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S

ebagaimana diketahui Wantiknas sebagai lembaga multistakeholder di
bidang TIK yang dibentuk dan diketuai langsung oleh Presiden Republik
Indonesia. Untuk itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Wantiknas
selalu terkait dengan pengembangan teknologi informasi komunikasi
melalui kegiatan kajian, evaluasi, kordinasi nasional, hingga memberikan
rekomendasi dan persetujuan terkait program pengembangan teknologi
informasi dan komunikasi.
Banyak kegiatan yang sudah dilakukan oleh Wantiknas namun belum
diketahui oleh masyarakat termasuk para stakeholder karena keterbatasan
saluran informasi. Untuk itu kami meluncurkan media informasi Wantiknas
ini sebagai wadah sosialisasi dan saluran informasi bagi Wantiknas untuk
menjangkau masyarakat, khususnya para stakeholder. 		
Media informasi ini nantinya akan terbit secara berkala dengan memuat
berbagai aktivitas yang dilakukan oleh Wantiknas.
Pada edisi perdana ini, kita mengangkat tema tentang data driven, yang saat
ini telah menjadi sebuah keniscayaan di dunia. Kita ingin melihat bagaimana
data driven dan big data merubah masyarakat, industri dan pemerintah di
Indonesia.
Seiring waktu pertumbuhan pengguna internet dan yang diringi oleh
semakin terjangkaunya harga perangkat mobile yang kerap digunakan
oleh masyarakat untuk berinternet. Jika sebelumnya data hanya digunakan
sebagai pendukung untuk menguatkan intuisi dalam memutuskan sebuah
kebijakan. Namun saat ini kondisinya telah berubah. Data telah menjadi
kekuatan tersendiri yang memiliki peran yang sangat signifikan. Dengan data
yang dimiliki, maka industri bisa mengetahui apa yang tengah dibutuhkan
oleh masyarakat sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Di
Indonesia sendiri penggunaan big data sebagai source untuk melakukan
data driven, belum banyak yang menerapkan baik di kalangan industri
maupun negara. karena memang bukan hal yang mudah. Tapi pemanfaatan
yang telah dilakukan oleh BUMN, BUMD, Swasta dan pemerintah patut
diacungi jempol.
Memang bukan hal yang mudah, namun jika kita tak mau ketinggalan
dalam pemanfaatan TIK dari negara-negara lain, maka kita harus berjuang
untuk memulainya dari sekarang. Semua stakeholder harus memiliki
kepercayaan diri bahwa data driven adalah sebuah keniscayaan, namun
sejauh mana kita mau menerima itu?
Kita yakin baik secara teknologi maupun mental, bangsa dan masyarakat
kita siap untuk bertransformasi dengan memanfaatkan keberadaan data
untuk pengambilan keputusan.
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Profil Wantiknas

D

ewan TIK Nasional dideklarasikan pada 13
November 2006 oleh Presiden Republik
Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhyono.
Dewan yang disebut oleh presiden sebagai kelompok
kerja yang dibentuk untuk mendorong pembangunan
teknologi informasi dan komunikasi Indonesia ini
sesungguhnya bukanlah lembaga yang benar-benar
baru.
Jauh sebelumnya, pada 31 Juli 1997,
Pemerintah Indonesia yang saat itu dipimpin oleh
Presiden Suharto membentuk apa yang disebut
Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) melalui
Keputusan Presiden No. 30 Tahun 1997 TKTI. Selanjutnya
penyempurnaan demi penyempurnaan TKTI dilakukan
oleh pemerintahan-pemerintahan setelahnya. Namun
dengan pertimbangan bahwa Tim Koordinasi Telematika
Indonesia yang telah dibentuk, dipandang sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan keadaan maka pada
masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dibentuklah
Wantiknas.
Jika sebelumnya TKTI diketuai oleh wakil
presiden, menteri kordinator, bahkan menteri negara,
namun pada Keppres No. 20 Tahun 2006 disebutkan
Wantiknas langsung diketuai oleh Presiden RI dengan
Ketua Pelaksana Harian, Menteri Negara Komunikasi
dan Informatika.
Mengacu Keppres No. 20 Tahun 2006 yang
dikeluarkan pada tanggal 11 November 2006, tugas
utama Wantiknas adalah merumuskan kebijakan umum
dan arahan strategis pembangunan nasional melalui
pendayagunaan TIK. Wantiknas mengemban tugas
menyiapkan cetak biru dan roadmap TIK Indonesia
guna menentukan arah perkembangan langkah-langkah
yang harus ditempuh guna mewujudkan masyarakat
Indonesia berbasis pengetahuan pada 2025. Target
tersebut menuntut pembangunan jaringan komunikasi
bagi 43 ribu desa di tanah air yang hingga kini belum

