


Dari Menteng Raya

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Minal aidin wal faizin, Taqabalallahu mina wa minkum, sebelumnya 
kami mengucapkan “Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 H, 
Mohon maaf lahir dan batin.” Setelah menghabiskan sebulan 

penuh Ramadhan, kita berharap agar semua keburukan di tahun-tahun 
sebelumnya diampuni dan segala kesalahan dimaafkan. 
 Sudah menjadi budaya di masyarakat kita untuk saling 
mengucapkan permohonan maaf di saat hari raya Idul Fitri. Namun saat 
ini ucapan selamat dan permohonan maaf tidak lagi menunggu bertatapan 
muka. Banyak aplikasi mobile yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk 
melakukannya. Begitu banyak pilihan aplikasi yang diantaranya karya 
startup lokal. Memang kita patut berbangga dengan pertumbuhan startup 
nasional saat ini. Ada beberapa startup lokal yang tercatat sebagai unicorn 
dan decacorn, mengungguli startup dari negara-negara tetangga.
 Sayangnya ada yang masih mengganjal dari kegemilangan 
startup kita, yakni belum mapannya ekosistem startup kita. Ada beberapa 
kendala yang menyebabkan hal itu terjadi. Dalam catatan kami, persoalan 
pendanaan dan ketersediaan talenta menjadi hal yang paling utama yang 
dikeluhkan oleh para pelaku startup. 
 Mengenai pendanaan mungkin bisa terjawab dengan semakin 
banyaknya perusahaan venture capital dan investor yang bisa diakses oleh 
startup, yang menjadi persoalan adalah ketersediaan talenta. Mengingat 
jumlah penduduk kita yang sekitar 267 juta jiwa, maka patut dipertanyakan 
mengapa kita mengalami krisis talenta.
 Buletin Wantiknas kali ini menyoroti hal tersebut sesuai dengan 
diskusi TIK-Talk #3 yang telah dilakukan pada beberapa waktu lalu. Dengan 
mengundang narasumber dari pelaku startup dan lembaga pemerintah 
yang terkait dalam hal ini Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) kami berusaha 
mengulik persoalan ekosistem startup Indonesia saat ini. Dalam diskusi kita 
mendapatkan fakta bahwa semua narasumber mengakui persoalan talenta 
menjadi kendala bagi mereka. Butuh kerjasama dari seluruh stakeholder 
dalam ekosistem untuk mengatasi hal ini. Baik pemerintah, industri maupun 
institusi pendidikan harus duduk bersama mencari solusi atas persoalan 
talenta ini.
 Kami percaya jika sejatinya Indonesia memiliki banyak talenta 
yang berkualitas, hanya saja butuh program yang lebih matang untuk 
membuat mereka sesuai dengan kebutuhan industri.
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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 

Dewan 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 
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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.



Jika melihat pada hasil survei APJI dan Polling 
Indonesia yang dirilis pada Mei 2019 lalu, jumlah 
pengguna internet di Indonesia pada 2018 

bertambah 27,91 juta (10,12%) menjadi 171,18 juta 
jiwa. Dengan demikian, penetrasi pengguna internet 
di tanah air meningkat menjadi 64,8% dari total 
penduduk yang mencapai 264,16 juta jiwa. Sementara 
berdasarkan wilayah, Jawa masih menjadi wilayah 
pengguna internet terbesar di Indonesia, yakni 
mencapai 55%. Adapun pengguna internet terbesar 
berikutnya adalah Sumatera (21%), Kalimantan (9%). 
Kemudian Sulawesi, Maluku dan Papua (10%) serta Bali 
dan Nusa Tenggara (5%). 

Ekosistem Startup Indonesia, 
Kita Krisis Talenta
Pertumbuhan pengguna internet di Indonesia terus meningkat, begitupula dengan jumlah startup yang 
terus tumbuh. Bahkan Indonesia jadi Negara di Asia Tenggara dengan jumlah startup terbanyak. Namun 
masih ada persoalan pada ekosistem startup. Talenta kita masih belum memadai.
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 Dengan demikian besarnya jumlah pengguna 
internet di Indonesia, maka bukan sebuah keanehan 
jika pertumbuhan startup di Indonesia juga semakin 
meningkat.  Berdasarkan data dari riset Mapping & 
Database Startup Indonesia 2018 yang dilakukan oleh 
MIKTI bersama BEKRAF disebutkan bahwa jumlah 
startup di Indonesia saat ini adalah 992 yang tersebar 
dari Sumatera hingga ke Sulawesi. Angka yang tidak 
sedikit, bahkan menurut Ketua Tim Pelaksana Dewan 
TIK Nasional (Wantiknas) Ilham Akbar Habibie Indonesia 
merupakan negara ke-3 yang yang memiliki jumlah start 
up terbanyak. Di mana yang pertama adalah Amerika, 
India dan Indonesia.

