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ndonesia kembali kehilangan putra terbaiknya. Baru beberapa minggu
yang lalu bangsa kita kembali kehilangan seorang anak bangsa yang
banyak berperan terhadap pembangunan. Presiden ke 3 Republik
Indonesia, BJ Habibie telah wafat pada Rabu, 11 September 2019 lalu di
RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Beliau adalah seorang teknokrat yang begitu
peduli dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia.
Semoga akan lahir Putra Bangsa baru yang membawa Indonesia pada
peradaban teknologi yang tak kalah dengan negara maju di dunia.
Tak dapat disangkal kemajuan teknologi saat ini telah begitu
pesat dan kita tidak boleh sedikitpun jauh tertinggal. Salahsatu yang sedang
berkembang adalah pemanfaatan internet dalam segala hal atau yang
populer dengan istilah Internet Of Things (IoT). Sebagai negara dengan
tingkat penggunaan internet yang tinggi, Indonesia sudah seharusnya
mampu memanfaatkan internet untuk kepentingan masyarakat dan
industri. Teknologi IoT ini membuat segalanya lebih efisien dan lebih murah,
sementara bagi kepentingan industri IoT mampu meng-create revenue
baru.
Kendati belum optimal, upaya untuk pemanfaatan IoT ini sudah
kita mulai sejak beberapa tahun lalu. Memang tak mudah, tapi bukan
berarti tak bisa. Butuh keseriusan dari seluruh stakeholder yang terlibat
untuk membuat kita mampu memanfaatkan teknologi ini bagi kepentingan
masyarakat dan industri. Semoga kita selalu berusaha untuk menjadi yang
terdepan dalam teknologi sebagaimana yang dikatakan oleh BJ. Habibie,
“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, Namun keberhasilan adalah
milik mereka yang senantiasa berusaha.”
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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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IoT di Indonesia dan Peta
Jalan ke Depan
Tanpa perlu pergi ke toko atau pasar swalayan bahkan sekadar menghubungi, kurir akan mengantar
kebutuhan harian Anda ketika stok di lemari es telah habis. Secara otomotis, lemari es akan mengorder
kebutuhan tersebut pada toko langganan dengan menggunakan jaringan internet. Begitu pula dengan
perangkat rumah tangga lainnya seperti televisi, pendingin ruangan bahkan lampu penerang, semuanya
telah terhubung dengan internet dan bisa dikendalikan dengan satu sentuhan dari jarak jauh. Terlebih
dengan berbagai mesin Industri di pabrik.

K

ita bukan sedang berbicara komik fiksi namun
inilah kenyataan yang akan segera dijelang.
Ketika semua peralatan telah tersambung dengan
internet, maka semuaya akan serba otomatis. Inilah era
Internet of things (IoT) pemanfaatan internet untuk
segalanya. Berdasarkan riset Asia IoT Business hanya
8,9% perusahaan Indonesia yang sudah mengadopsi
IoT, jumlah ini masih berada di bawah Thailand, yang
sudah mencapai 10,7%. Kendati demikian, adopsi IoT
di Indonesia lebih unggul dibanding Malaysia (5,1%),
Filipina (2,8%), dan Vietnam (2,1%).
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Hasil riset Asia IoT Business ini masih sejalan
dengan survei yang dilakukan oleh Forbes Insight
bersama Hitachi Vantara yang menunjukkan, sebanyak
70 persen perusahaan di wilayah Asia Pasifik percaya
bahwa peran 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.
Kendati baru 8,9% industri di Indonesia
yang telah memanfaatkan IoT, bukan berarti
Indonesia tidak siap menghadapi tren teknologi yang

Fokus Utama

Teguh Prasetya

Ketua Umum Asosiasi IoT
Indonesia (ASIOTI)
tengah berkembang tersebut. Tidak buruk. Mulai
muncul berbagai inisiatif dari masyarakat untuk
mengembangkan teknologi IoT di Indonesia, namun
masih butuh perhatian yang lebih besar. Pemerintah
sendiri melalui Kominfo sudah menyatakan mendukung
penuh perkembangan IoT di Indonesia, tinggal
bagaimana mengoptimalkannya.
Semua sepakat bahwa IoT adalah masa
depan. 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 Internet of Things tidak hanya berbicara tentang
konektivitas saja.
“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.
Sikap optimis bahwa perkembangan IoT di
Indonesia akan berkembang pesat disuarakan oleh
banyak pihak terlebih setelah Menteri Komunikasi dan
Informatika Rudiantara menandatangani Rancangan
Peraturan Menteri (RPM) tentang penggunaan
spektrum frekuensi radio berdasarkan izin kelas pada
awal April lalu.

