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Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

K

ita sama-sama berharap agar selalu diberikan kesehatan untuk bisa
terus beraktivitas dengan nyaman. Menyoal tentang kesehatan,
beberapa waktu lalu Menteri Kesehatan, Nila Moeloek, telah
menetapkan lima isu strategis yang menjadi prioritas dalam pembangunan
kesehatan lima tahun ke depan (2020-2024). Kelima isu utama tersebut
ialah Angka Kematian Ibu (AKI) atau Angka Kematian Neonatal (AKN) yang
masih tinggi, stunting, tuberculosis (TBC), Penyakit Tidak Menular (PTM),
dan cakupan imunisasi dasar lengkap. Kita tersadar ternyata masih ada
persoalan dalam pembangunan kesehatan masyarakat.
Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia
memang wajib memiliki pelayanan kesehatan yang terbaik untuk memenuhi
kebutuhan masayarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi digital,
dunia kesehatan pun tak luput dari digitalisasi dan pemerintah juga serius
akan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan
kesehatan pada masyarakat.
Selain sebagai bagian dari upaya pemerintah menyejahterakan
rakyat, ini juga menjadi peluang yang bagus bagi para pelaku industri
digital melakukan inovasi seputar teknologi kesehatan atau healthtech atau
e-Health. Karena selain kebutuhan masyarakat yang tinggi, memang pos
kesehatan mendapatkan porsi yang besar dalam APBN.
Buletin Wantiknas kali ini menyoroti hal tersebut sesuai dengan
diskusi TIK-Talk yang telah dilakukan pada beberapa waktu lalu. Harus diakui
isu ini patut mendapatkan perhatian lebih dari kita semua karena kita tidak
bisa main-main dengan persoalan kesehatan masyarakat. Namun melihat
itikad dari pemerintah dan para pelaku industri ini, rasanya Indonesia
akan segera mendapatkan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan
teknologi digital. Tinggal bagaimana masyarakat dan para tenaga kesehatan
diedukasi agar terbiasa dengan teknologi yang ada. Yang pasti mari jaga
kesehatan kita semua.
Jabat Erat

Dr. Ing. Ilham Akbar Habibie, M.B.A.
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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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Digital Health,

Upaya Teknologi Untuk
Menyehatkan Bangsa
Peningkatan kualitas layanan kesehatan mutlak diperlukan oleh masyarakat. Terlebih bagi Indonesia
yang wilayahnya tersebar dalam berbagai kepulauan dengan berbagai kondisi geografis. Pemanfaatan
teknologi digital menjadi solusi yang mumpuni untuk menjawab tantangan pelayanan kesehatan di
Indonesia. Semua perlu mendukung upaya ini.

S

elain
sebagai
upaya
penyesuaian
dari
perkembangan dunia teknologi, pemanfaatan
teknologi digital di berbagai bidang tidak
mungkin dihindari, termasuk dalam bidang kesehatan
masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital di bidang
kesehatan diharapkan mampu meningkatkan kualitas
pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien.
Regional Advisor at World Health
Organization Mark Landry dalam diskusi TIK-Talk #5
yang mengangkat tema “Digital Health: Transformation
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and Innovation Technology for Healthcare” 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 daerah besar
rekam medis masih menggunakan kertas sebagai
sarana. Padahal dengan digitalisasi hal ini bisa dibuat

Fokus Utama

Mark Landry
Regional Advisor at World Health Organization
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.
Tepat sekali apa yang dinyatakan oleh Mark
Landry, dengan memanfaatkan teknologi digital layanan
kesehatan menjadi lebih berkualitas, dengan cakupan
yang lebih luas, lebih terjangkau, lebih resposif dan
lebih terukur. Selain itu, e-Health juga menjadi solusi
untuk pemerataan kualitas pelayanan kesehatan bagi
negara kepulauan seperti Indonesia.
Pemerintah sendiri telah menegaskan
dukungannya terhadap pemanfaatan teknolog digital
untuk dunia kesehatan. Hal ini ditegaskan oleh 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 media massa,
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan sebagai CoChair 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. Sebagai bagian
dari pelaksanaan e-Government, sektor pelayanan
kesehatan menjadi hal yang prioritas mengingat
urgensinya di masyarakat.

