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Untuk dapat terintegrasi dengan OSS, DPMPTSP 
daerah perlu untuk menyiapkan:

 Menyiapkan Jaringan internet yang memadai

 Menyiapkan Sertifikat Digital untuk penanda
tangan

 Menyiapkan Sistem Perizinan Daerah dengan
pilihan :

a. Menggunakan siCANTIK Cloud sebagai sistem
perizinan berusaha di daerah

b. Menggunakan sistem perizinan berusaha
sendiri yang terintegrasi ke siCANTIK
menggunakan sistem MANTRA



 Sejalan dengan PP 24 Tahun 2018 tentang OSS, aplikasi yang dibangun
oleh Kominfo Pusat mengacu pada aturan yang berlaku. 

 Sejalan dengan Permendagri 138/2017 tentang ptsp deaerah
 Langsung terkoneksi dengan system OSS
 Terintegrasi dengan Kementrian / Lembaga Terkait (Dirjen Pajak terkait

NPWP, BPJS, Kementrian Dalam Negri terkait kependudukan)
 Menyediakan fitur sms gateway dan tanda tangan digital.
 Membantu PTSP Daerah untuk lebih fokus pada pemberian pelayanan

yang prima pada masyarakat tanpa disibukkan untuk membangun dan 
maintenance system internal yang handal serta sesuai dengan aturan
yang berlaku.

 Karena bersifat CLOUD maka infrastruktur terkait server dan 
penyimpanan data langsung ditangani oleh Kominfo Pusat

 Tidak tergantung ke pihak ke 3. Tidak perlu coding, bisa langsung
setting pada sistem sehingga memudahkan apabila ingin menambah
jenis izin baru, perubahan syarat maupun SOP



 Diperlukan bimtek tata cara penggunaan dan 
pengoperasian, waktu, SDM, dan biaya perlu
disiapkan

 Untuk izin terkait OSS, SiCANTIK Cloud akan
menyiapkan proses izin disesuaikan NSPK yang 
berlaku.

 Untuk diluar OSS, Pemda perlu untuk menyettin
sendiri perizinannya karena SICANTIK CLOUD 
dibangun bersifat dinamis dalam artian admin 
terlebih dahulu harus melakukan setting terhadap
system meliputi input jenis ijin, input persyaratan, 
setting form, seting data inputan setting jenis ijin, 
serta seting sertifikat ijin dalam artian sistem ini
tidak bisa langsung pakai untuk melayani
permohonan perijinan. 



 Mantra adalah sistem Government Service 
Bus yang akan mengintegrasikan siCANTIK
dengan daerah yang telah memiliki sistem
perizinan berusaha sendiri. 

 Keuntungan Menggunakan MANTRA:
◦ Daerah bisa tidak perlu migrasi ke siCANTIK dan 

bisa tetap menggunakan sistem sendiri

◦ Operator di daerah tidak perlu mempelajari
aplikasi baru



◦ Daerah harus menyiapkan anggaran dan SDM 
untuk proses integrasi dengan MANTRA

◦ Perlu menyiapkan sistem perizinan yang telah
ada agar bisa menerima data dan mengembalikan
data ke OSS



 Aplikasi siCANTIK CLOUD adalah aplikasi 
yang dapat dimanfaatkan oleh DPMPTSP 
dalam melaksanakan pelayanan secara 
elektronik di daerah.

 Aplikasi ini dapat disesuaikan dengan SOP 
pelayanan perizinan maupun non perizinan di 
daerah tanpa harus coding sehingga 
diharapkan implementasi PTSP-elektronik 
yang transparan, mudah,murah dan cepat 
dapat segera dilaksanakan di daerah.
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 Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan
oleh PTSP wajib menggunakan PSE (Pelayanan
Secara Elektronik) (Perpres 97/2014). 
Turunannya terkait Penyelenggaraan PTSP Daerah 
dijelaskan dalam Permendagri 138/2017

 Integrasi data secara nasional untuk
mempermudah proses investasi/berusaha
(Perpres 91/2017)

 Aplikasi siCantik dibangun untuk dapat
memenuhi kebutuhan sistem elektronik (e-
Government) (Inpres 3/2003)
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 Single submit 
Bisa diakses dari mana saja
Mudah untuk integrasi

 Proses standar
alur dan data dapat standar bisa disiapkan dari pusat, 
sehingga daerah lebih mudah dalam setting

 Transparasi 
Akan disiapkan dashboard laporan dan monitoring layanan

 Pengaduan 
Terdapat modul untuk pengaduan
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 Tanpa Coding
Tidak perlu coding untuk dapat menggunakan aplikasi 
ini, tapi perlu untuk setting.

 Tanpa Setting server 
Daerah tidak perlu memiliki server, tidak perlu 
mengelola jaringan. Helpdesk cukup di pusat

 Sesuai dengan permendagri 138/2017
Dalam pengembangannya memperhatikan peraturan 
yang berlaku, diantaranya permendagri 138/2017 
tentang PTSP Daerah

 Tanda Tangan Digital 
Sicantik sudah dapat menggunakan TT Digital untuk 
pejabat, sehingga bisa menandatangani perizinan dari 
mapun 
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 Pada bimtek Sicantik, kita belajar setting izin dari nol untuk bisa
membuat izin, baik itu izin berusaha, izin non berusaha, non perizinan
maupun layanan lain di DPMPTSP.

 Untuk izin berusaha yang ada pada pp 24, kominfo akan siapkan
templatenya, daerah tinggal copy setelah semua permen dari
kementerian atau lembaga keluar. Saat ini baru tiga permen yang 
muncul

 Walau sudah ada template standar, daerah tetap harus menyesuaikan
beberapa hal, misalnya kop surat disesuaikan dengan daerah masing-
masing, menyetting pengguna, authorisasi, hari libur dll

 Pilihan untuk menggunakan sicantik apakah untuk izin berusaha saja, 
atau semua layanan atau bahkan memilih untuk integrasi melalui mantra 
diserahkan kembali ke daerah dengan mempertimbangkan kemampuan
anggaran dan SDM karena untuk integrasi ke sistem yg sudah ada semua
beban anggaran, sdm dikembalikan ke daerah yaitu baik untuk
perbaikan sistem daerah yang sudah dipakai maupun proses integrasi
nya. Kominfo sudah menyediakan Sicantik cloud untuk dapat digunakan
secara langsung tanpa harus integrasi.



 Untuk dapat memanfaatkan aplikasi siCANTIK
dan MANTRA pemerintah daerah perlu untuk
mengajukan surat permohonan ke Direktur
e-Government Direktorat Aplikasi Informatika
Kementerian Kominfo. Surat ditandatangani
oleh Kepala Daerah/Sekda/Kepala Dinas



Untuk implementasi OSS di DPMPTSP untuk
operasional, baik menggunakan siCANTIK
maupun mantra, kita masih harus mengunggu
NSPK dari sektor maupun regulasi terkait yang 
perlu diacu dalam prosesnya



Questions & Answers