memiliki jaringan telekomunikasi tetap. Jaringan
telekomunikasi juga dibutuhkan bagi 31.173 SMP dan
SMA, serta 2.428 perguruan tinggi, serta 28.504 pusat
kesehatan masyarakat.
Kemudian lembaga Wantiknas kembali
mengalami penyempurnaan lewat Keppres No. 1
Tahun 2014 yang menyempurnakan tugas dan susunan
keanggotaan Wantiknas. Dengan Ketua Tim Pengarah
yang dijabat oleh Presiden RI dan Ketua Tim Pelaksana
yang dijabat oleh Dr. Ing. Ilham Akbar Habibie, M.B.A.

Tugas WANTIKNAS Menurut Kepres
No.1 Tahun 2014
Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis
pembangunan nasional, melalui pengembangan
teknologi informasi dan komunikasi termasuk
infrastruktur, aplikasi dan konten.
Melakukan pengkajian dalam menetapkan 		
langkah-langkah penyelesaian permasalahan 		
strategis yang timbul dalam rangka 			
pengembangan teknologi informasi dan 		
komunikasi.
Melakukan koordinasi nasional dengan 			
instansi Pemerintah Pusat / Daerah,
Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha 		
Milik Daerah, Dunia Usaha, Lembaga 			
Profesional, dan komunitas teknologi 			
informasi dan komunikasi, serta masyarakat pada
umumnya dalam rangka pengembangan teknologi
informasi dan komunikasi.
Memberikan persetujuan atas pelaksanaan program
pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
yang bersifat lintas kementerian agar efektif dan
efisien.
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Fokus Utama

Data Driven, Kunci
Transformasi Indonesia
Seiring meningkatnya angka pengguna internet di Indonesia maka perkembangan data di Indonesia juga
semakin besar. Dari riset yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) jumlah pengguna
internet pada tahun 2017 mencapai angka 143,26 juta jiwa atau 54,68% dari total jumlah penduduk
Indonesia. Mayoritas menggunakan perangkat mobile untuk mengakses internet. Penggunaan mobile
phone dan internet menjadikan pertukaran informasi terjadi dengan cepat dan mudah.

D

alam diskusi TIK-Talk yang diadakan oleh
Wantiknas, Direktur Teknologi Informasi dan
Operasi Bank BRI, Indra Utoyo, menyatakan
bahwa new data datang dari new device, perilaku
kita semua berubah setelah adanya smart phone dan
ini yang kemudian menghasilkan data. Jadi data ada
banyak dan di mana-mana serta berkualitas namun jika
tidak dimanfaatkan big data ini tidak menjadi apa-apa.
“Semua berubah sejak munculnya smartphone, segala
macam perubahan perilaku ini kemudian menghasilkan
data baik structure maupun non structure. Mungkin
benar bank punya banyak data tapi justru data yang
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memiliki kualitas justru dari new device yang memiliki
data macam-macam dan semua datanya bisa terpakai
dan banyak bercerita,” ujarnya.

Data Lebih Mahal Dari Emas

Tak pelak pemanfaatan data adalah sebuah keharusan
bagi pemerintah maupun bisnis jika menginginkan
sebuah transformasi digital. Bahkan menurut Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Setiaji,
keberadaan data menjadi begitu berharga mengalahkan
emas ataupun minyak.