Pemerintah Mendukung Penuh

Dalam keterangannya pada media, Ferdinandus Setu,
Pelaksana Tugas Kepala Humas Kementerian Kominfo,
menyatakan bahwa penandatanganan RPM ini adalah

bentuk dukungan kementerian terhadap penerapan
teknologi internet of things di Indonesia.
Di samping itu, sambung Ferdinandus, RPM
ini memiliki urgensi untuk memenuhi ketersediaan
spektrum frekuensi radio sebesar 350 MHz untuk
mobile broadband yang menjadi target Rencana
Strategis Kementerian Kominfo tahun 2015—2019,
melalui penetapan pita frekuensi radio dan ketentuan
teknis penggunaan alat atau perangkat telekomunikasi
Licensed Assisted Access (LAA).
“Dukungan tersebut berupa penetapan pita
frekuensi radio dan ketentuan teknis penggunaan alat
dan/atau perangkat telekomunikasi Low Power Wide
Area (LPWA) Nonseluler,” kata Ferdinandus pada April
2019 silam.
Pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo
menyadari bahwa IoT adalah sebuah peluang bagi
dunia industri untuk mendapatkan revenue baru
sebagaimana yang dinyatakan oleh Ismail saat membuka
acara diskusi TIK-Talk #8 yang mengangkat tema “IoT di
Indonesia dan Peta Jalan ke Depan” pada Rabu 24 Juli
2019 di Sekretariat Wantiknas, Jalan Menteng Raya 21,
Jakarta Pusat.
Dalam pembukaannya Direktur Jenderal
Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo,

Arief Musta’in

Director & Chief Innovation
& Regulatory Officer Indosat
Ooredoo
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Fadli Hamsani

PT Schneider Indonesia

Sekretaris Tim Pelaksana Wantiknas, 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.
Selain persoalan revenue, Ismail juga menilai
IoT akan dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis.
Menurutnya, transformasi digital Indonesia di semua
sektor, akan membuat Indonesia bisa bersaing dengan
bangsa lain di dunia.
“Transformasi bisnis proses dari non digital
ke digital artinya mengubah skenario dan bisnis proses
semua industri. Yang paling dekat bisnis transportasi
dan logistik yang membutuhkan dukungan IoT. Karena
akan menghemat dan memberikan efisiensi dalam
pemanfaatan bisnis prosesnya. Begitu juga dengan
sektor pertanian, perbankan, keuangan dan lainnya
yang akan dilanda proses transformasi digital,” ujar
Ismail saat diwawancarai tim Buletin Wantiknas.
Kendati demikian masih ada beberapa
persoalan yang dianggap menghambat oleh dunia
industri nasional. Seperti yang disampaikan oleh Senior
Manager Business Development Polytron Joegianto
pada diskusi TIK-Talk. Joegianto berharap agar
pemerintah bisa memberikan bantuan untuk persoalan
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bea cukai.
“Salah satu kendala yang dihadapi oleh
industri adalah bantuan pemerintah untuk bea cukai
yang dibebankan oleh industri dengan skala menengah.
Mungkin pemerintah dapat memberikan kemudahan
dalam melakukan impor khususnya untuk skala
menengah. Apakah memungkinkan integrasi antara
Kominfo, Kementerian Perindustrian dan Kementerian
Keuangan,” ujarnya.
Sementara Ketua Umum Asosiasi IoT
Indonesia (ASIOTI) Teguh Prasetya menyampaikan
bahwa saat ini dibutuhkan seorang Chief Information
Officer (CIO) untuk me-lead soal TIK di Indonesia. Selain
itu juga ada beberapa hal yang menurutnya perlu
diperhatikan dalam upaya mengembangkan IoT.
“Saat ini kita membutuhkan adanya seorang
Chief Information Officer (CIO), nantinya dia yang
me-lead setiap hal tentang TIK. Dengan demikian
semuanya menjadi lebih mudah dikordinasikan. Untuk
mengembangkan IoT sendiri, saat ini yang perlu
di-consider adalah people, proses dan teknologi,”
paparnya.
Menjawab
hal
tersebut,
Ismail
mempersilahkan para pelaku industri untuk mendata
semua secara spesifik komponen apa yang perlu
dibantu untuk dapat dibahas dengan Dirjen Pajak dan

