Dari Menteng Raya

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

A

lhamdulillah, kita telah memasuki akhir Ramadhan, bulan yang
penuh dengan ampunan dan keberkahan. Bagi umat Islam
selain bulan yang penuh kegiatan ibadah, Ramadhan juga berarti
silaturahmi. Berkumpul bersama keluarga, kolega, sahabat dan rekan
sejawat dalam suasana hangat. Ini juga yang menjadi salah satu peran dari
Wantiknas, mempertemukan para stakeholder TIK Indonesia.
Lewat program TIK-Talk Wantiknas memberikan ruang bagi para
stakeholder dan masyarakat untuk bertemu dan berdiskusi terkait tematema TIK agar mendapat pemahaman yang sama, selain kegiatan internal
lainnya yang berupa 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.
Komunikasi adalah kata kunci dari tema utama edisi kali ini.
Sebagaimana kita tahu, rencana Revisi PP 82 Tahun 2012 yang digulirkan
oleh Kemenkominfo mendapat kritikan dan reaksi negatif dari para
stakeholder. Namun bukan penolakan yang mereka suarakan, melainkan
ada hal-hal yang seharusnya terlebih dulu dibicarakan.
Baik Kemenkominfo maupun asosiasi industri sama-sama
memiliki dasar dan argumentasi atas pendapatnya masing-masing.
Keduanya juga mengaku siap berkomunikasi untuk membicarakan jalan
terbaik yang menjembatani perbedaan pandangan. Yang lebih penting lagi
keduanya sama-sama berbicara “Demi Kedaulatan Negara”. Maka yakinlah
kita bahwa akan ada titik temu yang menghasilkan hasil revisi yang sesuai
dengan niat menjaga kedaulatan negara.
Semoga saja segera terjalin komunikasi yang baik antar para
stakeholder terkait revisi PP 82 Tahun 2012 sehingga mencapai pemahaman
yang sama. Demi Kedaulatan Negara!

Diterbitkan oleh

Dewan TIK Nasional
Redaksi:

Tim Humas WANTIKNAS

Dewan Teknologi Informasi dan
Komunikasi Nasional

Graha MR 21 Lt. 6
Jl. Menteng Raya No.21, Jakarta Pusat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
Telp : 021-39831983
sekretariat@wantiknas.go.id

Jabat Erat

Dr. Ing. Ilham Akbar Habibie, M.B.A.
Ketua Tim Pelaksana WANTIKNAS

Daftar isi
02

Dari Menteng Raya

04

Fokus Utama

11

Wawancara

03

Profil Wantiknas

09

TIK-Talk

12

Opini

02

14

Infografis

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 Keppres
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 i n s t a n s i
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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Tarik Ulur Revisi PP 82 Tahun 2012.
Semua Tentang “Kedaulatan Negara”

Meski beberapa kali tertunda, Pemerintah melalui Kementerian Kominfo bersikukuh untuk melanjutkan
rencana Revisi PP 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).
Sementara itu asosiasi industri juga bersikukuh agar revisi tersebut dibatalkan. Terakhir, lantaran alasan
politik dan keamanan revisi beleid 90 pasal ini kembali ditunda.

P

ada akhir Januari lalu, Menteri Koordinator Politik
Hukum dan HAM Wiranto meminta Menteri
Sekretariat Negara untuk menunda penetapan
revisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik. Dalam surat yang ditanda tangani, Wiranto
menyebutkan alasan bahwa jika revisi tersebut
dilanjutkan maka akan membuat Presiden Jokowi
mendapat cap sebagai “antek asing”.
“Menimbang, akan menjadi bahan politik di
Pilpres 2019 apabila ditetapkan sebelum pemilu akan
menjadi bahan untuk menyudutkan Presiden Jokowi
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dengan isu ‘Pro Asing’ karena menyerahkan kedaulatan
data selain data ke luar negeri,” tulis Wiranto dalam
surat edaran yang kemudian dimuat di media massa.
Namun terlepas dari surat edaran tersebut,
rencana revisi tersebut memang terlanjur mendapat
tanggapan negatif dari berbagai asosiasi industri. Dalam
pernyataan bersama yang dikeluarkan Mastel dengan
Indonesia Data Center Provider Organizaton (IDPRO),
Asosiasi Cloud Computing Indonesia (ACCI), Asosiasi
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Federasi
Teknologi Informasi Indonesia (FTII), Asosiasi Peranti
Lunak Telematika Indonesia (ASPILUKI), dan Indonesia

Fokus Utama

ICT Institute menegaskan isi dari draft terbaru yang
dikirimkan Kominfo ke Menteri Sekretaris Negara
(Mensesneg) pada 21 Januari 2019 tak mencerminkan
kedaulatan digital nasional di era Revolusi Industri 4.0.