Fokus Utama

“Saat ini data merupakan salah satu sumber daya yang
penting bahkan lebih penting dibandingkan emas atau
pun minyak. Hal tersebut bisa terjadi karena dengan
adanya data maka segala hal dapat dianalisa untuk
menjadi landasan kebijakan bagi suatu pemerintahan
atau pun di sektor bisnis,” ujarnya saat wawancara
dengan tim media Wantiknas.
Sementara Indra Utoyo menilai pemanfaatan
big data membuat manajemen risiko lebih efisien,
memastikan kualitas dari partner, membantu proteksi
yang tinggi. Namun demikian, Indra berpendapat untuk
mendapatkan manfaat dari keberadaan data tersebut,
diperlukan sebuah langkah data driven.
“Dua hal yang mewarnai transformasi
memiliki
energi yang luar biasa adalah customer dynamic, dan
technology progress yang ujungnya perlu data driven,”
papar Indra.

Pemanfaatan data driven di Indonesia
sendiri sebenarnya sudah semakin berkembang,
hal ini bisa dilihat dari semakin banyaknya startup
digital yang memanfaatkan data transaksinya untuk
mengembangkan bisnis model yang ada.
“Salah satu contoh yang bisa kita lihat adalah
Go-jek. Perusahaan tersebut telah memanfaatkan data
transaksi awalnya sehingga menciptakan berbagai
layanannya seperti Go-food, Go-send dan layanan
lainnya. Contoh sukses Go-jek dalam mengembangkan
lini bisnisnya tersebut kini dicontek oleh berbagai
startup lainnya di Indonesia, “ terang Setiaji.

Peran Data Driven

Harus diakui dengan data driven keputusan yang
diambil akan menjadi lebih tepat. karena dalam data
driven setiap tindakan diambil berdasarkan data yang
ada, sehingga suatu tindakan, subjektivitas dalam
pengambilan keputusan bisa diminimalisir (less human
bias). Data dipandang sebagai bukti yang konkret atas
suatu tindakan selanjutnya. Selain itu, data driven
membuat penggunanya menghabiskan waktu lebih
sedikit untuk menganalisis data mereka, akan ada lebih
banyak waktu untuk menangani aspek operasional lain
dalam menjalankan bisnis (less time-consuming).

Juan Intan Kanggrawan
Head of Data & Analytics
Jakarta Smart City
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Fokus Utama

Bahkan bukan hanya startup, lembaga
pemerintahan pun kini telah memandang pentingnya
data driven tersebut untuk meningkatkan layanan ke
masyarakat. Sebagai contoh apa yang diterapkan oleh
Jakarta Smart City dengan Pemprov Jakarta. 		
Jakarta Smart City telah menerapkan
berbagai upaya untuk menerapkan data driven policy
dengan menyajikan berbagai data yang disajikan kepada
instansi berwenang. Salah satu contoh pengalaman
yang dianggap berhasil adalah setiap bulannya Jakarta
Smart City selalu menganalisa data kanal pengaduan
masyarakat yang terintegrasi dengan aplikasi Citizen
Relation Management Pemprov DKI Jakarta. Yang
menarik, banyak pemda yang salah dalam memahami

Setiaji

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Jawa Barat

”Teknologi bukan hal yang paling utama dalam smart
city. Sayangnya yang sering diliput bagian command
center, padahal yang paling penting adalah bagaimana
bisa meramu kebijakan atau membuat keputusan
berbasiskan data. Bukan sekedar intuisi,” paparnya.
Sederhananya peran data analytic adalah
mengambil data agar dalam mengambil keputusan
yang lebih baik sehingga ada kebijakan dan servis ke
masyarakat yang lebih berkualitas. Dengan kata lain
Keyword dari data driven ini adalah menjadikan sesuatu
lebih better, faster dan cheaper.

