
 
 
 
 

SAMBUTAN 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  

JAWA TENGAH  
PADA ACARA 

RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERSANDIAN DAN 

KEAMANAN INFORMASI KAB/KOTA SE JATENG 

DAN OPD PROV. JATENG  TAHUN 2020 

 

Bismillahirohmaanirohiim, 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Salam sejahtera bagi kita semua,  

Hom swastiastu namo budaya, Salam 

kebajikan. 

 

Yang saya hormati, Kepala Badan Siber dan 
Sandi Negara atau yang mewakili;  

Direktur PT. PILAR Teknotama Sinergi 
yogyakarta; 



2 

 

Para Tamu Undangan dan Peserta Rapat 
Koordinasi yang berbahagia ;    

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha 
Esa, Alhamdulillah pagi ini kita masih 
diberikan nikmat sehat dan kesempatan, 
sehingga dapat bersama-sama hadir pada 
Rapat Koordinasi Teknis Persandian 
dan Keamanan Informasi Dinas 
Kominfo Kab/Kota se Jateng dan OPD 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.  

Saya menyambut baik dan memberikan 
apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini, 
Rakornis ini sangat penting dalam men-
dukung pengamanan teknologi informasi 
dalam rangka mensukseskan pelaksanaan 
pembangunan Jawa Tengah melalui masya-
rakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan 
guyup.  

 



3 

 

Hadirin yang saya hormati; 

Seiring dengan perkembangan tek-
nologi informasi yang sangat pesat, ber-
dampak positif mendorong pertumbuhan  
ekonomi  digital  dan  melindungi  data, 
sistem  dan  transaksi  elektronik  di  seluruh 
dunia begitu pula di Indonesia. Namun, dari 
perkembangan teknologi tersebut, kita juga 
tidak bisa mengingkari atas munculnya hal-
hal baru yang bersifat negatif, utamanya 
upaya-upaya dari pihak yang tidak ber-
tanggungjawab dalam membobol sistem 
informasi milik organisasi maupun individu.  

Serangan siber mengakibatkan 
kehidupan masyarakat akan terganggu. 
Kemajuan teknologi siber yang tanpa aturan 
juga memungkinkan informasi penyesatan 
dan adu domba atau yang biasa disebut 
sebagai hoaks. Hal ini menegaskan bahwa 
pengamanan menjadi hal yang wajib, 
berupa kebijakan, prosedur, dan pengukuran 
teknik yang digunakan untuk mencegah 
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akses yang tidak sah, penggantian, 
pencurian, atau kerusakan fisik pada sistem 
informasi.  

Sistem Pemerintahan Berbasis Elek-
tronik (SPBE), sebagaimana diamanatkan 
dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 
2018, antara lain menyatakan bahwa 
penyelenggaraan   Pemerintah   yang   me-
manfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi dimaksudkan untuk memberikan 
layanan kepada pengguna, dengan prinsip 
efektifitas, keterpaduan, kesinambungan, 
efisiensi, akuntabilitas interoperabilitas dan 
keamanan (Ps. 2). Diterbitkannya Perpres ini 
menandai perwujudan pelaksanaan refor-
masi birokrasi yang menjadi salah satu 
upaya pemangkasan biaya dan waktu serta 
meminimalisir kemungkinan terjadinya prak-
tik penyalahgunaan wewenang dalam mem-
berikan pelayanan, dengan tujuan akhir 
untuk meningkatkan kualitas layanan publik.  
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Dalam rangka mendukung implemen-
tasi SPBE berjalan dengan efektif dan 
efisien, perlu didukung dengan sarana dan 
sistem informasi yang memadahi dan aman 
sesuai standar. Menyikapi dinamika tersebut 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  telah  
melakukan langkah dan upaya dalam men-
jaga sistem keamanan informasi pemerintah 
daerah.  

Untuk mewujudkannya, tentu di-
perlukan kecakapan dan integritas yang 
baik. Karena secanggih apapun teknologi, 
jika tidak diimbangi dengan kecakapan dan 
integritas yang baik, maka hasilnya tidak 
akan maksimal.  

Maka kiranya saya berharap, semoga   
Rakornis ini nanti dapat memberikan 
wawasan, gambaran, pemahaman, 
awareness bagi saudara-saudara sekalian 
sehingga dapat merubah pola pikir, pola 
tindak, dan pola sikap dalam pengambilan 
dan penentuan suatu keputusan/kebijakan,  
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serta mensinkronkan sasaran program 
kegiatan baik pusat maupun daerah demi 
perkembangan, kemajuan dan meningkatkan 
pemanfaatan persandian dan keamanan 
informasi serta teknologi informasi. Sehingga 
dapat memberikan kontribusi positif dalam 
bidang pengamanan informasi dan kebijakan 
strategis disegala bidang demi suksesnya 
pembangunan khususnya di Jawa Tengah. 

 
 

Hadirin yang saya hormati; 

Demikan yang dapat saya sampaikan 
pada kesempatan  yang  baik  ini.  
Selanjutnya dengan mengucap Bismillah-
hirahmaannirrahim, ”Rakornis Persandian 
dan Keamanan Informasi Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2020”, secara resmi saya 
BUKA dan DIMULAI.  

Semoga Rakornis ini dapat berjalan 
dengan lancar dan membawa keber-
manfaatan bagi kita semua. 
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Sekian Terimakasih. 

Wabillahi taufik wal hidayah 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 

Plh. SEKRETARIS DAERAH  

                 PROVINSI JAWA TENGAH 

 

                 HERU SETIADHI, SH, M.Si 

 