Menegakkan Kedaulatan Atau Melepaskan
Kedaulatan?

Sejatinya para stakeholder ini tidak menolak rencana
revisi tersebut, hanya saja menurut mereka aturanaturan yang hendak direvisi sebaiknya dikaji ulang
dan dikomunikasikan dengan semua pihak yang
berkepentingan. Dalam diskusi TIK-Talk yang rutin
dilakukan oleh Wantiknas, Ketua Umum ACCI Alex
Budiyanto mengeluhkan bahwa sejak awal mendengar
wacana tersebut, Alex merasa ada ketidaksesuaian
antara revisi PP dengan Undang-Indang Informasi dan
Transaksi Elektronik.
“PP itu sebenarnya tidak boleh menyimpang
dari materi yang bersangkutan, apa yang ada
di UU bisa diperjelas di PP. Nah kalau PP 82 ini
berkesinambungannya dengan UU ITE Pasal 26 (5) dan
Pasal 40,” ujarnya di acara TIK-Talk Wantiknas, Kamis, 21
Februari 2019.
Keberatan utama Alex adalah ketentuan
penyelenggara sistem elektronik dapat mengelola,
memproses dan menyimpan data elektronik tinggi di
dalam maupun luar Indonesia. Revisi ini, menurut Alex,
adalah hal yang rancu, sebab dalam UU disebutkan
akan menegakkan kedaulatan negara, namun dalam PP
seolah-olah akan melepaskan kedaulatan negara.

Alex Budiyanto
Ketua Umum ACCI
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Dalam rencana revisi PP tersebut, tidak ada kata
mewajibkan penyimpanan data elektronik sehingga
diperkirakan 90 persen data selain data strategis bisa
disimpan di luar wilayah Indonesia. Hal ini adalah suatu
perubahan yang drastis, dari yang seluruhnya wajib
menjadi hanya kisaran 10 persen yang harus disimpan
di dalam negeri.
Sementara Mastel sendiri dalam pernyataan
persnya menyatakan mendesak Pemerintah untuk
menunda rencana revisi tersebut. Disebutkan bahwa
relaksasi terhadap keharusan lokalisasi data dapat
berdampak sistemik pada IPOLEKSOSBUD HANKAM
Indonesia di era ekonomi data. Mengingat saat ini,
Indonesia belum memiliki undang-undang yang
secara khusus berkaitan dengan perlindungan data.
Penundaan tersebut dilakukan sampai dengan
disahkannya UU terkait Perlindungan Data, yang saat ini
sudah dimasukkan dalam Prolegnas tahun 2019.
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Tidak jauh berbeda, Heru Sutadi selaku
Executive Director, Indonesia ICT Institute juga
menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor
82 Tahun 2012 telah mendatangkan banyak investor
data center ke Indonesia, padahal sebelumnya tidak
pernah terbayangkan. Heru memperkirakan saat ini
terdapat 35 data center yang sudah dibangun di Tanah
Air. Pernyataan Heru berkaitan erat dengan kewajiban
penyelenggara sistem elektronik agar menempatkan
Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di wilayah
Indonesia. Heru mengingatkan, apabila pemerintah
merevisi PP 82, praktis penyelenggara sistem elektronik
tidak diwajibkan membangun data center di Indonesia.
“Data is the new oil. Artinya, data bisa menjadi
lahan bisnis di area baru, sehingga perlu disikapi secara
hati-hati dan komprehensif. Saya tidak ingin revisi PP 82
justru menyebabkan investor pindah ke luar negeri,”
tegasnya.

