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Dari Menteng Raya

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Merdeka..!!! Ya, ini adalah bulan Agustus, bulannya kemerdekaan 
Indonesia, maka semangat untuk mengabdikan diri pada bangsa 
dan negara harusnya menjadi lebih meningkat ketimbang bulan-

bulan sebelumnya. Para pendahulu kita berjuang bukan untuk sekadar 
proklamasi kemerdekaan semata, namun kedaulatan penuh sebagai sebuah 
bangsa dan negara. Maka tak pelak, kita juga harus menunjukkan bahwa 
kita bangsa yang berdaulat. Termasuk dalam urusan TIK dan data, kita juga 
harus berdaulat. Bangsa ini harus mampu melindungi warga negaranya 
dari pencurian dan pemanfaatan secara tak bertanggung jawab atas data 
pribadi yang dimiliki. 
Seiring perkembangan teknologi digital, maka persoalan kemanan data 
pribadi juga sudah tidak dapat dianggap enteng. Tentu kita tak ingin jika tiba-
tiba tercatat sebagai peminjam uang atau pelaku kejahatan hanya karena 
data pribadi yang digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. 
Mengingat pentingnya persoalan ini, Wantiknas menggelar diskusi TIK-Talk 
yang mengangkat seputar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data 
Pribadi (RUU PDP) dengan mengundang narasumber dari berbagai pihak 
yang berkepentingan. 
Isu ini juga menjadi tema dari Buletin Wantiknas kali ini, karena persoalan 
kemanan data pribadi ini memang sangat penting bagi masyarakat 
mengingat sudah ada beberapa kejadian yang memanfaatkan data pribadi 
orang lain untuk keuntungan secara illegal. Tapi Kabar baiknya, RUU PDP ini 
sudah semakin mature tinggal ditandatangi oleh Presiden dan direncanakan 
tahun depan sudah terbit sebagai UU PDP walaupun saat ini draft RUU 
PDP masih terjadi revisi. Mari kita jaga kedaulatan kita termasuk soal data 
pribadi.

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



Rasanya hampir semua orang pernah mengalami 
dihubungi oleh orang yang tak dikenal baik 
melalui pesan singkat atau aplikasi pesan untuk 
menawarkan pinjaman, produk elektronik, 

produk properti, hingga potongan harga atau program 
promosi lainnya. Lantaran sudah terlalu sering, kita 
akhirnya menganggap itu sebagai hal yang biasa 
saja. Acuhkan lalu lupakan, maka selesai masalah. 
Namun pernahkah kita bertanya bagaimana orang 
tersebut mendapatkan nomor telepon kita? Ya. Begitu 
mudahnya data-data pribadi tersebar dan dimanfaatkan 

Mengawal UU 
Perlindungan Data Pribadi
Keamanan data adalah hak publik yang harus dilindungi oleh pemerintah. Perlu regulasi yang memastikan 
kemanan data pribadi seluruh warga negara terjamin dan tidak disalah gunakan. Baik pemerintah 
maupun DPR RI sama-sama serius hendak mengeluarkan regulasi terbaik, Akhir 2019 dijanjikan telah 
ketuk palu.
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oleh orang-orang yang tidak berhak sudah barang 
tentu ada sumbernya. Siapa sangka memang ada pihak 
yang dengan sengaja memperjualbelikan data-data 
konsumen atau nasabah tanpa sepengetahuan kita. 
 Praktek jual-beli data ini mutlak melanggar 
hukum, karena berdasarkan aturan Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) sudah jelas mengatur “Perusahaan 
yang bergerak di bidang jasa perbankan, gadai, asuransi, 
pasar modal, dan lain-lain tidak boleh memberikan data 
atau pun informasi kepada pihak ketiga kecuali ada 
kesepakatan dengan konsumen.”

