oleh
PPID provinsi Kalimantan Timur tidak berhenti sampai disini saja. Masih banyak
pengembangan lainnya yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan
aksesibilitas, kemudahan fungsi (user friendly) dan orientasi pelayanan publik.

SEKIAN ~ Terimakasih
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