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ANGGARAN ANTIVIRUS SENILAI Rp12,9 MILIAR MENUAI POLEMIK 

DALAM RAPBD DKI JAKARTA TAHUN 2020 

 

Sumber Gambar : www.metro.tempo.co 

 

Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan DKI Jakarta Muhammad 

Nurrahman menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) tetap 

menyewa antivirus untuk layanan kependudukan, seperti tahun-tahun sebelumnya. Pemprov DKI 

Jakarta tidak berencana membeli antivirus. Nurrahman menjelaskan, anggaran dalam Kebijakan 

Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 mencapai 

Rp12,9 miliar bukan hanya untuk menyewa antivirus.  

Anggaran Rp 12,9 miliar dialokasikan untuk tiga hal, yakni menyewa antivirus, membeli 

Microsoft Office 2016, dan membeli lisensi perangkat lunak Oracle untuk basis data 

kependudukan. Rinciannya, sekitar Rp384 juta untuk sewa antivirus, Rp7,8 miliar untuk 

membeli lisensi Oracle, dan kisaran Rp4 miliar untuk membeli Microsoft Office 2016.  

Pemprov DKI Jakarta menggunakan Oracle untuk mengikuti layanan administrasi 

kependudukan. "Oracle database itu untuk satu core-nya Rp700 ribu sampai Rp800 ribuan. Jadi, 

karena ada delapan core untuk server tinggal dikalikan, jadi Rp7,8 miliar. Menurutnya pembelian 

http://www.metro.tempo.co/
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itu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang juga diinstruksikan oleh 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Anggaran yang cukup besar, menurut Nurrahman, dianggarkan untuk lisensi data base 

Oracle yang mencapai sekitar Rp 6,4 miliar. Pihaknya tengah mengembangkan aplikasi di situs 

dan android untuk memudahkan warga dalam mengurus catatan kependudukan. "License-nya itu 

mahal, satu server. Dia kan hitungannya per profesor. Satu server itu 16 prosesor. 16 core. Untuk 

pemerintah diberikan diskon 50 persen, 8 core. Satu core itu kurang lebih Rp800 juta, tinggal 

dikali kurang lebih Rp6 miliar," paparnya. Lebih lanjut, Nurrahman mengatakan aplikasi tersebut 

bernama Alpukat Betawi yang bisa diunduh oleh warga. Dia mengatakan aplikasi tersebut saat 

ini masih terus dikembangkan. 

Dalam pembelian lisensi Microsoft Office pihaknya mengalokasikan dana mencapai Rp4 

miliar. Hal itu untuk 276 Kelurahan, 44 Kecamatan 6 Sudin dan di Dinas. Pembelian lisensi 

Microsoft Office bertujuan untuk memperbarui versi microsoft yang sebelumnya. Pemprov DKI 

Jakarta membeli sejumlah lisensi Microsoft Office 2016 untuk dipasang di komputer-komputer 

untuk layanan kependudukan di kelurahan, kecamatan, Suku Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil, dan Dinas Kependudukan. 

Sementara, dalam pembelian antivirus pihaknya hanya membutuhkan anggaran Rp384 

juta. Hal tersebut membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebutkan anggaran antivirus 

bernilai miliaran. "Walaupun itu kita tidak beli tahun berikutnya ada upgrade support kita tidak 

masuk, enggak ikut support tambahan, seperti virus yang terus berkembang dan sebagainya. 

Antivirus Rp384 juta satu tahun," ungkapnya. 

Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta William Aditya 

Sarana sebelumnya mempertanyakan anggaran pembelian antivirus sebesar Rp12,9 miliar. 

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan anggaran itu dalam KUA-PPAS untuk rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020. William meminta Pemprov DKI Jakarta 

menjelaskan alasan pembelian antivirus tersebut.  

Anggaran pembelian antivirus dan perangkat informasi teknologi (IT) Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta mendapatkan sorotan dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PIS) DPRD 

DKI. Pasalnya, nilai anggaran tersebut naik 60 kali lipat dari tahun sebelumnya. Jika pada tahun 

2019 anggaran tersebut hanya sebesar Rp200 juta, tahun 2020 Pemprov DKI Jakarta mengajukan 
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anggaran hingga Rp12 miliar. Hal ini dianggap tak wajar oleh PSI. Pembelian perangkat lunak 

Microsoft Office sebesar Rp 4 miliar sebenarnya bisa diminimalisir. Pasalnya, saat ini banyak 

produk pengolah data dan dokumen sejenis yang bisa didapatkan secara gratis. 

William mengatakan secara logika pembengkakan anggaran yang mencapai 60 persen ini 

tak masuk akal. Namun pihaknya harus memastikan lebih lanjut kenapa ada pembengkakan 

anggaran. "Itu kan dinas, SKPD-nya pusat teknologi buat kependudukan. Kita harus memastikan 

dulu ke mereka, buat apa ini Rp 12 miliar? Apakah antivirus doang atau buat yang lain. Karena 

kalau saya sisir cepat saja enggak masuk akal sih," jelasnya. 