Fokus Utama
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 Tentu saja hal-hal seperti ini menimbulkan 
kekhawatiran di masyarakat apakah selama ini mereka 
telah bertransaksi dengan aman. Hal ini pula yang 
diungkapkan oleh Ketua Tim Pelaksana Wantiknas, 
Ilham Habibie. Dalam sambutannya pada pembukaan 
diskusi TIK-Talk yang bertajuk “Perlindungan Data 
Pribadi, Penghormatan Privasi, Perlindungan Data 
dan Peningkatan Kepercayaan pada Era Digital” yang 
diadakan di Hotel Aryaduta Jakarta, 15 Juli 2019 lalu. 
Dalam sambutannya Ilham menyatakan bahwa bukan 
hanya di Indonesia, kekhawatiran akan kemanan data 
ini juga melanda masyarakat dunia. 
 Perkembangan teknologi yang semakin pesat, 
menimbulkan kekhawatiran di seluruh dunia dalam 
menangani data khususnya data pribadi. Sebagaimana 
kasus yang belum lama ini, dimana Komisi Perdagangan 
Federal AS (FTC) menjatuhkan sanksi terhadap Facebook 
atas kasus kebocoran data pribadi (skandal Cambridge 
Analytica). Facebook dianggap lalai melindungi data 
pribadi penggunanya dan dijatuhi hukuman denda 
sekitar Rp70 Triliun. Namun denda sebesar ini tidak 
seberapa dibanding dengan bisnis yang mengolah data 
karena memiliki power yang sangat besar,” papar Ilham.
Praktek jual beli data dan minimnya perlindungan 
terhadap data pribadi ini disebabkan oleh mudahnya 
akses terhadap data tersebut. Ini ditegaskan oleh Deputi 
Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat  
(ELSAM), Wahyudi Djafar.
 “Data pribadi yang mudah diakses oleh 
berbagai pihak di Indonesia sekarang ini kerap kali 
disalahgunakan. Salah satu contoh penyalahgunaan itu 
adalah seperti yang dilakukan oleh swasta, khususnya 

perusahaan financial technology,” paparnya saat 
memberikan presentasi.
 Sementara Dirjen Aplikasi Informatika 
(Aptika) Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan 
menyatakan bahwa data pribadi adalah sesuatu 
yang bernilai tinggi dan harus dijaga. “ Data pribadi 
merupakan bagian dari HAM yang diamanatkan oleh 
UU 1945. Data adalah aset komoditas bernilai tinggi, 
namun saat ini marak terjadi kasus pelanggaran 
data pribadi. Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan 
perlindungan data yang komprehensif,” ujarnya.

UU PDP Yang Dinanti
Harus diakui belakangan ini data pribadi di dunia digital 
akan terus mengalami lonjakan dan membutuhkan 
perhatian khusus agar tidak terjadi hal yang dapat 
merugikan masyarakat. Kenaikan jumlah data ini tidak 
lepas dari meningkatkan jumlah pengguna internet 
yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.  
Ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh VP Data 
Insight and Interface Services Development Telkomsel, 
Mia Melinda.  “Lonjakan data menjadi semakin besar 
ditandai dengan adanya peningkatan jumlah pengguna 
mobile internet dan setelah adanya aplikasi Over The 
Top (OTT) serta device smartphone,” papar Mia.

Wahyudi Djafar, 
Peneliti, Elsam

Samuel A. Pangerapan 
Dirjen Aplikasi dan Informatika, Kominfo
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 Sebenarnya di Indonesia bukan tidak ada 
regulasi yang menjaga kerahasiaan data pribadi.  
Menurut Semuel peraturan terkait data pribadi sudah 
ada hanya saja tersebar di 32 regulasi.  Namun ini 
dianggap belum cukup mengakomodir kepentingan 
masyarakat. Pemerintah dituntut untuk segera 
mengeluarkan draft peraturan tersebut agar bisa 
disahkan oleh lembaga legislatif. Aturan khusus 
mengenai perlindungan data sudah dimiliki oleh 
beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, 
Filipina, Laos, Thailand. Semuel memastikan bahwa 
RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang tengah 
diselesaikan nantinya akan menjadi peraturan yang 
lebih komprehensif dan kuat untuk perlindungan data 
pribadi di Indonesia.
 “Perlindungan data itu terdiri dari tiga unsur 
yaitu pemilik data, pengendali data, prosessor data. 
Untuk itu diperlukan Data Protection Authority (DPA) 
namun untuk bentuknya seperti apa masih dalam diskusi 
disesuaikan dengan kondisi pemerintahan. Dalam RUU 
Perlindungan data pribadi nanti mencakup jenis data 
pribadi, hak pemilik data, pemrosesan data pribadi, 
pengecualian terhadap perlindungan data pribadi 
pengendali dan prosesor: kewajiban dan tanggung 
jawab, peran pemerintah dan masyarakat, pejabat/
petugas/DPO, Transfer data pribadi, penyelesaian 
sengketa, kerja sama internasional, ketentuan sanksi 
administrasi/pidana,” papar Semuel.
 Menanggapi bagaimana mengatur data 
pribadi, Akademisi dari Universitas Bina Nusantara, 
Bambang Pratama menyatakan bahwa cara mengatur 
data pribadi adalah berdasarkan norma yang mengatur 
pengaturan arsitektur, market. “Negara Amerika 
melakukan pendekatan market, sedangkan Uni Eropa 