Butuh Integrasi Data
Elwin Ardririanto
Praktisi Data Science

konsep smart city. Seolah smart city menjadi begitu
sederhana cukup dengan bangunan command
center yang canggih dan kamera CCTV di mana-mana
sebagaimana yang diungkapkan oleh Wakil Sekretaris
Tim Pelaksana Wantiknas, M Andy Zaky.
“Ini seringkali terjadi salah pengertian terkait
smart city, seolah bangun command center sekeren
mungkin ala ‘Startrek’ dan pasang CCTV di mana-mana
padahal mobilnya hanya lewat lima menit sekali. Tidak
ada macet-macetnya. Padahal mindset dari smart
city itu adalah data driven regulation dan data driven
decision,” ujarnya dalam acara Tik-Talk di Wantiknas.
Ini juga disepakati oleh Head of Data &
Analytics Jakarta Smart City, Juan Intan Kanggrawan,
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Bagi pemerintah untuk mendapatkan keberagaman
data dibutuhkan langkah harmonisasi data di semua
stakeholder baik data terstruktur maupun yang tidak
terstruktur. Sebenarnya banyak data yang dimiliki oleh
pemerintah sendiri, namun sayangnya masih tersebar
di berbagai lembaga. Seperti yang diungkapkan oleh
Elwin Adririanto terkait pengalamannya sebagai praktisi
data science saat menangani data kemiskinan di
Kementerian Sosial.
Menurut Elwin sebenarnya program
pengintegrasian data pemerintah lintas kementerian
dan lembaga negara meliputi data manusia, lingkungan,
ekonomi, ekologi, infrastruktur dan lain sebagainya
melalui Basis Data Terpadu (BDT) sebagaimana yang
disebutkan dalam Permensos 10 Tahun 2016 Pasal 1,
“Basis Data Terpadu (BDT) adalah sistem data elektronik
berisi nama dan alamat yang memuat informasi sosial,
ekonomi, dan demografi dari individu dengan status
kesejahteraan terendah di Indonesia”.

Fokus Utama

Indra Utoyo

Direktur Teknologi Informasi
dan Operasi Bank BRI

“Data kemisikinan dilakukan dengan metode
yang sederhana, sehingga pengentasan kemisikinan
dilakukan dengan data yang kurang tematik akhirnya
pemerintah hanya memberikan bantuan secara holistik,
padahal seharusnya semua data harusnya terintegrasi”
jelas Elwin.
Bersyukur saat ini Kemensos memiliki 50%
data indonesia dengan integrasi yang belum pernah
dilakukan sebelumnya. Hal ini dapat memberikan
manfaat yang luar biasa namun ini yang belum digali
lebih dalam karena memang tupoksi Kemensos hanya
mengintervensi pada topik-topik yang menjadi tanggung
jawabnya. “Tantangannya adalah menyatukan data dari
berbagai sumber. Setelah menyatu, maka didapatkan
informasi mengenai keluarga dengan prespektif yang
luas,” lanjut Elwin.
Harus diakui, kebutuhan untuk integrasi data
ada di mana-mana bukan hanya pemerintahan tapi juga
sektor private atau bisnis. Dengan demikian ini menjadi
hal yang sangat penting. Jika melihat pada kondisi saat
ini inisiatif untuk satu data sudah ada walaupun belum
sempurna.
Menanggapi soal satu data, menurut Indra
Utoyo perlu disepakati siapa yang berwenang atas data
tersebut. “Perlu ada siapa yang akan membicarakan
content ability. Sehingga ketika melakukan dilakukan
dengan tata kelola yang comply sehingga tidak lagi
terhalang oleh masalah lainnya dan value menjadi
terlihat,” ujarnya.

Tak mudah, selain harus mempertimbangkan
soal privasi dan status data yang bisa jadi masuk dalam
kategori rahasia negara selain itu juga masih ada ego
sektoral di tiap lembaga. Oleh karena itu butuh satu
regulasi khusus mengatur hal ini yang dipatuhi oleh
seluruh lembaga yang terkait.
Menurut Asisten Deputi Telematika dan
Utilitas Kemenko Perekonomian, Edy Satria, persoalan
ini menjadi PR dari Wantiknas dengan Kemenko
Perekonomian.
Keduanya
dapat
bekerjasama
membahas persoalan tersebut.
“Wantiknas seharusnya bisa, karena netral.
Mungkin dapat ditindaklanjuti mengintegrasikan data,
diawali dengan data ekonomi. Tidak perlu yang besar
atau ramai, tapi memberdayakan data yang ada di
kementerian. Saya pikir setiap kementerian punya
jabatan fungsional. Kita bisa kontak mana yang relevan
untuk big data smart city ini kita manfaatkan orangorang yang mampu mengolah data tadi, ini bisa kita
pantau dan arahkan ke sektor utama, mungkin bisa
dibantu dari universitas atau bidang penelitian tadi.
Namun dibalik semua itu, kesuksesan dari
data driven ada pada mindset. Khususnya di top level.
Maka dibutuhkan ada data driven leadership untuk kita
dorong sebanyak mungkin. Kalau kita mau memberikan
layanan lebih baik di manapun, untuk pengambilan
keputusan itu basisnya data ini mesti kita dorong dan
ditindaklanjuti, semoga menjadi model awal yang
bagus untuk data driven Indonesia. Red
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TIK-Talk