Mark Landry juga mengingatkan bahwa untuk
mengimplementasikan e-Health dibutuhkan sebuah
pemetaan yang tepat agar sesuai dengan kebutuhan
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 intervensi pelayanan kesehatan yang
lebih solid dan terstandardisasi, sehingga pelayanan
kesehatan dapat mencakup seluruh area target
populasi.
Oscar Primadi membenarkan jika WHO telah
menyerukan pada semua negara agar menggali potensi
positif dari digital health dalam rangka meningkatkan
pelayanan, universal health coverage (bukan hanya
sekedar akses kepada pelayanan, tapi seluruh
pelayanan, pelayanan 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.

drg. Oscar Primadi, MPH

Sekretaris Jenderal Kemenkes,
Anggota Tim Pelaksana WANTIKNAS
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“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
membentu care team yang melibatkan anggota
keluarga dari pasien. Kombinasi antara data pasien yang
ada, beserta kesediaan 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.

e-Health di Indonesia Saat Ini
Pemanfaatan teknologi digital dalam dunia kesehatan
sendiri sebenarnya sudah mulai diterapkan oleh
beberapa pemerintahan daerah di Indonesia. Seperti
di Surabaya yang telah menerapkan aplikasi e-Health
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untuk memudahkan para pasien dalam mendaftar
dan mengantri di fasilitas kesehatan baik Puskesmas
maupun RSUD.
Penerapan e-Health di Surabaya ini diharapkan
menjadi solusi untuk pengurangan antrian pada fasilitas
kesehatan yang berada dalam pengelolaan Pemerintah
Kota Surabaya. Sistem layanan berbasis internet dan
aplikasi ini tidak saja melenyapkan antrean panjang
di loket layanan rumah sakit, namun rujukan pasien
menjadi lebih cepat. Bahkan layanan kepesertaan BPJS
di setiap rumah sakit juga bisa terlayani melalui sistem
e health Surabaya ini.
Berdasarkan catatan dari Medigo sebuah
startup kesehatan yang awal 2019 lalu mendapatkan
pendanaan ada lebih dari 2.800 rumah sakit di
Indonesia belum terhubung secara online dengan
dokter dan pasien mereka. Sementara itu, mayoritas
lebih dari 18 ribu klinik di seluruh Indonesia belum
terstandardisasi dan masih dioperasikan secara manual.
Tantangan dalam industri kesehatan Indonesia terdapat
di semua tingkat fasilitas layanan kesehatan, mulai
dari pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), Klinik,
hingga rumah sakit. Selain itu, ada pula tantangan
pada ketidakefisienan dalam mengakses catatan medis
untuk pasien dan penyedia layanan kesehatan, proses
rujukan yang rumit antara fasilitas layanan kesehatan,
serta proses yang masih dilakukan secara manual dalam
pengklaiman asuransi.