Fokus Utama
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 “Berdasarkan laporan McKinsy Institut, 
Indonesia merupakan negara yang mengalami 
pertumbuhan digitalisasi tertinggi (mengalahkan 
India).  Perlu didefinisikan digitalisasi itu sendiri, 
apakah banyak yang menjadi konsumen atau 
produsen? Karakter digitalisasi di Indonesia, mengakses 
tidak melalui komputer atau laptop, namun melalui 
mobile phone. Itulah mengapa Indonesia menjadi 
negara dengan jumlah startup terbanyak ke-tiga setelah 
Amerika dan India,” ujar Ilham Habibie saat membuka 
diskusi TIK-Talk yang mengangkat tema “Ekosistem 
Startup Digital Indonesia: Tantangan dan Peluang” di 
kantor Wantiknas.

Ekosistem Yang Belum Matang
Dalam laporan terbaru CBInsight, disebutkan hingga 
Januari 2019 ada 334 startup unicorn di dunia. Sebagian 
besar startup unicorn berasal dari China dan Amerika 
Serikat (AS). Indonesia sendiri saat ini tercatat memiliki 
3 startup unicorn dan 1 decacorn. Sementara di Asia 
hanya ada 7 startup decacorn yang salah satunya asal 
Indonesia. Sungguh membuat bangga. 
 Sayangnya, kendati jumlah unicorn kita lebih 
banyak dari Singapura, namun ekosistem startup kita 
dianggap masih jauh di bawah Singapura. Menurut 
Startup Ecosystem Report for 2019 yang dirilis oleh 
Startup Genome pada Mei lalu, Singapura saat ini 
berada pada urutan ke 14 dunia. Salah satu kelebihan 
ekosistem startup Singapura adalah perhatian 
pemerintah yang begitu besar dan ketersediaan talenta 
yang berkualitas.  

Arief Widhiyasa 
CEO & Co-Founder - Agate International 

Salman Baharuddin
Chief Of Sales Investree
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 Sementara di Indonesia sebagaimana yang 
dikeluhkan oleh para founder startup, ada beberapa 
persoalan pada ekosistem startup. Mulai dari pendanaan 
hingga keterbatasan talenta yang berkualitas dirasakan 
sebagai kendala. 
 Lemahnya pendanaan dalam ekosistem 
startup Indonesia banyak disuarakan oleh startup-
startup yang masih pada tahap pre seed atau kecil. 
Namun hal ini ditanggapi oleh Co-Founder Kata.ai, 
Irzan Raditya. Menurutnya persoalan dana sebenarnya 
bukanlah hambatan karena banyak solusi yang bisa 
didapatkan mengingat telah banyak bermunculan 
perusahaan venture capital atau pendanaan lainnya. 
Buat CEO lulusan Jerman ini, yang harus dilakukan 
justru problem solving.
 “Kebanyakan enterpreneur lokal 
paradigmanya sulit sukses karena hambatannya adalah 
pendanaan. Namun sebenarnya yang dibutuhkan 
adalah solving the problem dan cari solusinya,” ujarnya 
dalam diskusi TIK-Talk di Wantiknas. 
 Sementara Co-Founder Agate Game 
Developer, Arief Widhiyasa justru menilai semakin 
banyak dana yang alirkan pasti akan memiliki 