role based yang sekarang sedang kita ikuti,” tanggapnya. 
Bambang juga menjelaskan bahwa data itu bergerak 
dari bersifat  personal ke publik hingga ke sosial.

Agar Kita Setara
Kendati belum dirilis secara resmi sebagai sebuah 
rancangan, rupanya RUU PDP telah mendapat banyak 
perhatian dari masayarakat. Dalam diskusi, Ketua 
Umum Asosiasi Cloud Computing Indonesia (ACCI) Alex 
Budiyanto mempertanyakan tidak adanya lembaga 
komisi independen yang akan menjadi pengawas 
perlindungan data, “Sedangkan di GDPR yang menjadi 
acuan ada komisinya yang mengurusi perlindungan 
data tersebut,” ungkap Alex.
 Sementara Kordinator Bidang Kebijakan 
dan Regulasi Asosiasi Healthtech Indonesia, Kartika 
Susanti mempertanyakan model konsen yang dibuat 
oleh Kominfo, karena menurutnya hal tersebut perlu 
perancangan yang lebih spesifik.
 “Model konsen seperti apa yang sudah dibuat 
oleh Kominfo saat merancang. Sepertinya konsen yang 
dimaksud perlu dirancang secara spesifik bentuknya 
seperti apa” ujar Kartika.
 Selain Alex dan Kartika, masih ada beberapa 
perwakilan dari industri dan asosiasi yang memberikan 
masukan mulai dari kejelasan timeline hingga harapan 
agar RUU PDP ini tidak terlalu kaku sehingga tidak 
memberi beban bagi industri.
 Menanggapi berbagai masukan dan 
pertanyaan, Semuel Abrijani menyatakan bahwa  
DPA ada dalam RUU PDP namun tidak tegas karena 
formatnya masih belum ditentukan apakah DPR 
mau bentuk DPA nya di bawah pemerintah seperti 
di Singapura atau lembaga baru yang dibentuk oleh 
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Menurut Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptika) 
Kemenkominfo, Semuel A. Pangerapan paling tidak 
ada lima alasan bagi masyarakat untuk melindungi 
data pribadinya sebagaimana disampaikan pada 
acara diskusi TIK-Talk Wantiknas Juli lalu. Berikut 
kelima alasan tersebut : 

#5 Alasan utama 
PENTINGNYA 
menjaga data pribadi

2. Mencegah penyalahgunaan 
data pribadi oleh pihak yang tidak 
bertanggung jawab. 
Dalam diskusi itu, Kemenkominfo juga membeberkan 
empat tujuan dibuatnya Rancangan Undang-undang 
(RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang kini 
masih “digodok” dengan kementerian lainnya 
sebelum diserahkan ke DPR.

5. Hak kendali atas data pribadi
“Alasan terakhir, secara global kita memiliki kontrol 
atas privasi data pribadi kita. Hal itu sudah dijamin 
dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 
1948 pasal 12 dan Konvensi Internasional tentang 
Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966 pasal 17, Indonesia 
pun sudah meratifikasi keduanya,” jelas Semuel.

3. Menjauhi potensi penipuan

4. menghindari potensi pencemaran 
nama baik.