Fokus Utama

Berpotensi jadi Next Unicorn
Menurut survei yang dilakukan oleh lembaga riset
teknologi kesehatan, Galen Growth Asia yang
berkedudukan di Singapura, Indonesia termasuk
negara di Asia yang mendapatkan deal investasi untuk
healthtech, namun tidak mendapat sorotan signifikan
jika dibandingkan dengan nilai total yang ada. Secara
keseluruhan pada paruh pertama tahun 2018 tercatat
dana investasi untuk layanan healthtech di Asia senilai
$109 juta. Jumlah ini menurun dibandingkan dengan
paruh pertama tahun 2017.
Menurut lembaga ini Indonesia adalah
salah satu negara di Asia yang mulai menunjukkan
pertumbuhan layanan kesehatan digital. Tantangan
pada industri layanan kesehatan yang ada di Indonesia
saat ini adalah potensi bagi industri healthtech selain
itu, menurutnya jumlah populasi di Indonesia yang
sangat besar juga merupakan sebuah potensi tersendiri.
Sementara itu, grup perusahaan internet
Catcha Group juga memublikasikan hasil riset mereka
yang menyebutkan Pada paruh pertama 2018, total
pendanaan untuk sektor healthtech di Asia telah
mencapai US$3,3 miliar (sekitar Rp46 triliun) yang
terdiri dari 107 kesepakatan. Jumlah ini diperkirakan
akan terus meningkat dan Indonesia sudah memegang
pangsa pasar terbesar kedua di Asia Tenggara setelah
Singapura. Kondisi ini turut mendorong valuasi pasar
industri kesehatan Indonesia yang diperkirakan tumbuh
hingga US$363 miliar (sekitar Rp5,1 kuadriliun) pada
tahun 2025.

Hal yang sama juga pernah diungkapkan oleh
Menkominfo Rudiantara. Dikatakan bahwa bersama
dengan sektor pendidikan, sektor kesehatan juga
berpotensi menjadi startup unicorn selanjutnya.
Rudiantara mengatakan APBN di sektor
kesehatan mencapai angka Rp123,1 triliun. Oleh karena
itu ia yakin perusahaan startup bisa menyerap APBN ini
sehingga bisa menghasilkan unicorn.
“Kedua healthtech, kesehatan, karena 5 persen APBN
kita belanja kesehatan,” ucapnya.

Butuh Duduk Bersama
Kendati memiliki potensi yang sangat besar dan
mengakui bahwa ada dukungan yang juga besar dari
pemerintah, namun masih ada beberapa catatan dari
asosiasi healthtech Indonesia, Healthtech.id terkait
iklim dan ekosistem industri healthtech. Menurut
Kordinator Bidang Kebijakan dan Regulasi Asosiasi
Healthtech Indonesia, Kartika Susanti, sebagai sebuah
bidang yang baru maka banyak tantangan yang harus
dihadapi oleh industri healthtech diantaranya regulasi
dan pemahaman pada ekosistem.
“Ada banyak tantangan di sektor kesehatan
seperti masih banyaknya regulasi yang belum memberi
ruang bagi startup untuk berinovasi lebih jauh. Sebagai
contoh, kita punya banyak anggota yang bergerak di
sistem informasi yang pastinya berkaitan dengan data
electronic medical record, nah kita belum memiliki
aturan untuk hal ini, ” ujar Kartika.
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Meski demikian, Kartika merasa respon
dari Kementerian Kesehatan sudah sangat bagus dan
mendukung perkembangan industri healthtech.
“Kita
bersyukur
Kemenkes
sangat
mendukung pertumbuhan sudah bertemu dengan
healthtech. Kita sudah bertemu dengan pihak
kementerian kita sudah menyampaikan usulan
tentang regulatory sandbox. Respon dari pihak
kementerian sejauh ini sangat positif, mereka
mengaku selama ini menunggu inisiatif tersebut
dan memiliki pemikiran yang sama dengan asosiasi.
Tinggal kita duduk bersama untuk mendiskusikan apa
yang bisa dibangun untuk sektor kesehatan ini”.
Kartika menekankan bahwa yang paling
mendesak untuk dibenahi saat ini adalah standar
atau measurement untuk memastikan keselamatan
pasien. Dengan standar tersebut, maka startup jadi
memiliki kepastian.
“Selama kita punya guidelines yang bisa
diikuti oleh semua dan telah ditetapkan. Maka akan
lebih mudah bagi startup untuk mengembangkan
layanannya. Makanya kita lebih concern pada
regulasinya. Jika ada yang mengatakan bahwa
ketiadaan regulasi adalah kesempatan karena startup
bisa bereksperimen, mungkin iya bagi mereka tapi
sulit buat kita karena berurusan dengan nyawa
manusia,” tegas Kartika.
Digitalisasi dunia kesehatan memang
mutlak diperlukan, terlebih untuk Indonesia yang
kondisi geografisnya beragam dan tersebar. Dengan
e-Health atau healthtech masyarakat yang berada di
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daerah nun jauh di sana tak perlu lagi risau, karena
mereka memiliki kesempatan untuk berkonsultasi
dengan dokter berpengalaman yang ada di ibu kota.
Atau paling tidak, masyarakat tak lagi harus datang
di pagi buta untuk mendapatkan nomor antrian.
Tapi perlu hati-hati dalam menetapkan aturan
mainnya, jangan sampai nyawa masyarakat yang jadi
taruhannya.