dampak bagi industri yang ada. Namun yang menjadi 
pertimbangan utama untuk berkembangnya startup 
menurut Arief adalah personil yang sejalan dengan nilai 
dan tujuan dari startup yang tengah dibangun.
 “Organisasi bisnis harus memiliki people yang 
memiliki purpose, serta value sehingga ada kebutuhan 
agar setiap orang inline dengan nilai dan tujuan 
perusahaan” ucapnya.
 Hal yang sama juga menjadi fokus dari dari 
Chief Of Sales Investree, Salman Baharuddin. Baginya 
persoalan yang utama sebenarnya bukanlah pendanaan 
melainkan SDM yang berkualitas dan dukungan regulasi 
yang mapan. 
 “Memang yang kita rasakan saat ini adalah 
kurangnya SDM yang berpengalaman serta keberadaan 
regulasi yang mendukung usaha kita. Selama ini 
kita merasa belum banyak SDM yang benar-benar 
menguasai bisnis fintech kalaupun ada yang sudah 
berpengalaman ya hanya terbatas di bisnis keuangan,” 
ujarnya saat diwawancarai di sela-sela acara diskusi 
TIK-Talk.
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 Menanggapi peran pemerintah, Deputi 
Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Hari S 
Sungkari menyatakan bahwa harus diakui jika startup 
memberikan manfaat bukan hanya kepada konsumen 
tetapi juga bagi kreator dan penjual. Tugas pemerintah 
adalah membangun lingkungan ekonomi yang kondusif, 
dalam hal ini adalah sejalan dengan misi Badan 
Ekonomi Kreatif, yaitu “Membangun Ekosistem dan 
Memberdayakan Pelaku Ekonomi Kreatif”. 
 “Membangun ekosistem adalah mengenali 
para stakeholder (atau komponen) dan memfasilitasi 
agar terjadi kolaborasi di antaranya,” jelasnya.
 Terkait dengan kebutuhan SDM yang 
berkualitas, ini bukan hanya dirasakan oleh para startup. 
Bagi kebanyakan perusahaan teknologi dan digital 
mendapatkan SDM yang berkualitas membutuhkan 
effort tersendiri. Menurut Michael Page Indonesia, 
sebuah perusahaan konsultan perekrutan tenaga kerja 
profesional, perusahaan-perusahaan harus bersaing 
ketat untuk mendapatkan karyawan yang tepat. 
 Menurut survei yang dilakukan Michael Page, 
dalam periode Maret 2016-April 2017, terjadi lonjakan 
60% kebutuhan tenaga atau lowongan pekerjaan di 
industri teknologi dan digital. Lonjakan kebutuhan 
ini diperkirakan akan terus terjadi, karena hampir 
semua pengusaha, dari startup sampai konglomerat 
yang mencoba melakukan diversifikasi usaha, melihat 
industri teknologi dan digital adalah masa depan. 
Menurut Imeiniar Chandra, Manajer PT Michael Page 
Internasional Indonesia, ada sektor usaha di bidang 
teknologi dan digital yang sedang booming, seperti 
e-commerce, logistik, fintech, dan big data. 

Kendala Terbesar Kita SDM   
Hari tak menampik jika ekosistem startup kita dianggap 
masih belum baik karena memang masih ada beberapa 
persoalan seperti dana, pelatihan dan talenta. Namun 
baginya persoalan terbesar saat ini adalah talenta. 
“Ya itu tadi, talenta kita sangat kekurangan, orang 
yang sekolah programming kan belum tentu mau jadi 
programmer” ujar Hari menjawab pertanyaan tim media 
Wantiknas. Mantan Sekjen MIKTI ini mengaku sedang 
menggiatkan pendekatan pada perguruan tinggi agar 
mendalami persoalan ini. Karena menurutnya profesi 
programming sekarang ini sangatlah menjanjikan 
karena kebutuhannya sangat besar. 
 “Kita tidak perlu khawatir pada kebutuhan 
akan pasar, karena pasar di Indonesia ini sangat besar. 
Indonesia adalah big market, yang perlu diperhatikan 
adalah talenta,” lanjutnya.

Irzan Raditya
Co Founder Kata.ai
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 Memang tidak mungkin bagi kita untuk 
bicara membangun startup yang bagus tanpa talenta 
yang bagus. Karena rasanya mudah untuk membuat 
startup namun tantangan selanjutnya adalah 
bagaimana scaling up-nya. 
 “Selain memerlukan dana, kita jelas 
membutuhkan talenta yang bagus. Lihat bagaimana 
Go-Jek ketika ingin scale up akhirnya harus 
outsourcing. Kita memang jago untuk front end tapi 
begitu back end tidak bisa. Ketika user masih seratus 
atau seribu masih sanggup. Namun begitu masuk 
angka jutaan sudah harus diperbaiki karena tidak kuat 
lagi. Akhirnya outsource ke India. Mereka jago untuk 
hal seperti ini. Makanya saya simpulkan persoalan 
utama ekosistem startup Indonesia saat ini adalah 
talenta,” papar Hari lagi.
 untuk mengantisipasi hal tersebut, Bekraf 
sendiri telah memiliki program pengembangan SDM 
seperti “Bekraf Digital Developer Day” yang saat ini 
sudah diikuti oleh 10.000 peserta. Selain itu ada juga 
program vocational yang bertajuk “Coding Mom” 
yang dikhususkan untuk kaum ibu.
 “Ini unik karena memang pesertanya itu 
emak-emak dan ternyata mereka bisa. Artinya jika 
ibu-ibu saja bisa maka untuk kalangan lainnya pasti 
bisa,” seloroh Hari.