DR. IR. Ismail MT

Direktur Jenderal Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika
Kemenkominfo, Sekretaris Tim
Pelaksana Wantiknas

Fokus Utama | BOX

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. Kami akan melakukan komunikasi agar
industri IoT dapat berkembang,” tegas Ismail.

Butuh Komitmen Semua

Tak hanya mengandalkan pemerintah, para stakeholder
di eksosistem IoT juga diharapkan bisa bersinergi satu
sama lain. Karena sebagai sebuah teknologi baru, saat
ini belum ada yang benar-benar siap sebagaimana
yang dinyatakan oleh Director & Chief Inoovation and
Regulatory Officer Indosat Oroedoo Arief Musta’in saat
berkomentar di acara diskusi TIK-Talk.
“Kondisi saat ini, belum ada perusahaan
yang dapat menyelesaikan persoalan IoT nya 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,
industry, 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.

Ketersediaan SDM Digital

Dalam konferensi Asia IoT Business Platform Ke-32 di
Jakarta Agustus silam, Ismail menyatakan konektivitas
bukan menjadi masalah lagi. Proyek Palapa Ring yang
telah selesai bulan ini, membuat seluruh ibukota telah
terkoneksi dengan pipa serat optik. Berbagai operator
dari Telkom dan perusahaan-perusahaan juga telah
menjangkau ke penghujung desa-desa.
Justru menurutnya, hal yang paling dibutuhkan
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di Indonesia adalah kehadiran solusi untuk ekosistem.
Indonesia memiliki berbagai bandara, pelabuhan,
stasiun kereta, dan tempat komoditas lain yang bagus
sehingga diperlukan sumber daya manusia (SDM)
yang kreatif dan pintar untuk menciptakan solusi IoT
di sana. Solusi yang diberikan juga bukan sembarang
solusi tetapi solusi yang khas dan hanya datang dari
SDM Indonesia. Hal ini bisa menciptakan solusi yang
khas, yang sesuai dengan kebutuhan pada berbagai
sektor di Indonesia.
“Hal paling krusial yang perlu kita lakukan adalah
menciptakan brainware yang siap untuk menciptakan
solusi pada IoT. We cannot handle these technologies
without digital talents,” papar Ismail.
Dengan demikian yang paling penting saat
ini adalah mempersiapkan digital talent. Karena tanpa
digital talent, IoT di Indonesia tidak akan berkembang
karena di dalamnya membutuhkan aplikasi yang
dibangun dengan keahlian digital. Untuk menjawab
tantangan itu, Pemerintah telah menginisiasi
beberapa program persiapan talenta digital yang
bekerjasama dengan banyak pihak.
Sebagaimana rekomendasi hasil diskusi
TIK-Talk terkait tema IoT di Wantiknas, IoT diharapkan
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mampu menjadi solusi yang sifatnya kekhususan
atau pain problem. Sementara dalam menyelasaikan
permasalahan yang ada pada ekosistem IoT,
diharapkan dapat dijalankan dengan co creation yang
melibatkan semuanya. Semoga semua pemangku
kepentingan telah mempersiapkan diri dan mau
berkolaborasi. Dengan demikian Indonesia tidak akan
tertinggal, bisa jadi Indonesia yang akan mempimpin.
Semoga saja.