Kartika Susanti
Kordinator Bidang Kebijakan dan Regulasi
Asosiasi Healthtech Indonesia

TIK-Talk

Link and Match SDM TIK di Era Digital:

Menyiapkan talenta digital lokal siap
kerja, siap wirausaha”
Gojek, Traveloka, Tokopedia, Bukalapak merupakan empat perusahan rintisan (startup) Indonesia
yang masuk dalam jajaran perusahan rintisan unicorn. Bahkan Gojek sudah termasuk dalam kategori
decacorn, yang artinya valuasi dari perusahaan tersebut sudah menembus 10 miliar USD. Maraknya
perusahan digital rintisan di Indonesia, belum diimbangi dengan penawaran (supply) talenta digital
yang handal. Talenta digital merupakan SDM yang memiliki keterampilan mumpuni dalam teknologi
informasi dan komunikasi (SDM TIK).

M

enjadikan Indonesia sebagai “The Digital
Energy of Asia,” itulah visi yang telah
dideklarasikan Presiden Republik Indonesia
Joko Widodo di Silicon Valley, California, Amerika
Serikat pada pertengahan Februari 2016 silam. Untuk
mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Indonesia
di bawah koordinasi Kementerian Koordinator
Bidang
Perekonomian
yang
berkolaborasi
dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Menkominfo) telah menciptakan peta jalan
e-Commerce dan ekosistem industri teknologi digital
di Indonesia yang terus berkembang.
Memang
bukan
cita-cita
kosong,
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. Sayangnya
pertumbuhan jumlah startup tersebut tidak didukung
oleh ketersediaan SDM yang berkualitas.
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 survey ini, dalam periode Maret
2016-April 2017, terjadi lonjakan 60% kebutuhan
tenaga atau lowongan pekerjaan di industri teknologi
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dan digital. Lonjakan kebutuhan 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.
Persoalan SDM TIK menjadi isu yang sangat
penting untuk dibicarakan karena terkait dengan visi
The Digital Energy of Asia yang rencananya terwujud
pada tahun 2020 nanti. Untuk itu Wantiknas menggelar
Diskusi TIK-Talk di Kota Manado pada Rabu, 17 Juli
2019 lalu dengan tema “Link and Match SDM TIK di
Era Digital: Menyiapkan talenta digital lokal siap kerja,
siap wirausaha” yang dihadiri oleh para praktisi dan
akademisi yang ada di Sulawesi Utara.