Fokus Utama

Perlu Komunikasi Dengan
Para Stakeholder

Selain itu Ketua Bidang Infrastruktur Broadband
Nasional Mastel, Nonot Harsono menyinggung perlunya
pemerintah lebih melibatkan berbagai pemangku
kepentingan (stakeholders) terkait, khususnya dari
perwakilan industri dan asosiasi dalam pembahasan dan
perumusannya. Karena para pemangku kepentingan
akan menjadi pihak yang paling pertama mendapatkan
dampak atas perubahan yang berlaku.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Aplikasi
dan Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani
Pangerapan menyatakan bahwa yang datanya harus
ada di Indonesia adalah sektor publik. Karena dalam
undang-undang disebutkan ada dua layanan, publik
dan private, tapi private-nya tidak pernah dielaborasi.
“ini yang ingin kita perbaiki. Kita lihat lagi apa
yang diwajibkan oleh UU, apakah benar UU mewajibkan
semua data di sini? Tidak, hanya yang pelayanan publik.
Kalau demikian, kalau UU tidak mewajibkan, PP tidak
boleh mewajibkan, makanya kami membuat untuk
pelayanan sektor private boleh taruh di sini atau di
luar, tetapi pada saat pengawasan, mereka harus
memberikan akses kepada pemerintah,” ujarnya dalam
wawancara dengan Tim Media Wantiknas awal Maret
2019 lalu.
Semmy menegaskan bahwa yang sedang
diatur itu tentang transaksinya bukan data center.
Namun dirinya tak menolak jika ada yang menghendaki
pembahasan tentang data center tapi tidak masuk
wilayah regulasi.

“Sebenarnya ini mengatur transaksi, tapi
tiba-tiba menyebutkan soal data center, apa kaitannya?
Tidak ada kaitan langsung. Ini persoalan manajemen
tata kelola terhadap transaksinya. Ini fokus kami. Saya
juga tawarkan, kalau memang mau dibangun lokal, ayo
duduk bersama, tapi masalahnya bukan lagi di regulasi.
Sudah usang melakukan regulasi untuk proteksi,”
tegasnya.
Mantan Ketua Umum APJII ini memberikan
contoh kebijakan yang diambil oleh Singapura.
Menurutnya Singapura tidak memberlakukan kebijakan
proteksi melainkan insentif sehingga lebih produktif.
“Sementara kalau proteksi iklim investasi jadi
tidak kondusif dan layanan tidak meningkat, karena
tidak ada kewajiban untuk meningkatkan layanan.
Kami tidak masuk ke sana, tapi kami membenahi tata
kelolanya,” jelasnya.
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Terkait dengan melibatkan para stakeholder,
Semmy menyatakan sudah melakukannya, bahkan
menurutnya ada satu pasal khusus yang diajukan oleh
Mastel yang diterima secara utuh.
“Karena kami merasa lebih bagus, dalam pasal 5
karena lebih rinci siapa pelakunya. Namanya masukan
kami terima,” terangnya.
Baginya, selalu ada kesempatan untuk
berdialog dengan para stakeholder namun dengan
catatan usulan yang diberikan harus masuk akal dan
sesuai dengan regulasi yang berlaku bukan dengan
aturan baru yang dibikin-bikin tapi keluar dari aturan
yang ada.
“Karena pegangan kita UU, kalau mereka
pegang keinginan ya sulit. Kalau meminta di luar
regulasi ya harus ke MA,” tegas Semmy.
Semmy tak menampik jika komunikasi
menjadi salah satu hambatan dengan para
stakeholder. Namun selain komunikasi Semmy juga
merasa bahwa ada persoalan pemahaman antara
Kemenkominfo dengan para stakeholder. Untuk
itu dirinya memastikan bahwa Kemenkominfo
ingin semuanya kondusif dan perlu penyamaan
pemahaman.
“Ya dan soal pemahaman. Bahwa saya baca
pertama kali memang pasal 17 sudah harus ada di
Indonesia, karena saya belum baca soal UU pelayanan
publik. Saya cari penjelasannya, ternyata tidak ada.
Pelayanan publik harus dijelaskan, karena tidak
ada ya susah. Pesan saya tidak mau ini ramai, kita
maunya kondusif, bicara saja seperti ini, kita samakan
pemahamannya, tapi dibedah,” pungkasnya.