 Tampaknya tidak ada jalan lain bagi 
persoalan talenta ini kecuali melibatkan dunia 
pendidikan. Butuh penyelarasan kurikulum dalam 
dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia industri 
dalam hal ini startup. Pemerintah seharusnya 
melakukan revitalisasi pendidikan. 
 “Kita harus sebanyak mungkin mengulik 
praktik bukan sekadar teori. Karena sekarang ini 
ukurannya memang teori. Jika perlu kurikulum 
programming atau coding sudah diperkenalkan sejak 
pendidikan dasar bukan lagi di tingkat atas,” lanjut 
Hari memberikan solusi.
 Tidak bisa tidak, memang perlu keterlibatan 
semua pihak yang berada dalam ekosistem startup 
untuk bisa duduk bersama dan menyelaraskan 
program untuk membuat ekosistem kita menjadi 
lebih mendukung untuk pertumbuhan startup dan 
mewujudkan cita-cita sebagai “The Digital Energy of 
Asia.”

Hari Sungkari 
Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)
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Indonesia adalah negara kepulauan yang terbentang begitu luas dari timur hingga ke barat dengan 
jumlah penduduk yang juga sangat besar. Untuk itu dibutuhkan strategi yang mumpuni untuk 
menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang mumpuni. Dengan memanfaatkan 
teknologi digital, Indonesia menjawab kebutuhan tersebut.

Digital Health: Transformation and 
Innovation Technology for Healthcare

 Sebagai bagian dari pelaksanaan 
e-government, sektor pelayanan kesehatan menjadi 
hal yang prioritas mengingat urgensinya di masyarakat. 
Untuk itulah Wantiknas pada Diskusi TIK-Talk #5 
mengangkat tema “Digital Health: Transformation 
and Innovation Technology for Healthcare” agar 
masyarakat mendapatkan gambaran bagaimana 
perkembangan penerapan e-health di Indonesia saat 
ini. 

Pentingnya e-Health
Sebagai salah satu nara sumber, Regional Advisor at 
World Health Organization Mark Landry menyatakan 
bahwa saat ini e-health memiliki peranan penting 
dalam mempercepat peningkatan cakupan kesehatan 
universal (Universal Health Coverage). Karena dengan 
memanfaatkan teknologi digital layanan kesehatan 
menjadi lebih berkualitas. Dengan cakupan yang 
lebih luas, lebih terjangkau, lebih resposif dan lebih 
terukur. Di daerah-daerah terpencil—bahkan di 

Sebagaimana diketahui, Indonesia mendukung 
pemanfaatan teknologi digital untuk 
memperkuat sistem kesehatan nasional. Hal 

tersebut ditegaskan Sekretaris Jenderal Kementerian 
Kesehatan, drg. Oscar Primadi, MPH saat menjadi 
pembicara pada Panel ‘’Integrated Disease 
Surveillance and Disease Registry Platforms’’ dalam 
Global Health Digital Partnership (GDHP) Summit ke-4 
yang diselenggarakan di New Delhi, India, tanggal 25-
26 Februari 2019.
 Sebagaimana dimuat dalam www.depkes.
go.id, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan 
sebagai Co-Chair pada panel ‘’Improving Health 
Outcomes for Rural and Remote Communities 
through Telemedicine and Remote Monitoring’’ 
menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara besar 
dan negara kepulauan yang terbentang luas dari 
Aceh sampai Papua, menerapkan teknologi digital 
kesehatan, seperti telemedicine, untuk kemudahan 
akses pelayanan kesehatan. 
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daerah besar—rekam medis masih menggunakan 
kertas sebagai sarana. Padahal dengan digitalisasi hal 
ini bisa dibuat menjadi lebih efisien dan efektif. Selain 
itu digitalisasi menurutnya bisa mengisi gap yang ada 
akibat kendala geografis seperti di Indonesia yang 
terpisah oleh pulau pulau.
 Namun untuk mengimplementasikan 
e-health dibutuhkan sebuah pemetaan yang tepat 
agar sesuai dengan keutuhan dan problematika 
kesehatan yang ada di masyarakat. Menurutnya, 
WHO sendiri telah menyediakan guidelines tentang 
apa yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan 
pelayanan kesehatan. Di sinilah sistem digital dapat 
menjadi katalis, memberikan dampak besar dalam hal 