Yang Lain Surplus, Indonesia Minus

Memang rasanya visi “The Digital Energy of Asia” akan
menjadi sulit untuk diwujudkan jika persoalan SDM
ini tidak segera diatasi. Bukan hanya Indonesia yang
memiliki cita-cita menjadi raksasa digital, hampir semua
negara di dunia juga memimpikan hal yang sama.
Namun mereka tidak main-main dalam mewujudkan
impiannya tersebut. Semua upaya dilakukan mulai dari
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hulu hingga hilir dengan melibatkan semua stakeholder,
termasuk dunia pendidikan.
Dalam Diskusi TIK-Talk kemarin (17/7), Prof.
Ir. Zainal A. Hasibuan sebagai anggota Tim Pelaksana
Dewan TIK Nasional menyebutkan bahwa diperkirakan
pada tahun 2030 India akan mengalami surplus ahli
digital hingga 245 juta orang, sedangkan indonesia
kekurangan 18 juta.
“Ini sebuah anomali. Sementara kita
kekurangan 18 juta di India sana justru mengalami
surplus ahli digital hingga 245 juta orang,” ujarnya saat
menyampaikan presentasi.
Zainal melanjutkan, bahwa saat ini jumlah mahasiswa
TIK di Indonesia 1.6 juta, jika seperempat dari 1,6 juta
mahasiswa TIK di Indonesia maka hanya ada sekitar
400rb tenaga TIK.
“Indonesia kekurangan talenta digital, saat ini rata-rata
pekerja atau 50% nya adalah lulusan SD,” lanjutnya.
Tidak berpangku tangan, upaya memperbaiki
SDM sudah dilakukan dengan menetapkan KKNI
(Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia), tujuannya
untuk menyetarakan lulusan. Dengan demikian maka
dunia kerja juga bisa menerapkan SKKNI atau Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
Sejalan dengan Zainal Hasibuan, Ketua
Aptikom Sulawesi Utara, Ir. Edson Yahuda Putra., M.Kom
juga menyatakan bahwa selain persoalan kuantitas yang
belum terpenuhi ada persoalan kualitas yang belum
siap. “Bukan hanya kuantitas, kenyataannya secara
kualitas lulusan TIK di Indonesia kebanyakan masih
belum siap dengan kondisi perkembangan teknologi,”
ujarnya.
Selain menyoroti persoalan tenaga kerja
secara nasional, peserta diskusi juga menyampaikan
bahwa secara umum Sulawesi Utara telah melakukan
pembenahan-pembanahan sebagai upaya untuk
meningkatkan kualitas SDM. Dengan melibatkan
perguruan tinggi, komunitas TIK, dan masyarakat umum
provinsi yang memliki potensi pariwisata dan bahari
ini berusaha memanfaatkan teknologi digital untuk
menciptakan peluang-peluang usaha bagi usaha mikro,
kecil, menengah. Mereka optimis jika pemerintah lokal
sudah memberikan peluang, mereka pasti mendapat
kapasitas dan akses untuk berkembang.
Secara
nasional
peserta
diskusi
merekomendasikan agar persoalan ini terus disuarakan
ke lembaga legislatif agar ada regulasi khusus yang
menjadi payung hukum. Selain itu pemerintah juga
diharapkan membantu masyarakat dalam mendirikan
dan mengembangkan UMKM karena dengan banyaknya
UMKM maka semakin banyak pula peluang untuk
berhasil. Sampai jumpa di TIK-Talk selanjutnya.

Wawancara

Pertahanan Siber
Nasional, Semua
Harus Berperan
Brigjen TNI Syachriyal E. Siregar, S.E.
Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategis Internasional,
Dewan Ketahanan Nasional.

B

erdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara
(BSSN) tercatat ada 225,9 juta serangan siber
ke Indonesia pada 2018. Merebaknya serangan
terhadap jaringan internet milik pemerintah dan
munculnya berbagai kasus penyadapan terhadap
pejabat negara, membuat kebutuhan terhadap
penyelenggaran jaringan yang aman sangat diperlukan.
Bagaimana kondisi pertahanan siber nasional kita saat
ini dan apa yang tengah dilakukan oleh pemerintah?
Simak wawancara kami dengan Brigjen TNI Syachriyal
E. Siregar, S.E.

Bagaimana kondisi pertahanan siber
nasional saat ini?
Pertahanan siber saat ini memang belum terkoordinasi
dengan baik, namun masih bersifat sektoral. Tapi
dengan adanya institusi BSSN dibentuk, saya kira ke
depan kita akan lebih perspektif dan lebih kuat.