Semmy menjelaskan bahwa pada akhirnya
data akan mendekat pada pengaksesnya. Jadi jika
kita menginginkan data-data selain yang diwajibkan
tadi ada di Indonesia, maka kita harus membangun
ekosistemnya.
“Jika ekosistem terbangun, otomatis datadata tersebut akan diletakan di Indonesia, karena
pengaksesnya ada di Indonesia. Untuk itu kita perlu
mengupayakan pembangunan ekosistem dengan
kebijakan-kebijakan yang mendorong hal tersebut,”
terangnya.
Sampai artikel ini ditulis memang belum
ada kabar lebih lanjut tentang rencana revisi PP 82
tahun 2012 ini. Tapi kita percaya para stakeholder
bisa menyelesaikan dengan kepala dingin. Mereka
bisa bertemu dalam suasana yang bersahabat dan
membahas kembali apa yang harus diperbaiki,
apa yang harus ditambahkan dan apa yang harus
dihilangkan. Demi kedaulatan negara.

Semuel A. Pangerapan

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kominfo
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Ekosistem Startup Digital Indonesia :
Peluang dan Tantangan
Berdasarkan catatan Mc Kinsey, Indonesia adalah negara yang mengalami pertumbuhan digitalisasi
tertinggi bahka mengalahkan India. Hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan industri kreatif digital
yang sangat signifikan setiap tahunnya. Namun seperti apa kondisi ekosistem startup nasional kita
sebenarnya?

B

ukan omong kosong jika dikatakan bahwa
Indonesia akan menjadi negara dengan
pertumbuhan startup terbesar di Asia Tenggara.
Salah satu indikasi geliat tersebut adalah keberadaan
empat startup digital berstatus unicorn di tanah
air, terbanyak dari sembilan startup unicorn di Asia
Tenggara, yaitu Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan
Bukalapak.
Sebagaimana diketahui kondisi yang sangat
baik ini seharusnya mampu membawa startup
Indonesia mendunia yang akan membawa dampak
ekonomi bagi Indonesia. Bahkan pemerintah pun
telah menyatakan secara eksplisit dorongan untuk
menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara
dengan kekuatan industri digital terbesar, dengan visi
Indonesia sebagai The Digital Energy of Asia.
Namun bagaimana sebenarnya kondisi
ekosistem startup di Indonesia? Untuk menjawab
pertanyaan ini, Wantiknas kembali menggelar TIK-Talk
yang khusus mengangkat tema “Ekosistem Startup

Digital Indonesia : Peluang dan Tantangan”. Hadir
sebagai pembicara Deputi Infrastruktur Bekraf Hari
Santosa Sungkari, CEO Agate Studio Arief Widhiyasa,
Chief of Sales Investree Salman Baharuddin, dan CEO
dan Co-Founder Kata.ai Irzan Raditya.

1019 Startup Lokal

Dalam pemaparannya, Hari Sungkari menyatakan
bahwa saat ini ada 1019 startup lokal yang tersebar
di seluruh Indonesia. Penyebarannya menurut Hari
bisa dipastikan mengikuti keberadaan universitas
atau kampus teknologi. “Kuncinya adalah di mana
ada universitas, di situ ada startup yang bertumbuh,”
ujar Hari. Menurut Hari kata kunci dari startup adalah
repeatable dan scaleable, yang membedakan startup
dengan UKM yaitu adanya produk, bisnis model
dan karya. Startup perlu memberikan solusi untuk
permasalahan yang ada. “Jadi di Indonesia ini startup
pasti akan tumbuh dan berkembang, karena banyak
permasalahan yang ada dan bisa menjadi peluang
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untuk munculnya startup-startup baru,” lanjutnya.
Pertumbuhan startup ini jelas dipengaruhi oleh ekonomi
digital yang semakin berkembang, sebagaimana yang
sebelumnya dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo
bahwa ekonomi digital menciptakan peluang-peluang
bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di
Indonesia untuk berkembang. Hal ini juga terhubung
antara ekosistem offline dan ekosistem online. Menurut
Presiden, sekarang saatnya startup Indonesia meningkat
ke regional dan pentas dunia.