1. Intimidasi online terkait gender 
Semuel menyebut data pribadi berupa jenis kelamin 
patut dilindungi untuk menghindari kasus pelecehan 
seksual atau perundungan (bullying) secara online.
Perlindungan terhadap data penting dilakukan 
agar menghindari ancaman kejahatan dunia maya 
termasuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). 
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pemerintah. Sedang dipelajari konsepnya yang baik 
untuk di Indonesia seperti apa. 
“Syaratnya, orang atau badan yang menentukan 
adalah mereka yang sangat paham mengenai 
perlindungan data pribadi atau terintegrasi. Mungkin 
badan ini perlu diberikan otoritas untuk membuat 
pedoman–pedoman,” jelasnya.
 untuk persoalan konsen, menurut Semuel 
bisa jadi dibutuhkan sebuah legitimacy interest, 
namun hal tersebut harus dikonsultasikan terlebih 
dahulu ke DPA. “Terkait konsen, mungkin perlu 
disusun legitimacy interest yang dapat membuktikan 
dan bentuknya perlu dikonsultasikan ke DPA bisa 
dalam bentuk legal obligation atau lainnya”
 Namun yang pasti semua sepakat bahwa 
RUU PDP ini sangat penting bagi masyarakat dan 
negara. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 
Wahyudi bahwa RUU PDP merupakan cara bagaimana 
kita mendesain negara hukum yang dianggap setara 
dengan perlindungan data di negara lain. “Jangan 
sampai negara lain dapat mentransfer datanya dari 
negara Indonesia, namun tidak sebaliknya,” tambah 
Wahyudi. Semuel sendiri juga memastikan bahwa 
RUU PDP ini memiliki tujuan untuk melindungi data 

pribadi warga Negara Indonesia, namun Kominfo 
tetap membuka ruang inovasi. “Jadi tidak ada yang 
perlu dikhawatirkan.” Dirinya juga menyampaikan 
bahwa walaupun masih ada revisi, RUU PDP sudah 
semakin siap nanti setelah difinalisasi akan segera 
dirilis ke masyarakat. 
 “Walaupun masih ada revisi, RUU PDP saat 
ini sudah semakin mature tinggal ditandatangani 
presiden. Harapannya tahun depan UU PDP sudah 
dapat terbit, jika sudah final, maka akan segera 
didistribusikan ke pada masyarakat,” tutupnya.
 Kita semua berharap RUU PDP ini bisa 
segera diundangkan agar ada kepastian jaminan 
terhadap perlindungan data pribadi. Namun kita 
percaya bahwa pemerintah dan seluruh stakeholder 
tengah mempersiapkan bentuk perundangan yang 
terbaik. Tinggal masyarakat yang meningkatkan 
kesadarannya tentang keamanan data. Jangan 
sampai aturan sudah bagus, justru masyarakat yang 
mengobral data pribadinya sendiri.
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Semua percaya bahwa kelak internet akan mempengaruhi setiap lini kehidupan. Internet akan 
membuat semua alat bisa berkomunikasi langsung, bahkan mungkin tanpa melibatkan manusia. 
Internet of Thing (IoT) akan mengubah dunia. Namun seberapa siap kita menghadapi perkembangan 
ini? Jangan sampai lagi-lagi kita hanya menjadi market dan tidak bisa ikut menentukan arah jalan ke 
depannya Internet of Thing di Indonesia.

IoT di Indonesia dan 
Peta Jalan ke Depan

 “Konektivitas tidak berperan begitu besar 
untuk industri teknologi IT. Justru solusi IoT-nya, akan 
ada bisnis model yang baru yang bisa meyakinkan 
industri atau pelaku usaha itu jika menggunakan 
teknologi akan lebih efisien akan lebih murah dan 
meng-create revenue baru,” kata dia beberapa waktu 
lalu.
 Perkembangan IoT di dunia saat ini tak 
dapat ditampik banyak memberikan manfaat bagi 
kehidupan manusia. Selain itu, IoT juga merupakan 
sebuah peluang bisnis yang sangat menjanjikan. 
Indonesia sebagai negara dengan tingkat 
pertumbuhan pemakai internet yang tinggi tentu juga 
akan terdampak oleh tren teknologi ini, seberapa kita 
siap? 

Pada awal tahun 2018 lalu, Forbes Insight bersama 
Hitachi Vantara merilis hasil survei yang berjudul 
‘Internet of Things: Dari Teori kepada Realita – 