Para pakar sedang memaparkan
paparannya dalam Diskusi TIK-Talk #2

TIK-Talk#2-2019

Jaringan Intra Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik Cikal Bakal
Jaringan Intranet
Nasional

P

ada era digital dan teknologi, pemerintah
Indonesia memiliki tantangan yang bersifat
disrupsi. Saat ini organisasi pemerintah baik pusat
maupun daerah tengah melakukan manajemen dan
pengelolaan instansi pemerintah untuk membangun
budaya teknologi informasi yang baik, agar solusi
teknologi menjadi maksimal. Menjadi solusi teknologi,
kini pemerintah terus melakukan perbaikan sistem
pelayanan publik. Salah satunya dengan membangun
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Sistem ini bertujuan untuk mewujudkan proses kerja
yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta
meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor
95 Tahun 2018, memuat rencana strategis terkait
infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang
memadai. Infrastruktur tersebut adalah pusat data,
sistem penghubung layanan pemerintah berbasis
atau sharing system, dan jaringan intra pemerintah.
Sementara itu, dalam percepatan SPBE terdapat
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program yang harus diselesaikan dalam kurun waktu
tiga tahun di bidang infrastruktur dan salah satunya
adalah jaringan intra pemerintah.
Kehadiran Perpres Nomor 95 Tahun
2018 disambut baik dan diharapkan meningkatkan
pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pembangunan. Kendati demikian,
dalam penerapan SPBE masih terdapat sejumlah
tantangan yakni proses yang belum terintegrasi,
ditandai masih rendahnya berbagi data dan informasi
antar instansi, infrastruktur teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) yang belum menjangkau seluruh
instansi, serta pengelolaan keamanan informasi yang
masih lemah hampir seluruh instansi pemerintah dari
pusat hingga daerah.
Pada
implementasinya,
komitmen
memberikan pelayanan publik yang baik perlu
koordinasi antar pihak, apalagi terkait jaringan intranet
SPBE tersebut. Oleh karena itu, pada Jumat, (01/03)
kemarin, Dewan Teknologi Informasi Komunikasi
Nasional (Wantiknas) menyelenggarakan diskusi rutin
TIK-Talk dengan tema “Jaringan Intra SPBE Sebagai
Langkah Awal Menuju Jaringan Intranet Nasional” di
Jakarta.
Sejumlah perwakilan pusat data instansi
pemerintah hadir dalam acara tersebut, di antaranya
Sekretariat Kabinet, Pustekkom, Kemenag, BPPPT,
Kemendag, Kominfo, dan Kemenkeu. Selain dari
kalangan pemerintah, hadir pula akademisi, di antaranya
STMIK Nusa Mandiri, STMIK Indonesia, Universitas
Bakrie, dan Universitas Bina Sarana Informatika.

TIK-Talk

Adapun pembicara dalam diskusi TIK-Talk
kedua ini dari para pakar masing-masing, Anggota
Tim Pelaksana Wantiknas Ashwin Sasongko, Kepala
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT
Michael Andreas Purwodadi, Ketua Bidang Organisasi
dan Keanggotaan APJII Handoyo Taher, dan Ketua
ATSI Merza Fachys. Dalam kata sambutannya, Ashwin
Sasongko, menjelaskan pembangunan IPTEKNET pada
tahun 1995 yang dipelopori oleh BJ. Habibie untuk
menyiapkan jaringan intra pemerintah. “Pada tahun
1995, pak Habibie sudah mengusulkan ide untuk
mengembangkan internet Indonesia, meskipun pada
zaman itu internet bukan hal umum,” ungkapnya.
Tak hanya sejarah IPTEKNET, Ashwin juga
menuturkan sejarah intenet global hingga Rusia yang
kini ingin menarik diri dari internet global. “Sejarah
internet awalnya dikembangkan oleh ARPA-NET tahun
1970an, kemudian 1998 dibentuk ICANN yaitu IANA
yang mana fungsi IANA tetap dioperasikan oleh ICANN.
Karena saat ini internet global dioperasikan oleh ICANN,
negara Rusia ingin jaringan internetnya terpisah dari
World Wide Web,” tuturnya.
Pemerintah Rusia akan mempertimbangkan
menarik diri dari internet global. Langkah ini sebagai
bagian dari menguji pertahanan siber negara. Dalam
penarikan internet global ini, data seluruh warga
dan pemerintah Rusia hanya akan tetap ada dalam
negara tersebut tidak akan dihubungkan dengan
jaringan internasional. Pengujian yang rencananya
akan dilakukan sebelum 1 April 2019 ini nantinya ISP
Rusia akan mengarahkan lalu lintas jaringan intra ke
titik yang dikontrol pemerintah Rusia saja dan Rusia
akan mengandalkan Domain Name System (DNS) untuk
menggantikan hubungan dengan internet global. Selain
menjaga keamanan siber Rusia, rencana ini untuk
menghindari serangan yang mengancam keamanan
nasional seperti mengontrol warga dari ancaman
luar. Jika berhasil, Rusia akan mengendalikan jaringan
internet secara mandiri dan memutuskan dengan
jaringan internet global.