Perlu SDM yang Berkualitas

Bukan hanya Go-jek yang baru-baru ini masuk ke pasar
global, menurut Arief Widhiyasa pada tahun 2030
nanti Indonesia akan menjadi 5 besar pasar game
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dunia sebesar US$ 4,3 miliar. Menurutnya, meski saat
ini Indonesia masih berkompetisi dengan pasar game
global, namun Arief optimistis hal tersebut dapat
terwujud.
Arief sendiri menilai bahwa saat ini ekosistem
startup khususnya game sudah lebih kondusif
ketimbang saat mereka memulai Agate. Tinggal
bagaimana kemudian membangun tim yang baik
sehingga mampu bertahan dan bersaing. Tantangan
terbesar dari ekosistem startup saat ini menurutnya
adalah SDM, saat ini masih sedikit SDM siap pakai yang
benar-benar berkualitas.
“Sebenarnya ini bagian dari sistem pendidikan
kita juga yah. Efeknya memang SDM yang kita butuhkan
menjadi sulit ditemukan. Tentu ini harus diperbaiki,”
ujarnya.
Sementara Irzan Raditya menilai salah satu
kelemahan dari SDM di Indonesia adalah paradigmanya
yang sangat bergantung pada permodalan. Padahal
menurut anak muda yang mengenyam pendidikan di
Jerman ini, yang harus dilakukan adalah mencari jalan
keluar. Bukan menyerah atau bergantung pada bantuan
pihak lain.
“Memang kebanyakan enterpreneur lokal
paradigmanya sulit sukses karena hambatannya adalah
pendanaan. Padahal, yang sebenarnya dibutuhkan
adalah solving the problem dan cari solusinya,” jelasnya.
Untuk itu Irzan menyatakan bahwa untuk bias tumbuh,
startup harus fokus pada people yang berkualitas,
product yang bagus dan timing yang tepat.
Sejalan dengan kedua founder sebelumnya,
Salman Baharuddin juga menganggap hal yang paling
penting untuk diperhatikan dari ekosistem startup
adalah SDM yang berkualitas dengan tambahan
regulasi yang mendukung. Karena menurut Salman
persoalan pendanaan saat ini sebenarnya sudah teratasi
karena banyak sekali perusahaan venture capital atau
pendanaan yang siap memberikan modal.
“Memang saya lihat yang paling penting
saat ini adalah SDM yang berkualitas yang memiliki
passion untuk serius terjun dalam dunia startup.
Selain itu kalau seperti Investree kita pasti butuh yang
memiliki pengalaman baik di bidang teknologi maupun
keuangan,” paparnya.
Tidak bisa tidak, seiring dengan peluang dan
tantangan yang semakin tinggi, harus mulai dibenahi
ekosistem startup digital di Indonesia. Mulai dari
SDM, permodalan, pembinaan, hingga akses terhadap
pasar. Jangan sampai energi yang sudah begitu besar
ini tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk
meningkatkan ekonomi negara hanya karena ekosistem
yang belum siap. Sampai jumpa di TIK-Talk selanjutnya.

Wawancara

SDM Kita Belum
IT Minded

K

etika memasuki era digital, maka mau tak mau
sistem kearsipan juga mengalami digitalisasi.
Beruntung kearsipan di Indonesia telah mengalami
langkah digitalisasi dan perbaikan. Tentu saja bukan
tanpa kendala, salah satu yang menjadi catatan
adalah minimnya SDM di lingkungan kearsipan yang
siap dengan digitalisasi. Simak wawancara Tim Media
Wantiknas dengan Deputi Bidang Informasi dan
Pengembangan Sistem Kearsipan ANRI, Imam Gunarto.

Seiring dengan perkembangan era
digital, tentu kearsipan juga mengalami
digitalisasi. Bagaimana perkembangan
arsip nasional digital saat ini?

Sistem arsip elektronik sudah kita mulai sejak tahun
2000-an tapi sifatnya masih pembudayaan. Jadi dalam
proses transformasi dari sistem manual ke digital itu ada
tiga dimensi, yang pertama itu dimensi budaya. Proses
budaya itu sudah kita lakukan sejak tahun 2000-an
dengan satu proses uji coba untuk menyusun aplikasi.
Kemudian yang kedua, hampir semua kementerian
atau lembaga pusat dan daerah proses administrasinya
sudah menggunakan metode digital.
Dalam pengarsipan digital baru 30% termasuk
daerah. Hanya di daerah mungkin yang sudah banyak
di daerah Jawa, Sumatera, tapi di wilayah Timur yang
manual saja masih berantakan. Belum lagi ketika ada
pergantian Kepala Daerah.