TIK-Talk

intervensi pelayanan kesehatan yang lebih solid dan 
terstandarisasi, sehingga pelayanan kesehatan dapat 
mencakup seluruh area target populasi.
 Oscar Primadi yang juga hadir dalam diskusi 
juga mengungkapkan jika WHO telah menyerukan 
pada semua negara agar menggali potensi positif dari 
digital health dalam rangka meningkatkan pelayanan, 
universal health coverage yang tidak hanya sekedar 
akses kepada pelayanan, tapi seluruh pelayanan 
baik promotif, preventif, kuratif. Selain itu, Oscar juga 
menegaskan bahwa pola layanan kesehatan Indonesia 
yang berjenjang, mulai dari layanan puskesmas sebagai 
fasilitas kesehatan tingkat pertama kemudian naik ke 
atas, sampai pada level kabupaten, provinsi, sampai ke 
pusat, membutuhkan kemudahan yang bisa diperoleh 
melalui pemanfaatan e-health. 
 “Tentunya jaringan online harus tersedia. 
Intervensi telemedicine dalam layanan kesehatan 
konvensional harus dijadikan prioritas, agar masyarakat 
pedalaman dapat memperoleh layanan kesehatan 
dengan baik,” papar Oscar.
 Sementara CEO dClinic Global PTE, 
LTD Singapore, Dr. Richard Satur lebih menyoroti 
pemanfaatan blockchain sebagai sistem pendataan 
pada e-health. Menurut Richard konsep utama 
dari pemanfaatan blockchain pada e-health adalah 
membentuk care team yang melibatkan anggota 
keluarga dari pasien. Kombinasi antara data pasien yang 
ada, beserta kesedian pasien untuk berbagi datanya 
dengan orang lain yang memiliki tenaga kesehatan 
pribadi, disatukan dalam sebuah ruang percakapan.
 “Melalui pembentukan care team dan ruang 
diskusi, data kesehatan pasien yang ada kini bisa lebih 
bermakna dan bahkan memiliki suatu tujuan. Pelayanan 
kesehatan merupakan sebuah perjalanan panjang. 
Bagaimana kita bisa mengurangi biaya pelayanan 
kesehatan? Penyatuan seluruh stakeholder yang ada 
ke dalam care team, adalah jawabannya. Inilah model 
pelayanan kesehatan kolektif yang banyak digunakan 
saat ini dan blockchain bisa lakukan ini,” paparnya 
melalui teleconference dengan peserta diskusi.
 Dari jalannya diskusi terlihat bahwa 
pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi 
terhadap perbaikan pelayanan kesehatan melalui 
e-health kendati masih ada yang harus disempurnakan 
seperti terkait privasi data dan regulasi. Tapi paling 
tidak jalan menuju penerapan e-health dalam sistem 
layanan kesehatan masyarakat sudah terbuka luas. 
Tinggal menunggu tindakan selanjutnya. Sampai jumpa 
di TIK-Talk berikutnya.

drg. Oscar Primadi, MPH
Sekjen Kementerian Kesehatan

Mark Landry
Regional Advisor at World Health Organization
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Wawancara

Menjalin kerjasama dengan perusahaan 
provider komunikasi serta beberpa perguruan 
tinggi untuk pemanfaatan TIK, Kabupaten 

Sumedang optimis akan membawa banyak perubahan 
bagi masyarakat dan aparatur pemerintahan daerah. 
Selain pembangunan infrastruktur, menurut Bupatinya, 
peningkatan sektor perekonomian masyarakat 
juga menjadi prioritas. Apa saja program yang 
akan dilaksanakan dan apa kendala yang dihadapi 
serta bagaimana strategi pemerintah kabupaten 
menyiasatinya? Simak wawancara Buletin Wantiknas 
dengan Bupati Sumedang H. Donny Ahmad Munir.