Bagaimana Perusahaan Memanfaatkan IoT untuk 
Memajukan Bisnis’ dengan sasaran riset sejumlah 
eksekutif senior di seluruh dunia, termasuk 220 dari 
kawasan Asia Pasifik. Hasil riset ini menunjukkan, 
sebanya 70 persen perusahaan di wilayah ini percaya 
bahwa IoT penting atau sangat penting bagi bisnis 
mereka saat ini. Sebanyak 87 persen responden 
percaya bahwa IoT akan menjadi penting bagi masa 
depan bisnis mereka. 
 Sementara Direktur Jenderal Sumber Daya 
dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian 
Komunikasi dan Informatika, Ismail menyatakan 
IoT dapat menjadi peluang bisnis baru yang besar. 
Dia juga mengatakan jika IoT tidak hanya berbicara 
tentang konektivitas saja.
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Peran Penting Pemerintah
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Wantiknas 
menggelar diskusi TIK-Talk #8 yang mengangkat tema 
“IoT di Indonesia dan Peta Jalan ke Depan” dengan 
mengundang para stakeholder baik dari asosiasi, 
akademisi maupun pemerintah pada Rabu 24 Juli 
2019 di Sekretariat Wantiknas, Jalan Menteng Raya 21, 
Jakarta Pusat. 
 Sebagai pembukaan, Dirjen SDPPI 
Kemenkominfo Ismail, menyatakan bahwa Keberadaan 
IoT menjadi peluang sebagai reborn untuk revenue baru 
khususnya untuk industri telko. Selain itu, Keberadaan 
IoT membantu industri untuk melakukan efisiensi cost, 
dan diharapkan terjadi kolaborasi dengan akademisi 
dalam bentuk penelitian dan riset. 
 Apa yang dinyatakan oleh Ismail ini diamini 
oleh seluruh peserta yang hadir, semua sepakat bahwa 
IoT adalah sebuah keniscayaan dan akan memberikan 
keuntungan dan manfaat baik bagi industri maupun 
masyarakat. Namun ada beberapa catatan yang 
muncul dari diskusi ini, mulai dari kendala bea cukai, 
insentif bagi industri, hingga peran pemerintah sebagai 
regulator, accelerator, fasilitator.
 Menjawab hal tersebut, Ismail mempersilakan 
para pelaku industri untuk mendata semua secara 
spesifik komponen apa yang perlu dibantu untuk dapat 

TIK-Talk

dibahas dengan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. 
Sementara Program Kemenkominfo sebagai  akselerator 
di industri manufacturing sejauh ini akan melakukan 
roadshow dengan demand side seperti produk IoT yang 
sudah dapat dijadikan skala produk.
 “Jika ada usulan yang bertujuan 
menumbuhkan perekonomian, maka dapat disampaikan 
ke Kominfo. Kita akan melakukan komunikasi agar 
industri IoT dapat berkembang.” Tegas Ismail.

Harus Berkolaborasi
Tak hanya mengandalkan pemerintah, para stakeholder 
di eksosistem IoT juga harus bersinergi satu sama 
lain. Karena sebagai sebuah teknologi baru, saat 
ini belum ada yang benar-benar siap sebagaimana 
yang dinyatakan oleh Director & Chief Innovation and 
Regulatory Officer Indosat Oroedoo Arief Musta’in. 
 “Kondisi saat ini, belum ada perusahaan 
yang dapat menyelesaikan persoalan IoTnya sendiri. 
Industri perlu melakukan co creation dengan membuat 
secara bersama untuk dapat dimasukan ke dalam pasar. 
Selain itu, dibutuhkan use cases agar dapat menjadi 
economics of scale,” jelasnya.
 Kolaborasi ini juga menjadi pola yang 
digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang yang 
tengah serius menggarap IoT di daerahnya. Menurut 
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Herman 
Suryatman, daerahnya membuka peluang untuk 
bekerjasama dengan semua pihak baik pemerintahan, 
industri, maupun perguruan tinggi.
 “Kita banyak bekerjasama dengan perguruan 
tinggi. Dengan demikian apa yang tidak mampu 
kita selesaikan sendiri bisa diselesaikan dengan 
berkolaborasi bersama mereka. Selain itu, kita juga 
sangat berterimakasih pada Wantiknas yang telah 
banyak melakukan pendampingan selama ini,” jelasnya.
 Dari diskusi tersebut, disepakati bahwa 
IoT diharapkan mampu menjadi solusi yang sifatnya 
kekhususan atau pain problem. Sementara dalam 
menyelesaikan permasalahan yang ada pada ekosistem 
IoT,  diharapkan dapat dijalankan dengan Co Creation  
yang melibatkan semuanya. Untuk Wantiknas sendiri 
diharapkan memberikan arah pengembangan IoT 
yang dikaitkan dengan Society 4.0 sehingga dapat 
menyelesaikan permasalahan yang bersifat human 
centre. 
 Memang benar, internet akan berperan di 
semua lini kehidupan manusia. Tapi bukan berarti bisa 
menggantikan manusia sepenuhnya, paling tidak dalam 
urusan bekerjasama dan niat baik. Sampai jumpa di TIK-
Talk selanjutnya.
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Wawancara