Internet
Of Things

TIK-Talk

SDM Handal di Era
Industri 4.0

Selamat datang di era Industri 4.0 dimana semuanya telah memanfaatkan teknologi. Manusia tidak
lagi hanya bersaing dengan manusia lainnya, namun juga memperhitungkan kemampuan teknologi
yang mampu menggantikan peran manusia. Jika tidak dipersiapkan sejak dini, niscaya Indonesia
sekali lagi hanya akan menjadi penonton. Harus ada program yang mumpuni untuk meningkatkan
kualitas SDM kita agar menjadi SDM Digital yang mampu beradaptasi dengan teknologi.

D

unia telah memasuki sebuah babakan baru
yang bernama Revolusi Industri 4.0. Babak ini
menurut Profesor Klaus Shwab dalam bukunya
“The Fourth Industrial Revolution” menyatakan
bahwa dunia telah mengalami empat tahapan
revolusi, yaitu: 1) Revolusi Industri 1.0 terjadi pada
abad ke 18 melalui penemuan mesin uap, sehingga
memungkinkan barang dapat diproduksi secara
masal, 2) Revolusi Industri 2.0 terjadi pada abad
ke 19 sampai 20 melalui penggunaan listrik yang
membuat biaya produksi menjadi murah, 3) Revolusi
Industri 3.0 terjadi pada sekitar tahun 1970an melalui
penggunaan komputerisasi, dan yang terakhir 4)
Revolusi Industri 4.0 sendiri terjadi pada sekitar tahun
2010-an melalui rekayasa intelegensia dan internet
of thing sebagai tulang punggung pergerakan dan
konektivitas manusia dan mesin.

Setiap babak dalam revolusi industri pastinya
merubah hidup manusia, mulai dari cara berpikir,
pola kerja dan pola hubungan antar manusia. Namun
pada Revolusi Industri 4.0 yang melibatkan teknologi
di dalamnya, membuat perubahan tersebut menjadi
begitu signifikan. Bukan hanya teknologi, namun juga
bidang yang lain seperti ekonomi, sosial, dan politik.
Dalam hal ini juga mempengaruhi sumber daya
manusia (SDM), karena SDM adalah salah satu faktor
keberhasilan dari peran industri 4.0.
Peran SDM dalam industri 4.0 ini menjadi
perhatian hampir seluruh masyarakat di dunia.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi
sangat penting terutama karena Indonesia masih
kurang, apalagi memanfaatkan teknologi terbaru.
Kecangihan teknologi tidak bisa di negosiasikan
dalam kehidupan bermasyarakat, apa lagi dalam
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TIK-Talk