Sejauh ini bagaimana pemanfaatan TIK di 
Kabupaten Sumedang?
Saat ini memang belum maksimal hanya diaplikasikan 
di beberapa SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah). 
Namun saat ini kita akan berlari cepat karena salah satu 
syarat untuk bisa maju adalah dengan memanfaatkan 
teknologi informasi dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan. Saya ingin betul-
betul secara sistemik pemerintahan kami menggunakan 
TIK untuk mempercepat pembangunan  di Kabupaten 
Sumedang.

Spesifiknya pembangunan di bidang apa?
Lebih tepatnya pada bagimana peningkatan pelayanan 
terhadap masyarakat. Baik di bidang pendidikan, 
kesehatan, public service, dan lainnya termasuk 
kemanan.

Artinya lebih kepada pelayanan publik?
Selain itu juga untuk meningkatkan daya saing 
perekonomian juga. Bagaimana pertanian kemudian 
perikanan juga bisa meningkat produktivitasnya. 
Dengan demikian penghasilannya juga akan bertambah.

Seperti yang kita ketahui, belum lama ini 
ada MoU antara Telkom dengan Kabupaten 
Sumedang. Apa langkah kongkrit 
selanjutnya dari MoU tersebut?
Harapan saya MoU ini bisa secepatnya di-follow up. 
Misalnya persoalan blankspot. Kita berharap 66 desa 
yang blankspot saat ini bisa teratasi segera. Kemudian 
setelah itu ada peningkatan kapasitas SDM di internal 
pemda agar bisa mengubah dari budaya manual 
menjadi budaya digital. Jadi kita berharap Telkom 
mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas SDM dan 
juga membangun sistem-sistem lainnya. 

Apakah sudah ada rencana pelatihannya 
akan seperti apa?
Nanti tentunya kita bisa komunikasikan baik dengan 
Telkom sendiri atau dengan beberapa perguruan tinggi 
yang sudah bekerjasama dengan kami. Yang jelas 

TIK di Kabupaten 
Sumedang, 
“Kita ingin 
Berlari Cepat”

H. Donny Ahmad Munir 
Bupati Sumedang
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kita mengubah budaya ini tidak mudah. Mengubah 
dari manual ke digital ini bukanlah hal yang mudah 
perlu sebuah penyadaran. Nanti sesi pelatihannya 
mulai dari yang umum dulu baru nanti spesifik sesuai 
dengan SKPD atau dinasnya masing-masing, ke arah 
mana penggunaan TIK ini akan diaplikasikan. Sedianya 
ini membuat sistem yang menyesuaikan dengan 
tempatnya atau instansinya masing-masing. 

Apa yang diprioritaskan? Pelatihan, 
peningkatan kapasitas, atau ada yang lain?
Ya itu tadi, prioritas kita infrastrukturnya harus ada 
dulu. Bagaimana terkoneksi terlebih dahulu lalu SDM 
ditingkatkan, kemudian ada inovasi baru kemudian 
transformasi atau perubahan yang berakhir pada 
peningkatan daya saing masyarakat, peningkatan 
produktivitas masyarakat dan peningkatan tingkat 
perekonomian pada masyarakat. Jadi ada tools untuk 
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jadi yang prioritas adalah sektor 
perekonomian? 
Bisa dikatakan demikian. Peningkatan perekonomian 
masyarakat dengan pemanfaatan TIK.

Sejauh ini apa yang menjadi tantangan?
Tantangannya dari sisi bagaimana mengubah mindset IT 
dari aparatur sendiri. Bagaimana pemanfaatan TIK yang 
diaplikasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
Mengubah budaya itu tentu tidak mudah.

Apakah ada strategi khusus untuk 
menghadapi tantangan tersebut?
Yang petama dengan memberikan keteladanan dan 
ada goodwill atau kemauan. Kita mengarahkan, 
menyadarkan, mengajak mereka bersama-sama 
di setiap kesempatan kita sampaikan bagaimana 
pentingnya hal ini. Ketika terus disampaikan maka saya 
percaya akan ada perubahan dan mengikuti apa yang 
diinstruksikan oleh pimpinan.