Di tengah hiruk pikuknya perkembangan teknologi 
dan internet, ternyata masih ada wilayah yang 
persoalan telekomunikasi dan internetnya 

perlu diberikan perhatian khusus. Bagaimana 
perkembangannya di daerah-daerah yang disebut “3T” 
atau Terdepan, Terluar, dan Terpencil? Simak wawancara 
tim Media Wantiknas bersama Direktur Layanan 
Telekomunikasi dan Informasi untuk Masyarakat dan 
Pemerintah, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan 
Informatika (BAKTI), Danny Januar Ismawan yang akrab 
disapa Kang DJ. 

Bagaimana kondisi Telekomunikasi kita saat ini 
menurut Anda?
Jika melihat dari sudut pandang coverage/jangkauan 
teleponi dasar yaitu 2G, Indonesia tidak terlalu 
tertinggal. Wilayah yang belum terjangkau sinyal 2G 
hanya tersisa 5.000 desa dari 84.000-an desa dan BAKTI 
memiliki komitmen untuk menuntaskan penggelaran 
5.000 BTS tersebut sampai tahun 2020. Namun di era 
digital sekarang ini, ekspektasi dari masyarakat adalah 
komunikasi data. Sehingga kita harus bekerja lebih keras 
untuk memenuhi meningkatkan penetrasi 4G di seluruh 
Indonesia. Dan salah satu upaya kami adalah dengan 
menyelesaikan Palapa Ring di 57 kota/kabupaten yang 
selama ini belum terjangkau jaringan fiber optik

Danny Januar Ismawan
Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk 
Masyarakat dan Pemerintah, Badan Aksesibilitas 
Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI)

Mewujudkan 
INDONESIA 
Merdeka Sinyal
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Kebutuhannya jadi berbeda ya. Lalu bagaimana 
dengan wilayah 3T?
Untuk wilayah 3T sendiri kami akan meningkatkan 
jaringan seluler BTS BAKTI yang semula 2G menjadi 
4G, dan untuk pemerataan akses internet kami telah 
membangun sebanyak 4600 lokasi yang tersebar di 
sekolah, puskesmas, kantor desa, layanan publik, dll.
Saat ini kami juga melakukan pengembangan ekosistem 
digital di wilayah 3T yang difokuskan pada 6 sektor, yaitu 
kesehatan, pendidikan, pemerintahan desa, pariwisata, 
pertanian dan perikanan. Mengapa perlu mendorong 
tumbuhnya ekosistem digital? Karena kami menyadari, 
selain penyediaan infrastruktur perlu dilakukan upaya-
upaya untuk mengoptimalkan infrastruktur yang telah 
dibangun agar bermanfaat bagi masyarakat. Inisiatif 
yang kami lakukan adalah dengan menghadirkan 
inovasi yang diharapkan dapat memberikan solusi bagi 
permasalahan di wilayah 3T. Kami juga bekerjasama 
dengan para startup, komunitas dan kementerian teknis 
terkait untuk berkolaborasi dalam pengembangan 
ekosistem tersebut.

Dari 6 Komponen tadi, apakah sudah maksimal 
infrastrukturnya?
Fakta dilapangan kondisi tersebut belum ideal, namun 
kami berupaya mengoptimalkan potensi yang ada. 
Memang kendala yang masih sering ditemui adalah 
terkait tingkat adopsi teknologi dan literasi digital 
itu sendiri. Sehingga perlu adanya sinergi kolaborasi 
dengan para stakeholders, namun saya memahami 
bahwa ketika bicara sinergi ini perlu dasar kebijakan 
dan payung hukum. Kedepan hal tersebut perlu 
diperbaiki agar lebih baik lagi. Saya mengharapkan 
peran Wantiknas yang dapat melihat dari helicopter 
view untuk membuat model bisnis yang tepat dalam 
melakukan sinergi kolaborasi dengan stakeholder 
terkait. 