Merujuk pada Perpres 95/2018 SPBE,
Bagaimana kesiapannya apalagi setelah
ada SIKD?

Kita relatif siap, terutama aplikasi yang kita bangun
sudah terdistribusi ke kementerian, lembaga dan
pemda sebanyak 403. Kemudian yang saat ini tengah
berjalan dan dikembangkan serta dimodernisasi hingga
menggunakan Android atau iOS ada 24.

Lantas bagaimana pola integrasinya?

SIKD yang ada kita Reenginering lagi, fiturnya akan kita
tambahkan disesuaikan dengan kebutuhan sebagai
aplikasi generik. Kemudian kita buat aplikasi untuk
interkoneksi antar kementerian atau lembaga yang
tahun ini targetnya akan terselesaikan.

Imam Gunarto

Deputi Bidang Informasi dan
Pengembangan Sistem Kearsipan ANRI

Jadi, apa saja rencana SIKD ke depan untuk
mendorong percepatan SPBE?

Dalam dua tahun ke depan ada tujuh aktivitas yang
dibangun dan 4 di antaranya ditargetkan selesai di
tahun 2019 yaitu terkait, penyusunan standar nasional,
penyusunan pedoman proses bisnis dan standar data
arsip pemerintah, reenginering untuk aplikasi umum
mencakup fitur akan diperbaiki dan konektivitas—
bagaimana aplikasi dapat mendistribusikan dokumen.

Dalam penerapannya, tantangan apa saja
yang dihadapi? Baik dari segi kesiapan
infrastrukur atau masalah-masalah
lainnya?

Yang paling pertama adalah SDM. Baik itu SDM pada
level pimpinan yang memengaruhi kebijakan maupun
SDM kearsipan yang belum IT minded karena masih
terbiasa manual. Ini yang akan kami perbaiki. Untuk
itu, di antara tujuh program yang dilakukan tadi, yang
terakhir adalah kita berbicara tentang mempersiapkan
SDM. Seperti apa dan bagaimana mengembangkannya
masih dikaji pada tahun ini.

Akankah SIKD akan memanfaatkan Big
Data?

Saat ini kita belum ada aplikasi yang menyatukan, saya
berharap di prioritas selanjutnya nanti kita akan siapkan
aplikasi yang sebagai kelengkapan SIKD, di mana
SIKD bisa menangkap arsip-arsip serta menangkap
media sosial yang resmi, bukan pribadi. Dengan
interkoneksi SIKD pada lembaga pusat dan daerah akan
menghasilkan big data untuk kepentingan bagi pakai
arsip secara Nasional.
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Pentingnya
Membangun Suatu
Jaringan Intra
Pemerintah yang
Aman
Ashwin Sasongko,
Anggota Tim Pelaksana WANTIKNAS

J

aringan Intra Pemerintah yang Aman, atau sering
disebut ‘Government Secured IntraNet’ disingkat
GSI, merupakan suatu jaringan IntraNet yang dapat
beroperasi sendiri tanpa tergantung pada jaringan
Internet yang dioperasikan oleh ICANN, Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers,
suatu organisasi di Amerika Serikat (AS). Jaringan ini
dioperasikan secara teknis oleh partner ICANN yaitu
PTI, Public Technical Identifier, yang juga merupakan
organisasi di AS. Jaringan Intra Pemerintah ini menjadi
penting jika komunikasi internal pemerintah ingin
dilaksanakan dengan lebih aman, tanpa tergantung
kepada jaringan yang dioperasikan oleh suatu Institusi
di Luar Negeri.
Mungkin masih banyak diantara kita yang
kurang menyadari bahwa jika kita berkomunikasi
menggunakan Jaringan Internet, dengan aplikasi
apapun, e-mail, WA, Telegram, FB, dsb, maka kita
sebenarnya menggunakan paling tidak sebagian
jaringan dan resources (seperti IP address, Nama
domain dsb) dari ICANN dengan partnernya PTI seperti
yang dibahas diatas. Perlu dibedakan dengan jelas,
antara Internet yang dioperasikan oleh ICANN dan PTI,
dengan IntraNet yang dioperasikan oleh kita sendiri.
IntraNet tentu berbeda dengan Internet,
karena jaringan IntraNet memiliki resources sendiri,
dan tidak menggunakan resources ICANN. Mirip seperti
jaringan telpon di suatu hotel, dimana untuk menelpon
antar kamar, tidak perlu digunakan jaringan dan
nomor telpon dari Telkom, cukup jaringan milik hotel
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itu sendiri. Nomor telpon kamar juga dikeluarkan oleh
hotel itu sendiri. Baru jikalau kita hendak menelpon
keluar dari telpon kamar, misal menelpon HP teman
atau menelpon kerumah, maka telpon kamar kita akan
disambungkan oleh sentral telpon di hotel ke jaringan
milik Telkom, menggunakan nomor telpon Telkom yang
dimiliki hotel tersebut.
Mirip dengan jaringan telpon di hotel,
maka server dari suatu jaringan IntraNet akan
mengeluarkan IP address untuk semua penggunanya
dan menghubungkan semua penggunanya melalui
jaringannya sendiri. Baru kalau ada pengguna yang
perlu berkomunikasi dengan pihak luar, misal mengirim
e-mail ke suatu perusahaan di AS, maka seperti juga
sentral telpon di hotel, server IntraNet tersebut akan
menghubungkan pengguna tersebut dengan jaringan
yang dioperasikan ICANN menggunakan IP address dari
ICANN yg dimiliki server IntraNet tersebut.