Gogot Suharwoto

Kepala Pustekkom Kemendikbud,
Anggota Timlak Wantiknas

dunia usaha, dan perlu disikapi secara matang dan
tepat sasaran. Karena pentingnya untuk menyiapkan
SDM untuk punya bakat dan ketrampilan. Mengingat
pentingnya persoalan SDM ini, maka menarik bagi
Wantiknas untuk menggelar diskusi TIK-Talk terkait
tema SDM dan Industri 4.0.
Peran Komunitas dan Rumah Belajar
Diselenggerakan di Dinas Pendidikan Provinsi Bali,
Jl. Raya Puputan No.11, Dangin Puri Klod, Kec.
Denpasar Tim, Kota Denpasar, Bali pada 22 Agustus
yang lalu, diskusi TIK-Talk mengambil tema SDM dan
Industri 4.0 yang membahas bagaimana langkah kita
mempersiapkan diri menghadapi era industri 4.0.
Diskusi ini dihadiri oleh para pejabat di Dinas Pendidikan
Provinsi Bali, Komunitas dan masyarakat.
Membuka acara diskusi Ketua Tim Pelaksana
Dewan TIK Nasional, Ilham Habibie menyatakan
bahwa TIK-Talk yang dilaksanakan hari itu membahas
pentingnya pengembangan SDM yang baik dan cocok
untuk kepentingan inisiasi ke depannya terlebih lagi
dengan adanya disruptive paradigma industri 4.0.
menurut Ilham paradigma industri 4.0 yang baru ini
adalah bagaimana kita melihat konektivitas yang sudah
ada dan akan terjadi secara besar besaran. Tentunya hal
ini memiliki konsekuensi seperti banyak data, banyak
teknologi sehingga banyak produk dan banyak jasa
yang akan dihasilkan. Untuk menghadapi hal tersebut
dibutuhkan sebuah pendidikan khusus.
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“Menghadapi Industri 4.0, banyak orang
akan berpikir akan terjadi jobless Namun kita perlu
melihat bahwa dampak dari industri 4.0 ini tidak
hanya menimbulkan jobless, namun juga akan ada
jobshift. Pekerjaan yang hilang ini akan digantikan oleh
pekerjaan yang baru, sehingga dibutuhkan pendidikan
khusus seperti pendidikan akademis, vokasional,
pendidikan singkat dll yang dapat menunjang sdm kita
untuk menghadapi industri 4.0. Kita perlu fokus untuk
mencari dan menggali lebih rinci terkait apa yang
perlu disediakan untuk dapat mengisi job-job baru
ini. Dengan cara pandang tersebut, maka kita dapat
melihat Indonesia akan terjadi penambahan lapangan
pekerjaan,” paparnya.
Sementara Kepala Pustekkom Kemendikbud,
yang juga anggota Tim Pelaksana Wantiknas, Gogot
Suharwoto menyatakan bahwa industri 4.0 juga
dirasakan di sektor pendidikan seperti pemanfaatan
teknologi cloud untuk UNBK, selanjutnya pemanfaatan
big data seperti yang dilakukan di Dapodik. Maka untuk
menyesuaikan dengan kebutuhan SDM industri 4.0
diperlukan apa yang disebut sebagai Pendidikan 4.0
harus selaras dengan tuntutan revolusi industri 4.0
sehingga SDM yang ada mampu menyiapkan lulusan
yang siap menghadapi revolusi industri di masa yang
akan datang dimana mereka akan menjalani hidup.
Namun baginya yang menjadi tantangan adalah
bagaimana mempersiapkan tenaga pendidiknya.
“Tantangan saat ini adalah para guru perlu
mendidik siswa yang sebagian besar merupakan
generasi millennial. Generasi ini sedari kecil sudah
terpapar dengan internet. Mereka memiliki sifat
yang freedom, customization, security, integrity dll.
Dengan demikian Guru dapat mengambil peran untuk
mengisi konten positif. Namun literasi teknologi guru
di Indonesia masih rendah, minim konten, rendahnya
kompetensi dan teknologi dalam pemanfaatan belajar
belum dimaksimalkan,” jelas Gogot.
Selain Gogot, hadir perwakilan dari
komunitas dan Rumah Belajar juga memaparkan
capaian yang telah diraih. Seperti Facebook Indonesia
yang menggandeng YCAB telah menjalankan program
Think Before You Share untuk menciptakan lingkungan
yang mendukung bagi siswa baik di sekolah maupun di
rumah. Tahun ini, Program semakin diperdalam dengan
dikenalkannya modul bagi guru dan orangtua.
Di penghujung diskusi semua peserta
sepakat bahwa peningkatan kualitas SDM digital di
Indonesia mutlak diperlukan agar kita tidak tertinggal
dengan negara-negara lain. Semoga saja semua
bisa berkolaborasi untuk menghasilkan SDM yang
berkualitas. Sampai jumpa di TIK-Talk selanjutnya.

Wawancara

Pemerintah
Sudah
Menanam,
Tinggal
Tunggu Panen
DR. IR. Ismail MT

Sekretaris Tim Pelaksana Wantiknas, Direktur Jenderal
Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Kemenkominfo.