Kenapa demikian? Bukankah regulasinya
sudah ada
Memang menyusun regulasi yang bersifat komprehensif
itu penting. Tapi yang paling penting juga nantinya
dipatuhi dan dilaksanakan oleh komponen bangsa. Ini
memang tidak mudah, namun itulah tantangan kita
yang harus dihadapi. Apalagi penegakan hukum di
dunia siber masih belum disepakati bersama oleh dunia
internasional. Sehingga nantinya sebuah regulasi dibuat
untuk kepentingan bersama, tidak untuk kepentingan
kelompok tertentu.

Sejauh ini apakah sudah melibatkan
masyarakat atau pihak-pihak lain?
Jadi dalam suatu kegiatan yang saat ini kita kembangkan
tentang bela negara, bahwa suatu tugas itu tidak hanya
dimenangkan atau di-goal-kan oleh satu institusi,
namun semua pihak harus berperan. Pada dasarnya
gotong royong adalah kearifan lokal kita yang dapat
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“

Kita ingat perang
kemerdekaan itu
tidak mungkin hanya
TNI yang berperang,
butuh rakyat juga dan
kalangan politik juga.

“

disamakan dengan Pentahelix terdiri dari 5 komponen
ada government, akademisi, dunia usaha, masyarakat,
dan media masa. Kalau ini dilaksanakan artinya
akuntabilitas dari suatu tugas atau pekerjaan itu juga
akan terwadahi dan juga ancaman yang dihadapi
baik itu militer dan non militer dapat diatasi. Saat
ini, tidak ada satu single unitpun organisasi yang bisa
menyelesaikan tugas pokoknya secara maksimal tanpa
melakukan koordinasi dan kolaborasi.
Kita ingat perang kemerdekaan itu tidak
mungkin hanya TNI yang berperang, butuh kekuatan
rakyat dan politik juga. Inilah yang perlu kita bangun
lagi, sementara Pentahelix ini konsep lama, namun kami
kembangkan. Gotong royong kan suatu kearifan lokal
juga, tapi perlahan sudah mulai hilang.

Apa keterlibatan pentahelix ini sudah
maksimal?
Sebagian sudah, tapi umumnya bersifat parsial.
Misalnya, kegiatan pemerintah seperti
program
Keluarga Berencana (KB) yang dulu gencar sekali seperti
diberitakan oleh media, namun saat ini mulai luntur.
Padahal media massa semakin banyak, ada TV, radio,
bahkan dari internetpun dapat diakses. Tapi saat ini
sudah jarang terdengar program-program semasif yang
dulu.

Jadi apa harapan Anda ke depannya?
Tentunya pertama dari regulasi mudah-mudahan segera
terealisasi, yang kedua dari SDM masih banyak yang
belum memahami apa itu cyber defend dan ini perlu
digaungkan secara terus menerus. Ketiga partisipasi
masyarkat, artinya menghadapi peperangan siber itu
tidak hanya pemerintah tapi komunitas-komunitas
masyarakat yang mungkin saja memiliki kekuatan dan
kemampuan lebih baik, itu semua perlu dirangkul
partisipasinya.
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Digital Trust
Kunci Sukses
Ekonomi Digital
Indra Utoyo
Anggota Tim Pelaksana Dewan TIK Nasional dan
Direktur Teknologi Informasi & Operasi Bank BRI

Pesatnya perkembangan teknologi memengaruhi
pada berbagai sektor. Kemajuan teknologi juga
berdampak pada perubahan sosial, gaya hidup,
hingga mendisrupsi industri.