Dalam draf pembahasan KUA-PPAS 2020 disebutkan, anggaran soal antivirus diusulkan 

oleh Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Provinsi DKI Jakarta. Anggaran yang diusulkan sebesar Rp 12,917 miliar untuk penyediaan 

lisensi perangkat lunak dan antivirus. 

 

Sumber Berita: 

1. www.news.detik.com, Selain TGUPP, PSI Juga Kritik Anggaran Antivirus Pemprov DKI 

Rp12 M, 3 Oktober 2019. 

2. www.merdeka.com, PSI Nilai Tak Masuk Akal Anggaran Antivirus DKI dari Rp 200 Juta 

Jadi Rp 12 M, 4 Oktober 2019. 

3. www.tempo.com, Anggaran Antivirus dan IT DKI Rp 12 Miliar, Ini Alternatifnya, 7 Oktober 

2019. 

4. www.megapolitan.kompas.com, Anggarkan Rp 12,9 Miliar untuk Antivirus, Pemprov DKI 

Tegaskan Hanya Sewa, 9 Oktober 2019. 

5. www.idntimes.com, Penjelasan Pemprov DKI Soal Anggaran Antivirus Rp12 Miliar, 10 

Oktober 2019. 

 

Catatan: 

1. Anggaran dalam berita diartikan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

yang menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 

No. 17 Tahun 2003) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

http://www.news.detik.com/
http://www.merdeka.com/
http://www.tempo.com/
http://www.megapolitan.kompas.com/
http://www.idntimes.com/
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APBD berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah 

rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

Menurut Pasal 3 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2003, baik APBD dan APBD Perubahan (APBD-

P) dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

2. Kebljakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA berdasarkan Pasal 1 angka 22 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah 

dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi 

yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

3. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS berdasarkan 

Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan 

kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam 

penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.  

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu 

tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas 

dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebelum disepakati oleh DPRD.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon 

Anggaran Sementara (KUA-PPAS) adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh sekretaris 

daerah untuk disampaikan kepada kepala daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. 

Rancangan KUA-PPAS disusun berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) oleh 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah dan 

disampaikan kepada kepala daerah paling lambat pada minggu pertama bulan Juni tahun 
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anggaran berjalan. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD 

adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam 

rangka penyusunan APBD. 

Selanjutnya, kepala daerah mengajukan KUA-PPAS kepada DPRD paling lambat 

pertengahan bulan Juni untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBD 

tahun anggaran berikutnya oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD dan paling lambat 

telah disepakati pada akhir bulan Juni tahun anggaran berjalan. Hasil kesepakatan dituangkan 

dalam nota kesepakatan yang ditandatangani antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD 

dalam waktu bersamaan. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan Pasal 1 angka 65 Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah unsur perangkat 

daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah. Unit 

SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program. 

5. Lisensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam situs www.kbbi.kemendikbud.go.id: 

1. n (surat) izin untuk mengangkut barang dagangan, usaha, dan sebagainya: -- usaha 

2. n pajak yang harus dibayarkan untuk memperoleh surat izin, terutama tentang ekspor-

impor 

3. n izin menggunakan oktroi pihak lain dalam hukum tentang milik industri, dapat 

diberikan oleh si pemegang oktroi atau berdasarkan ketetapan Dewan Oktroi 

Lisensi pada software sendiri merupakan pemberian izin dari pemilik dagang atau merk 

kepada pihak lain dengan suatu perjanjian dan syarat tertentu. Lisensi pada software sangat 

menguntungkan bagi programmer atau pengembang software karena  menjamin keamanan 

dari suatu software. Lisensi pada software sendiri merupakan pemberian izin dari pemilik 

dagang atau merk kepada pihak lain dengan suatu perjanjian dan syarat tertentu. Di Indonesia 

sendiri, lisensi diatur dalam Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang hak cipta adalah izin 

yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk 

mengumumkan atau memperbanyak produk hak terkaitnya dengan syarat-syarat tertentu.  

https://www.baktikominfo.id/id/informasi/pengetahuan/pentingnya_lisensi_pada_software_k

euntungan_dan_jenis-jenisnya_juga_bisa_anda_cek_disini-957 

 

http://www.kbbi.kemendikbud.go.id/
https://www.baktikominfo.id/id/informasi/pengetahuan/pentingnya_lisensi_pada_software_keuntungan_dan_jenis-jenisnya_juga_bisa_anda_cek_disini-957
https://www.baktikominfo.id/id/informasi/pengetahuan/pentingnya_lisensi_pada_software_keuntungan_dan_jenis-jenisnya_juga_bisa_anda_cek_disini-957