D

unia industri sangat mengharapkan peran
pemerintah dalam mempercepat pengembangan
Internet of Things (IoT) berikut pertumbuhan
bisnisnya di Indonesia. Pemerintah diharapkan tidak
hanya berperan sebagai regulator tetapi juga fasilitator
dan akselerator. Dengan peran ini maka ekosistem yang
baru saja ditanam oleh pemerintah ini bisa tumbuh
dan berkembang hingga siap memasuki masa panen.
Untuk mengetahui lebih jauh peran pemerintah, Simak
wawancara tim Media Wantiknas bersama Sekretaris
Tim Pelaksana Wantiknas sekaligus Direktur Jenderal
Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen
SDPPI), Kemkominfo, Ismail.

Sebenarnya apa yang membuat IoT
menjadi begitu istimewa?

IoT menjadi hebat karena proses bisnis selama ini belum
memanfaatkannya, semua dilakukan secara manual.
Misalnya ketika kita melakukan bisnis proses industri
gas. Gas sejak diproses di produksi sampai dialirkan
melalui pipa-pipa sampai rumah tangga jika dikelola
dengan IoT maka dapat terkontrol dengan baik mulai
dari proses hulu sampai hilir. Ini tentu menghasilkan
efisiensi, seperti tidak terjadi kebocoran. Lalu kalau

ada gangguan cepat diketahui dan tidak semua dilihat
secara manual. Konsep ini masih perlu dibuktikan.
Korporasi, pengusaha dan lainnya harus yakin dulu
bahwa dengan memanfaatkan IoT kemungkinannya ada
dua, dari sisi cost dan revenue.

Peran pemerintah bagaimana?

Peran pemerintah macam-macam, spektrum frekuensi
karena IoT hanya bisa menangani barang yang
bergerak, barang-barang yang bisa dilaporkan dengan
menggunakan frekuensi radio. Maka kami menyiapkan
spectrum frekuensi yang sekarang bisa digunakan
dengan izin kelas yang kita buka seperti Wi-Fi.
Peran lain kami menumbuhkan ekosistem.
Artinya memberi encourage kepada para makers,
atau anak muda yang ingin bergabung di industri IoT
ini untuk bisa tumbuh bersama. Indonesia sangat
berpeluang di layer aplikasi, karena kita punya
kekhasan. Jangan sampai kita memanfaatkan IoT hanya
sebagai market atau ekornya saja dari world wide
company yang menyiapkan sistem IoT, dengan dalih
kondisi roaming internasional dan lainnya sehingga kita
hanya menjadi ekor. Jadi fungsinya membuka spektrum
frekuensi, menumbuhkan ekosistem, dan mendukung
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tumbuhnya laboratorium-laboratorium IoT yang bisa
terkoneksi dengan perguruan tinggi. Jadi pemerintah
saat ini berada pada fase menanam benih supaya jadi
tumbuhan yang sehat dan kuat.

Lalu kapan masa “Panen” nya?

Ini tentu ordenya hitungan tahun, tidak singkat
tergantung kisah sukses dan lesson learn dari berbagai
sektor. Karena kita harus memberikan informasi dari
perusahaan yang sukses memanfaatkan IoT. Baik
untuk mengefisiensikan cost atau me-generate potensi
revenue baru. Kita memang masih dalam tahap followers
belum invention. Ini contoh dulu ATM perbankan, ketika
BCA leading dan meng-generate revenue baru karena
orang bayar listrik dan tagihan lewat ATM dengan biaya
tambahan tiap transaksi kan menghadirkan revenue
baru buat perusahaan. Akhirnya semua bank ikut juga,
walau awalnya ditertawakan karena investasi untuk
mesin ATM mahal. Di IoT juga akan terjadi demikian,
setiap sektor harus ada yang lead yang menunjukan
kesuksesannya. Nah fungsi pemerintah ini melakukan
road show dan menginformasikan kisah sukses dari
masing-masing sektor. Termasuk memberikan trigger
baru.

Kalau bicara ekosistem ialah
bagaimana mendorong tumbuhnya
ekosistem. Sebenarnya saat ini kendala
ekosistem di mana?