T

eknologi mobile smartphone dan internet era
4G berdampak pada kehidupan. Terjadinya
konsumerasi customer experience mengantarkan
kita ke era ekonomi “one click”. Mulai dari jarak toko,
jasa, kebutuhan kita sehari-hari dari bangun tidur
hingga tidur lagi menjadi sedekat one click. Perubahan
ke arah mobile centric begitu pesat. Hal ini diperkuat
juga oleh hasil survei Microsoft & IDC, yang betajuk
“Digital Trust Survey” pada tahun 2018 terkait kegiatan
yang dilakukan dengan mobile phone. Hasilnya dalam 3
bulan terakhir, masyarakat segala usia melakukan bank
transaction 8.1 kali, service purchase 7.3 kali dan media
sosial 5.1 kali. Terlebih jika survei ditujukan khusus
untuk kaum milenial atau bahkan generasi Z, hasilnya
akan berbeda jauh, yakni semakin digital.

Tak hanya teknologi mobile smartphone, lebih
jauh Revolusi Industri 4.0 membawa perubahan antara
dunia physical dan virtual melebur menjadi satu seperti
dalam kehidupan Avatar. Misal, antar industri semakin
melebur. Contohnya sistem transportasi dengan
sistem perbankan sudah menjadi satu, katakanlah tol
akan mengalami kendala jika sistem pembayarannya
mengalami masalah, tak terkecuali dengan Mass Rapid
Transit (MRT), Kereta Rel Listrik (KRL), dan Busway.
Oleh karena itu, transformasi digital menjadi
agenda penting bagi setiap lembaga pemerintahan dan
dunia usaha, agar menjadi relevan bagi stakeholdernya. Jika pola pikir tersebut dipakai bagi setiap instansi
maka transformasi digital membuat kita lebih dekat
dengan customer, membuat pekerja lebih produktif,
operasional layanan jauh lebih efisien, dan cara
membuat produkpun akan berubah.
Era transformasi dan disrupsi digital saat
ini, tidak hanya membawa hal yang “exciting” seperti
cerita di atas. Di saat yang bersamaan era digital
membawa hal yang “scary” atau ‘menakutkan’ jika tidak
diantisipasi lebih awal. Risiko baru dunia siber sangat
kompleks, pola ancaman semakin dinamis, fraudster
sangat inovatif, cepat dan membentuk jejaring. Kita
dapat menilik dari beberapa kejadian terkait dengan
cyber crime yang terjadi di dunia sepanjang tahun
2018, antara lain fenomena kebocoran data pribadi
seperti, Google+ 500 ribu data pengguna, Facebook
50 juta data pengguna, Pentagon 30 ribu data rahasia,
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dibanding “convenience’” Selain itu, survei lainnya
dari IDC 90% customer di Indonesia lebih memilih
untuk bertransaksi di platform digital yang terpercaya.
Menariknya lagi hanya 6% customer bertransaksi di
platform yang kurang terpercaya tetapi dengan biaya
murah dan 63% customer tetap akan bertransaksi di
platform yang terpercaya walaupun dengan biaya yang
tinggi.
Ketika “Privacy” menjadi perhatian utama,
kita dapat melihat langkah Uni Eropa yang sudah
menerapkan General Data Protection Regulation
(GDPR) untuk meregulasi keamanan data pribadi.
Regulasi tersebut merujuk pada ancaman penalti yang
akan diterima perusahaan jika terbukti lalai dalam
mengelola data pribadi pelanggannya, yaitu mencapai
€20 juta atau 4% dari omset tahunan perusahaan
secara global.
Pada akhirnya, kesuksesan ekonomi digital
mau tidak mau harus didukung dengan tingkat
kepercayaan customer terhadap organisasi atau
platform digital. Oleh sebab itu, pemerintah harus
mengambil langkah terkait bagaimana membangun
“Digital Trust” dalam rangka menopang ekonomi digital
saat ini, salah satunya melalui aspek perlindungan
“privacy” data pengguna dan customer layanan digital.