Harapan dari Anda untuk pemanfaatan ICT 
di Sumedang setelah adanya MoU?
Saat ini ada dua, smart city untuk di Jatinangor dan IoT 
untuk di pedesaan dan lain sebagainya. Harapan saya 
dengan adanya MoU ini ada kemudahan-kemudahan 
dalam aktivitas dan menghadapi masalahnya di 
masyarakat. Dari sisi pemerintah, dengan MoU ini 
pelayanan publik akan menjadi lebih membantu, 
mempermudah, mempercepat dan mempermurah. 
Semuanya menjadi lebih efektif dan efisien sehingga 
keberadaan pemerintah akan lebih dirasakan oleh 
masyarakat karena penggunaan TIK. 

Apakah ada kota atau Negara yang menjadi 
benchmark bagi Sumedang?
Kita melihat Korea Selatan sebagai contoh yang bagus. 
Kita sedang ada pejajakan kerjasama dengan Korea 
Selatan untuk sister city terkait penggunaan TIK di Korea 
yang sukses meningkatkan perekonomian masyarakat 
seperti pemanfaatan e-fishery untuk meningkatkan 
produktifitas perikanan. Begitu juga dengan pertanian 
mereka.



Opini

13

Jumlah pengguna internet di Indonesia bertumbuh 
signifikan dalam beberapa tahun terakhir, lebih dari 
separuh penduduk Indonesia merupakan pengguna 

internet. Menurut data APJII (Asosiasi Penyelenggara 
Jasa Internet Indonesia), pengguna internet mencapai 
171 juta orang tahun ini. 
 Tren tersebut menjadi salah satu faktor 
terjadinya arus cepat digitalisasi di berbagai sektor di 
Indonesia, komunikasi, transportasi, perdagangan, 
pendidikan, keuangan, dan berbagai sektor lainnya. Yang 
selanjutnya membawa arus lain, yaitu pertumbuhan 
industri digital secara pesat di beberapa tahun terakhir. 
Ribuan startup digital tumbuh di berbagai kota di tanah 
air, bahkan empat di antaranya berhasil mencapai 
level unicorn, sebuah istilah bagi startup yang berhasil 
mencapai valuasi USD 1 miliar. Jumlah empat unicorn 
tersebut bahkan terbanyak di Asia Tenggara.
 Selanjutnya yang perlu dipastikan adalah 
pertumbuhan industri digital dapat berkelanjutan 
dengan perkembangan yang semakin pesat. 
Keberhasilan tidak berhenti di empat unicorn, tapi 
mampu membuat ribuan startup lainnya juga tumbuh 
dengan tingkat keberhasilan yang baik.
 Dalam kajian yang dilakukan Startup Genome 
selama beberapa tahun terakhir, diperoleh sebuah 
kesimpulan berikut 

STARTUP, 
EKOSISTEM, 
DAN UNICORN

Muhammad Andy Zaky
Wakil Sekretaris Tim Pelaksana WANTIKNAS,
& Sekjen MIKTI (Masyrakat Industri Kreatif Digital Indonesia)

Artinya, untuk mencapai visi menjadikan Indonesia 
sebagai The Digital Energy of Asia, yang mesti dipastikan 
adalah tersedianya ekosistem yang baik bagi startup di 
tanah air.
 Dalam kajian yang telah dilakukan MIKTI 
(Masyarakat Industri Kreatif Digital Indonesia) bersama 
Bekraf RI, paling tidak terdapat empat faktor kunci dan 
empat faktor pendukung yang mesti ada dalam sebuah 
ekosistem startup ideal di Indonesia.
 Empat faktor kunci tersebut adalah Pool of 
Talent yang berasal dari perguruan tinggi, SMK, dan 
lembaga pendidikan lainnya; Infrastruktur termasuk di 
dalamnya coworking space dan inkubator akselerator; 
Mentor Networks yang akan mendukung para pendiri 
startup baru dalam memulai bisnisnya; dan Funding 
Source termasuk di dalamnya angel investor dan 
venture capital.
 Sementara empat faktor pendukungnya 
adalah dukungan pemerintah, asosiasi dan komunitas, 
media massa, dan event terkait startup.
 Jika seluruh faktor tersebut dapat hadir 
merata di banyak kota di tanah air, maka akan menjadi 
ekosistem yang sehat bagi tumbuhnya startup-startup 
unggulan masa depan di Indonesia.

“more than 70% of the Success 
Factors of a unicorn depend on the 
ecosystem — factors out of the 
control of the founders”.