Pertama monetisasi, bisnis model. Ini akan dapat
rupiah dari mana? Supply dan demand mana duluan?
Kalau menurut saya keduanya harus dibangun
serentak. Kalau nunggu demand baru supply dibuat
ya jelas saja terlambat dan belum tentu tumbuh. Tapi
menyediakan supply duluan juga takut kelamaan
dan mempertanyakan siapa yang mau. Ini harus
bisa dibangun serentak maka pemerintah harus
jadi fasilitator misalnya dengan investasi dulu untuk
membangkitkan demand.
Misalnya
digunakan
di
lingkungan
pemerintah, rugi sedikit tidak masalah tapi bisa
membangun ekosistem secara nasional lebih cepat.
Selain itu memang kualitas dari makers
kita, SDM, karena bisa saja dalam skala laboratorium
tapi kalau dalam skala massif masih tanda Tanya,
kekuatannya atau robustness nya seperti apa. Tapi
jangan khawatir, begini, dulu kita naik ke lantai 13 ini
dulunya dengan anak tangga sekarang pake lift. Atau
seperti Gojek dulu orang ragu, ternyata sekarang
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nilainya lebih dari US$10 miliar. Memang kombinasi
dengan SDM dari luar, tapi dia tetap perusahaan
Indonesia, pajak toh untuk Indonesia. Ekosistem tidak
hanya aplikasi, tapi juga SDM, tools, supporting-nya.
Memang problem kita hal mendasar seperti itu, tapi
saya yakin dengan pertumbuhan market di Indonesia
masa depan IoT cukup cerah.

Anda optimistis ini akan berjalan?

Iya, ini sudah proses pemupukan. Tinggal harap-harap
cemas bagaimana hasil buahnya.

Selain informasi, apa yang dunia bisnis
harapkan dari pemerintah apakah
insentif dan lainnya?

Dari sisi pemerintah, pemanfaatan teknologi digital
ada sisi baik dan buruknya. Sisi baiknya untuk efisiensi
dan revenue baru. Tapi sisi gelapnya misalnya masalah
penggunaan data informasi yang tidak berhak. IoT kan
sensor dan informasi di mana-mana bahkan di critical
sector. Makanya peran pemerintah dalam regulasi
meminimalkan risiko ini. maka kita perlu merancang
pengaturan agar informasi penting tersebut tidak jatuh
ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi
regulasinya bukan lagi filosofinya tidak boleh ini dan
itu, tetapi bagaimana mendorong. Jadi kami buatkan
koridornya saja. Bagian yang tidak boleh sudah jelas
koridornya, sisanya berarti boleh. Kami hanya fokus
pada area berbahaya, sisanya silakan berkreasi.
Selain itu, pemerintah juga membantu bisnis
model terangkat. Misalnya banyak perusahaan besar
atau BUMN yang membutuhkan tumbuhnya industri
di bawahnya. Kalau bisa dibantu yang bawah untuk
mengembangkan pemanfaatan IoT, pemerintah bisa
meng-encourage itu. Pemerintah dalam hal ini bukan
Kominfo saja tetapi juga ada
Meneg BUMN,
pajak, dan lainnya,
i n s e n t i f ny a
perlu dibuat.

Opini

Memaknai
Pemikiran Maju
BJ Habibie
di Industri
Telekomunikasi
Garuda sugardo,

Anggota Tim Pelaksana Wantiknas, praktisi telekomunikasi

Tanah persada yang menimbun jasad bapak bangsa
Alm. BJ Habibie (BJH) belum lagi kering. Air mata yang
membasahi pelupuk bangsa masih terasa hangat.
Bendera merah putih pun masih bertengger di setengah
tiangnya. Indonesia akan selalu mengenangnya sebagai
“Bapak Industri Indonesia”.

B

elanja produk teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) masyarakat Indonesia diperkirakan mencapai
Rp400 Triliun pertahun. Betapa tidak? Dari kocek
pelanggan saja, masyarakat berkontribusi separuhnya
untuk pulsa seluler. Belum gadget, aksesoris dan
transaksi berbasis aplikasi internet. Dalam hal
infrastruktur, operator dan provider berinvestasi
untuk pembangunan sarana dan fasilitasnya.
Termasuk sistem IT dan agregat sistem data.
Saya terhenyak menyadari, bahwa ketika
pada 14 Juli 1993 BJH menandatangi disposisi tentang
penggunaan platform seluler digital GSM, itulah awal
digitalisasi industri TIK di Indonesia. Istimewanya,
“penetapan” beliau hanya ditulis tangan di atas sehelai
kertas berisi ringkasan kajian perbandingan seluler
digital, yang baru diterapkan di dunia. Komitmen dan jadi!