Apabila melihat negara Rusia yang
ingin menarik diri dari internet global, perlu
mempertimbangkan jaringan intranet nasional apalagi
mengenai SPBE yang merupakan data pemerintah.
Hal ini senada dengan Kepala Pusat Teknologi
Informasi dan Komunikasi BPPT Michael Andreas
Purwodadi, dirinya menyatakan bahwa Indonesia
perlu memikirkan jaringan intra nasional ke depan.
“Indonesia memang perlu memikirkan jika terjadi
perselisihan dengan Amerika, agar tidak terjadi kasus
seperti negara Crimea,” tutur pria yang akrab disapa
Pur itu. Lebih jauh, Pur mengaitkan jaringan intra
dengan SPBE, bahwa ke depan akan ada pusat data
SPBE Nasional di berbagai instansi pemerintah. Dirinya
menyebutkan SPBE dibangun agar pemerintah menjadi
trans government, community engagement, sustain,
affordable, dan pollution bonders. “Prinsip SPBE adalah
efektifitas, keterpaduan, interoperabilitas, efisiensi,
berkesinambungan, dan keamanan. Nanti juga akan
ada pusat data SPBE Nasional,” ujar Purwodadi saat
menyampaikan materi jaringan intranet pemerintah.
Tak hanya jaringan intranet SPBE saja, jika ke
depan akan menjadi jaringan intranet nasional tentu
dibutuhkan infrastruktur yang memadai. Ketua ATSI
Mierza Fachys mengungkapkan saat ini pemanfaatan
satelit terbatas dengan kapasitas, dirinya juga
mengatakan pemerintah masih memiliki capaian kerja
yang belum terselesaikan. “Yang menjadi PR pemerintah
adalah pembangunan infrastruktur telekomunikasinya.
Cita-cita pemerintah untuk menciptakan
digital ekonomi sebagai tulang punggung tidak akan
terjadi, jika pembangunan infrastruktur masih belum
terpenuhi,” kata Mierza. Ketua Bidang Organisasi dan
Keanggotaan APJII Handoyo Taher pun berpendapat
sama, dirinya menuturkan infrastruktur fisik di
Indonesia perlu dibangun dengan jaringan yang sudah
ada. “Hingga saat ini, infrastruktur fisik perlu dibangun
dengan menggunakan jaringan yang sudah ada dengan
sistem economic sharing. Membangun ekosistem juga
tidak hanya untuk SPBE, tetapi juga untuk internet
Indonesia, karena potensi kita sangat besar,” terang
Handoyo.
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Wawancara

Ashwin Sasongko,
Anggota Tim Pelaksana WANTIKNAS

Cyber Infrastructure,
Tidak Terlihat Namun
Penting

M

asih banyak infrastruktur yang belum
optimal
dalam
pembangunan
SPBE.
Sementara dalam percepatan SPBE terdapat
program yang harus diselesaikan dalam kurun waktu
tiga tahun di bidang infrastruktur yang pastinya
membutuhkan koordinasi dan kerjasama antar pihak.
Lantas, bagaimana Dewan TIK Nasional
mengawal pelaksanaan SPBE dan menyikapi percepatan
jaringan intra pada tahun 2020 mendatang? Berikut
wawancara lebih mendalam dengan Anggota Tim
Pelaksana Wantiknas, Ashwin Sasongko terkait jaringan
intra pemerintah tersebut.