Sudah sejauh mana perbaikannya?
Kami tetap melakukan koordinasi dengan sektor 
teknis terkait baik dalam proses implementasi 
infrastruktur serta inisiatif solusi ekosistem. Terkait 
dengan pemenuhan kebutuhan infrastruktur 
telekomunikasi sampai saat ini kami telah menerima 
usulan sebanyak 10 ribu lokasi Akses Internet yang 
perlu kami tindaklanjuti. Namun, setiap tahunnya 

karena keterbatasan fiskal, kami hanya sanggup 
melakukan penambahan pembangunan untuk 1.000 
lokasi. Hadirnya satelit multifungsi (SATRIA) dapat 
mengakselerasi solusi bagi kebutuhan daerah, karena 
selain lebih efisien dan jangkauan yang lebih luas, juga 
kecepatan implementasi yang lebih singkat. Sehingga 
kemampuan pembangunan dapat bertambah setiap 
tahunnya.

Sebelumnya ada istilah “Solusi ekosistem 4 
komponen” seperti apa konsepnya?
Konsep solusi ekosistem yang kami lakukan  meliputi 4 
elemen yaitu Network, Device, Application and Capacity 
Building. Dalam menghadirkan solusi ekosistem kami 
selalu melakukan pendekatan secara bottom up, 
bermula dari potensi yang dapat dikembangkan dan 
bagaimana karakteristik daerah tersebut. Kami selalu 
mengajak teman-teman startup yang memiliki solusi 
dan inovasi yang dapat membantu masyarakat di sana. 
Kami percaya dengan hadirnya akses telekomunikasi 
sebetulnya setiap orang di Indoneia punya kesempatan 
yang sama untuk mengembangkan produktivitasnya.

Ke depannya apa yang menjadi harapan Anda ?
Harapan kami tentunya sejalan dengan apa yang Bapak 
Presiden selalu gaungkan, yaitu peluang dari digital 
ekonomi. Terbukanya akses telekomunikasi melalui 
internet, maka banyak sekali potensi daerah yang 
bisa dikembangkan, baik melalui digitalisasi. Harapan 
kami, digital ekonomi dapat menjadi tulang punggung 
perekonomian Indonesia di masa depan.

“
Saya mengharapkan peran 
Wantiknas yang dapat 
melihat dari helicopter 
view untuk membuat 
model bisnis yang 
tepat dalam melakukan 
sinergi kolaborasi 
denganstakeholder terkait. 
“
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Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia tertinggi 
di kawasan Asia Tenggara. Tercatat data Google 
menunjukkan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia 
2015-2018 mencapai 49%.

Pertumbuhan digital ekonomi tidak lepas dari 
hadirnya startup di bidang e-Commerce. Indonesia 
mempunyai 4 startup Unicorn. Gojek yang 

bergerak di bidang Ride Hailing pada akhir Desember 
2018 mempunyai valuasi mencapai 9,5 Miliar USD 
dan sekarang sudah melebihi, sehingga sudah dapat 
dikatakan Decacorn. Tokopedia yang bergerak di 
bidang e-Commerce mempunyai valuasi sebesar 7 
Miliar USD. Traveloka yang bergerak di bidang Online 
Travel mempunyai valuasi sebesar 4 Miliar USD dan 
Bukalapak yang bergerak di bidang e-Commerce 
mempunyai valuasi sebesar 1 Miliar USD.

Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) bekerjasama dengan 
Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi dan 
Komunikasi Indonesia (MIKTI) untuk mewujudkan 
salah satu kota di Indonesia masuk dalam ekosistem 
yang diperhatikan. Saat ini MIKTI telah menjadi 
member dari Startup Genome. Saya sendiri pernah 
mempresentasikan Indonesia Startup Ecosystem 
CEBIT-Sydney dan di OECD Paris. Dengan tagline “The 
Digital Energy of Asia” mereka yakin bahwa 
pemerintah menaruh perhatian serius 
terhadap startup. Fakta bahwa 
Indonesia memiliki 4 Unicorn 
terbanyak di Asia Tenggara 

Jakarta sebagai 
Challenger Startup 
Ecosystem
Hari S Sungkari
Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif, Anggota Tim 
Pelaksana Wantiknas



Dalam menyiapkan SDM yang dibutuhkan startup, Bekraf 
membuat program Bekraf Developer Day (BDD) yang 
bekerjasama dengan platform komunitas developer 
“Dicoding”. Platform ini memberikan mentorship 
kepada developer (programmer) secara online dan 
setiap 1 atau 2 bulan Bekraf mengadakan seminar 
yang bisa dihadiri sampai 1000 lebih peserta. Bekraf 
juga mempunyai program rutin untuk subsektor game 
yaitu Bekraf Game Prime yang tahun 2019 dilakukan di 
Balai Kartini selama 2 hari yang menghadirkan produk-
produk game Indonesia. Sedangkan untuk pemasaran 
luar negeri Bekraf secara rutin membawa startup 
untuk pameran dan business matching di acara SXSW 
di Austin-USA, Gameconnect America di San Fransisco 
serta Gamescom di Koln, Jerman. Delegasi digital 
startup Indonesia membawa brand Archipelageek.