dan SingHealth 1.5 M data kesehatan. Sementara itu,
berdasarkan Data Global Cybersecurity Index yang
dirilis International Telecommunication Union (ITU)
2018 menyebutkan, Indonesia berada di peringkat 41
dari 175 negara dengan skor 0,776 untuk keamanan
siber. Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia
(BSSN) juga mengungkapkan bahwa di tahun 2018,
jumlah total serangan yang menyerang Indonesia
yaitu sebanyak 12.895.554 serangan, dengan jumlah
serangan malware sebanyak 513.863 serangan.
Menghadapi risiko ancaman dunia siber,
kemampuan IT Security yang sudah kita kenal sejak
25 tahun yang lalu dengan istilah CIA (Confidentiality,
Integrity, dan Availability) sudah tidak lagi memadai.
Cyber security menambahkan elemen baru Privacy,
Reliability, dan Safety bahkan ‘digital ethics’ yang
mungkin masih terdengar asing atau merupakan hal
baru di luar perspektif kelaziman orang IT.
Fenomena “Digital Trust” kini menjadi
pembahasan utama dalam ekonomi digital. Survei
Gartner, menunjukkan bahwa “privacy” lebih utama
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INDUSTRI
E-HEALTH
YANG MAKIN
SEKSI

Apa itu e-Health?
Electronic health, Healthtech, atau e-Health, adalah teknologi informasi dan
komunikasi yang digunakan oleh sektor kesehatan. Ini termasuk :

Semua negara di dunia berkeinginan untuk meningkatkan pelayanan
kesehatan bagi warga negaranya. Salah satu cara yang dipilih adalah
dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah kerja
fasilitas kesehatan dan memberikan kenyamanan yang lebih bagi
pasien. Inilah yang disebut sebagai e-Health atau Healthtech. Banyak
yang memprediksikan jika ke depannya industri kesehatan digital ini
akan menjadi primadona di industri digital.

Seberapa
Luas
Sebaran
e-Health?

Catatan Pasien
Elektronik

Menghubungkan dengan
Praktisi Kesehatan Melalui
Telepon Melalui Telehealth

Perawatan Medis Pasien
Jarak Jauh Melalui
Telemonitoring

Survei Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2015 mengungkapkan ada 160 negara anggota WHO yang
memiliki semacam cakupan kesehatan universal, dan ada 74% dari negara-negara ini menyebut e-Health
sebagai salahsatu komponen. 153 negara memiliki undang-undang yang melindungi data privasi seseorang
yang berkaitan dengan catatan kesehatan elektronik mereka, dan 134 negara memiliki strategi atau kebijakan
e-Health nasional.
Survei ini juga menemukan bahwa hampir 80% organisasi perawatan kesehatan di negara-negara anggota
WHO menggunakan media sosial untuk mendistribusikan pesan kesehatan mereka. Selain itu, survei ini
menunjukkan telepsikiatri sebagai layanan telehealth yang meningkat paling besar antara 2009 dan 2015.

Pasar HealthTech
di Asia

Cina

22%

75% dari market startup
healthtech yang dikenal di Asia
terkonsentrasi pada 4 negara
yakni : 33% di India, 22% di Cina,
11% di Singapura dan 9% di
Australia. Di luar ke empat negara
tersebut, 25% sisanya terbagi
untuk lima negara antara lain 5%
di Indonesia, 5% di Jepang, 2,5%
di Korea Selatan, 3% di
Hongkong, 3% di Thailand.

Distribusi Investasi
Healtech di Asia

@Wantiknas
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3%

Thailand

Australia 8%

Kendati secara volume kesepakatan dalam investasi di India terus
tumbuh dari tahun 2016, namun juga ada pertumbuhan pada
negara-negara lain. Ini menyebabkan prosentase investasi di
negara “Bollywood” tersebut turun dari 71% pada 2016 menjadi
65% pada 2017. Hal yang sama juga terjadi pada Australia yang
turun dari 8% di 2016 menjadi 7% di 2017. Sementara Indonesia
bersama Singapura tetap bertahan pada angka yang sama baik di
2016 maupun 2017, yakni Singapura 13%, Indonesia 3%. Di tahun
2017 juga dilengkapi dengan Malaysia dan Vietnam yang
masing-masing mendapatkan 2% dan 1%.
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