Langkah apa yang ditempuh oleh pemerintah
untuk melakukan percepatan dalam
pembangunan infrastruktur TIK SPBE?
Solusi pertama Timnas harus bertemu terlebih dahulu
untuk melihat langkah-langkah apa yang diperlukan.
SPBE ini diketuai oleh Kementerian PAN-RB dan
berbagai kementerian/lembaga terkait. Jadi mereka
harus ada pertemuan besar menentukan hal arsitektur
dan pembiayaannya apakah full APBN atau kerjasama
badan usaha, kemudian berapa besar pendanaannya.

Apakah akan berevolusi menuju jaringan
intranet nasional?
Harus dan ini akan mengamankan jaringan, beberapa
negara besar yang ingin mengamankan negaranya saat
ini juga begitu. Sebagai contoh, Rusia menyampaikan
rencana untuk menarik diri dari internet, bahkan ingin
menawarkan penggunaan jaringannya ke negaranegara lain. Tentunya kita Indonesia pun harus
melaksanakan hal serupa untuk men-secure jaringan
nasional.
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Tantangan SPBE saat ini, jika melihat infrastruktur
yang belum sepenuhnya terbangun?
Tantangan yang paling perlu dilengkapi dan
dikembangkan adalah kemampuan SDM yang mumpuni
dan kompeten di Indonesia. Contoh paling gampang
ketika membangun jaringan, kita membutuhkan
protokol-protokol yang memerlukan standar yang biasa
kita sebut Request for Comments (RFC). Di Indonesia
kemampuan kita berupa RFC masih sangat kurang dan
bahkan sangat lemah, hampir tidak pernah mendengar
dari ahli-ahli tim teknis di Indonesia mengenai RFC.

Solusi pengembangan SDM di Indonesia?
Tentunya perlu dan sangat harus dikembangkan
kemampuannya. Caranya dengan misalnya, perbanyak
riset dan implementasi dengan belajar dari negaranegara yang lebih maju dari kita, itu masih dikatakan
normal. Bisa dibayangkan, bahkan Tiongkok masih harus
riset dan mengembangkan SDM-nya bersama ICANN.
Apalagi Indonesia, ini bisa menjadi gambaran.

Adakah catatan khusus atau prioritas utama
dalam penerapan SPBE ini?
Saya kira koordinasi antar K/L ini harus diprioritaskan
dan saya pikir leadership dari pak Presiden yang telah
mengeluarkan SPBE ini sangat diperlukan. Sebab
kita berbicara Cyber Infrastructure ini berbeda dengan
physical space infrastructure. Dalam pembangunan
ini selain kepemimpinan, Presiden juga harus bisa
meyakinkan bahwa ini perlu segera dibangun. Karena
walaupun tak terlihat, namun ini amat penting. Menurut
saya bapak Presiden mengeluarkan Perpres tentu dengan
penuh keyakinan bahwa ini memang dibutuhkan.