Bekraf memfasilitasi ekosistem startup digital dari hulu 
ke hilir. Mungkin ini adalah sedikit kontribusi dari Bekraf 
yang dapat menjadikan Jakarta dan sekitarnya sebagai 
The Challenger Startup Ecosystems. Mudah-mudahan 
akan banyak startup baru yang lahir di Indonesia 
dan juga akan menjadi kota Indonesia masuk dalam 
peringkat Top 30 Global Startup Ecosystem.

membuktikan bahwa Indonesia berpotensi. Sehingga 
membuat Jakarta menjadi The Challenger Startup 
Ecosystem. Kami beberapa kali melakukan presentasi di 
Melbourne, Surabaya dan di kantor Startup Genome di 
San Fransico untuk meyakinkan ini.
 Beberapa tahun sebelum Jakarta masuk ke 
dalam kategori Challenger Startup Ecosystem, Bekraf 
telah melakukan banyak inisiatif. Dimulai dengan 
adanya tantangan pengembangan startup di Indonesia 
ditentukan oleh 3 faktor: Talenta, Permodalan dan 
Kebijakan Pemerintah. Ketiga unsur itu harus sinkron. 
Bekraf dalam hal ini sebagai perwakilan pemerintah 
mempunyai tugas untuk membangun ekosistemnya.

Untuk menyiapkan startup yang unggul, Bekraf memiliki 
program dari konsep Ecosystem Startup. Bekraf 
memfasilitasi Ecosystem Startup dari hulu ke hilir. Di 
hulu perlu disiapkan talenta yang akan menjadi founder 
dan talenta yang akan menjadi tenaga profesional 
seperti product manager, programmer, designer  
UI/UX. Untuk membentuk calon startup Bekraf 
menjalankan program Bekraf for Pre_StartUp. Program 
ini merupakan program 2 bulan yang diisi dengan 
booth camp dan mentorship. Calon Startup dibekali 
dengan metodologi The Lean Startup dari Steve Blank 
dan Eric Ries. Metodologi terdiri dari 4 fase: Customer 
Discovery, Customer Validation, Customer Creation dan 
Company Building. 
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Wan�knas @Wan�knas Wan�knas Diolah dari berbagai sumber

RUU PDP merupakan
inisiatif Pemerintah
yang menjadi prioritas
untuk dibahas di DPR 
(Prolegnas Prioritas
2019) 

Setelah melewati
pembahasan PAK, 
Kementerian Hukum
dan HAM telah selesai
melakukan
pengharmonisasian, 
pembulatan, dan 
pemantapan konsepsi
atas RUU PDP baik dari
sisi materiil maupun
sisi formil sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan

Saat ini dokumen RUU 
PDP telah disampaikan
ke Presiden melalui
Setneg dan sedang
dilakukan proses 
pemintaan paraf
dokumen RUU PDP ke
kementerian terkait
sebelum Presiden
mengirimkan draft 
RUU PDP ke DPR untuk
dibahas bersama DPR.

INFOGRAFIS
Perlindungan Data PribadiData Pribadi adalah sesuatu yang harus dijaga dengan baik. Jangan 

sampai masyarakat dirugikan akibat ulah oknum yang tidak 
bertanggung jawab yang memanfaatkan data tersebut untuk 
kepentingan yang salah. Agar memiliki kekuatan hukum, pemerin-
tah tengah menyusun RUU Perlindungan Data Pribadi yang 
nantinya akan dibawa ke lembaga legislatif agar disahkan sebagai 
Undang-Undang. Dengan demikian keamanan data pribadi di 
Indonesia menjadi lebih terjamin. Tinggal bagaimana membuat 
masyarakat sadar dengan kemanan data pribadinya sendiri.

4 Tujuan Perlindungan 
Data Pribadi
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