Lalu bagaimana kaitannya dengan
keamanan ?

Pembicaraan telepon antar kamar di hotel tentunya
dikontrol oleh pengelola jaringan hotel tersebut sendiri,
tanpa tergantung pada Telkom atau operator lain. Dilain
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pihak, jika hotel tersebut menggunakan jaringan Telkom
atau operator lain untuk komunikasi, maka tentu Telkom
atau operator lain tersebut dapat mematikan jaringan
telepon hotel tersebut, misal saja karena terlambat
membayar tagihannya.
Hal yang sama juga dapat terjadi kalau
pemerintah menggunakan Jaringan Internet untuk
berkomunikasi. Pengelola jaringan Internet, dalam hal
ini ICANN, tentu dapat mematikan jaringan pemerintah
tersebut kapanpun. Hal ini pernah terjadi, antara
lain di negara Crimea. Lain hal nya kalau Pemerintah

“

mengembangkan dan lalu menggunakan Jaringan
IntraNet nya sendiri, tentu jaringan ini ada dalam
kontrol pemerintah sendiri.
Dalam konteks ini, perlulah didukung
bersama, usaha untuk membangun Jaringan Intra
Pemerintah sebagaimana diatur pada Perpres 95/2018
tentang SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Paling tidak komunikasi internal pemerintah lebih aman
dan tidak tergantung kepada suatu organisasi di Luar
Negeri, tidak bisa begitu saja dimatikan seperti yang
dialami oleh Crimea tersebut.
Pembangunan GSI ini, yang merupakan
Infrastruktur di Cyberspace, tentu saja membutuhkan
tidak hanya biaya, tepi terlebih lagi kemampuan Sumber
Daya Manusia (SDM) di setiap Institusi pemerintah.
SDM yang berkemampuan tinggi ini juga
diharapkan mampu membantu pimpinan Institusi agar
seluruh sistem IntraNet Institusi tsersebur bisa saling
terhubung sehingga terbentuklah GSI. Lebih dari itu,
mereka juga perlu mendukung pimpinannya untuk
mengembangkan dan menggunakan aplikasi-aplikasi
generik maupun khusus, agar data di seluruh Institusi
pemerintah bisa saling dipertukarkan, digunakan
bersama. Hal ini tentu akan meminimalkan duplikasi
aktivitas untuk mengumpulkan dan menganalisa data,
dan dengan demikian juga penghematan anggaran.
Infrastruktur GSI yang diharapkan selesai
dalam beberapa tahun mendatang, tentu memerlukan
kerja sama seluruh stakeholder di pemerintah dan
masyarakat agar berhasil dengan baik.

Pembangunan GSI, yang merupakan
Infrastruktur di Cyberspace, tentu
saja membutuhkan tidak hanya
biaya, tapi terlebih lagi kemampuan
Sumber Daya Manusia (SDM) di
setiap Institusi pemerintah.

“
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