Opini

2019:
Mimpi Seluler 5G
Tapi 2G Masih Digelar

T

anggal 9 Januari lalu, di acara Alibaba Cloud,
Menkominfo membuat statement yang bagus
dan berwawasan. Ia menantang Operator untuk
mengimplementasikan seluler super cepat 5G di
Indonesia tahun 2019 ini juga. “Tahun ini juga harus
masuk,” katanya (tempo.co).
Sambil berdecak kagum, saya garuk-garuk
kepala. Dengan pengoperasian 5G kelak, maka di Asia
seluler digital Indonesia akan berdiri sejajar dengan
Korea dan Jepang. Ironisnya, dua minggu lalu di desa
Waringin (kode pos 97770), Kabupaten Morotai;
Menkominfo masih diminta meresmikan seluler jadul
GSM 2G yang cuma bisa untuk bertelepon dan SMS,
speed-nya pun hanya superlemot 64 Kbps. Bandingkan
dengan kecepatan superior 5G yang minimal 1Gbps,
atau lebih dari 15.00 kali seluler 2G. Wow!
Itulah, saya mau curhat ke BRTI (Badan
Regulatori
Telekomunikasi
Indonesia)
tentang
penggelaran seluler GSM 2G yang masih terus
berlangsung di desa 3T (terdepan, terluar dan
tertinggal) di Indonesia. Kita tahu, di banyak negara,
infrastruktur 2G ini umumnya sudah purnabakti dan
menjadi penghuni museum. Sebagian lagi berubah
fungsi menjadi rumpon di laut. Ajib, sementara di desa
teknologi uzur GSM 2G masih digelar, di Ibukota MIMO
5G sudah “diwajibkan” mengudara.
Sejatinya, mengoperasikan perdana sinyal
lawas 2G di pedesaan, sama dengan menghambat
peradaban bahkan memundurkan harkat masyarakat
seperempat abad (!) ke belakang. Kita tak boleh under
estimate. Walaupun nun jauh di sana, saudara-saudara
kita di desa terpencil sekarang sudah pada melek
informasi. Ada atau tanpa listrik PLN, mereka sekarang
sudah mirsani siaran tivi parabola. Setrika listrik bukan
barang asing lagi dan mereka pun pada punya sepeda
motor bebek.
Kendati hidup di desa, mereka amat
mendamba akses internet. Sayang seribu sayang,
BAKTI Kominfo masih tega memberi mereka teknologi
2G. Moto “Desa Berdering” adalah slogan abad alif.
Mengatasi ketertinggalan sistem akses telekomunikasi
di pedesaan, resep mujarabnya cuma satu, yaitu
“internet masuk desa”.
Kominfo tentu akan konsisten dengan
predikatnya sebagai kementerian “komunikasi dan

Garuda Sugardo

Anggota Tim Pelaksana Wantiknas,
Majelis Kehormatan Etik PII
informatika”. Kominfo (dan BAKTI) berperan strategis
sebagai prime mover pembangunan desa 3T dengan
wawasan TIK masa depan. Bila pancaran sinyal 4G bisa
dinikmati masyarakat desa, maka kesenjangan digital
serta merta berakhir dan ini akan menjadi legacy yang
indah bagi Kabinet Kerja saat ini.
Program Nawacita yang menganut strategi
membangun dari pinggiran, janganlah dicederai
dengan penerapan teknologi yang sudah terpinggirkan.
Kesenjangan jasa seluler antara desa (2G) dan kota (5G)
sama sekali tidak senafas dengan Pancasila dan UUD
‘45. Di atas semua itu, Negara tak boleh abai terhadap
hak azasi masyarakat desa dalam hal kemudahan
mengakses informasi di era milenia.
Kita berharap tidak ada diskriminasi terhadap
martabat desa dengan hanya memberi sinyal seluler
2G kepada saudara kita di daerah 3T. Mereka harus
difasilitasi untuk bisa menggunakan internet. Mereka
juga ingin ber-WA-ria, menjelajah Youtube, posting
medsos dan mengakses ceramah agama. Sebagai
insan Indonesia merdeka, mereka berhak berselancar
menjelajah dunia maya. Telekomunikasi seluler pada
hakekatnya menabukan perbedaan kasta antara kota
dan desa.
Karena itu BRTI boleh kita colek “nyalinya”.
Demi kemajuan bangsa, BRTI bisa menyetop penyebaran
teknologi kadaluwarsa. Halo para punggawa BRTI Ismail,
Johny Siswadi dan Bambang Priantono dkk, mari beraksi
dengan memoratorium GSM 2G. Hilangkan kontroversi
5G yang pro-robotik vs 2G yang sudah berusia 25 tahun
dan harus pensiun ini.
Kepada para Bupati yang masih memiliki
wilayah 3T, saya juga menghimbau agar tidak segansegan menolak kehadiran sinyal GSM 2G di desanya.
Minta aja LTE 4G Telkomsel plus wi-fi Pak, agar kemajuan
ekonomi dan sosial di desa dapat meningkat cepat.
Di era yang sama, terlalu kontradiktif antara upaya
“pelestarian” 2G dan mimpi menghadirkan 5G ini.
Pemikiran Presiden Jokowi berupa tol laut dan tol darat,
haruslah kita dukung penuh dengan tol internet. WKita
percaya, Menteri Rudiantara akan mampu menjawab
tantangan ini.
Salam Indonesia!
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