Pada sekitar 3 dekade yang lalu, melalui
kebijakan Badan Pengelola Industri Strategis
(BPIS), Habibie sudah menggariskan standarisasi
teknologi sentral, jaringan dan terminal yang boleh
dipakai dan harus (!) diproduksi di Indonesia.
Segala kegiatan fabrikasi, instalasi dan integrasi
dalam proyek otomatisasi sistem telepon oleh
Telkom (dan Indosat) saat itu, wajib dilakukan oleh
produsen dan dikerjakan SDM lokal. Salah satunya
diproduksi oleh sentra unggulan PT Inti, Bandung.
Pilot Project GSM Telkomsel Batam dan
Bintan 1993-1994 pun dilaksanakan sesuai penggarisan
BJH. Dengan empowering beliau, maka sebagai Kepala
Pilot Project GSM Batam-Bintan, saya tekadkan segala
kegiatan semaksimalnya melibatkan BUMN PT Inti.
Komitmen nasional dan konsistensi kebangsaan ala BJH,
otomatis menumbuhkan rasa patriotisme dan cinta
merah putih di dada seluruh para pelaksana di lapangan.
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Filosofi TIK hari ini sudah bergeser maju.
Kategorinya pun berubah, dari sentral-jaringanterminal menjadi device-network-aplikasi (DNA).
Perkembangan teknologi saat ini adalah digitalisasi
seutuhnya, tren milenial, Internet of Things, Industri
4.0 dan mobile seluler menuju 5G. Bahkan orang
Jepang sekarang sudah bicara Society 5.0. Bayangkan
saja, sebentar lagi robotik dan artificial intelligence
bisa dikontrol melalui ponsel di tangan Anda!
Memaknai pemikiran BJH di bidang
telekomunikasi dan TIK, sejatinya amatlah sederhana.
Kuncinya adalah: komitmen nasional dan percaya
diri. Namun ironinya, justru nilai-nilai inilah yang
terabaikan. Bila produk PT Pindad, PT PAL dan PTDI
dengan bangga digunakan oleh TNI/Polri, adakah
produk PT Inti yang digunakan sebagai perangkat
inti dan utama dalam pertelekomunikasian kita?
Penggelaran Telkomsel in the first era, pada
zamannya menggunakan produk canggih eks Siemens
Jerman, Ericsson Swedia, dan Motorola Amerika.
Harga mati, semua diwajibkan bekerja sama dengan
PT Inti, sehingga ada transfer of knowledge, transfer
of knowhow, transfer of experience dan local content
untuk bangsa ini. Sekarang? Boro-boro. Lisensi sebagai
network provider pun “digadaikan” oleh operator
dengan kemasan “managed service” kepada pemasok
perangkat. Lalu, engineer dan teknisi operator bisa apa?
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Pertelekomunikasian kita memang kinclong
dan gegap gempita penampakkannya, namun sejatinya
telah terjerembab di lembah ketidakmampuan
memproduksi infrastruktur sendiri. Pasti, hal ini
tidaklah selaras dengan cita-cita luhur Pak Habibie!.
Karenanya, berhentilah dengan konsep
meregistrasi IMEI ponsel dengan data base “hibah” dari
vendor asing. Jaga kedaulatan data kita dan stop revisi
PP yang kelak membolehkan penggunaan data center di
luar negeri. Tumbuhkan kepercayaan diri menggunakan
produk telekomunikasi buatan anak bangsa sendiri.
Belanjakan puluhan triliun rupiah untuk kemajuan bangsa.
Bila
DPRRI
sedemikan
serius
mengomentari dan kini merevisi UU KPK tahun
2002 yang telah berusia 17 tahun; berapa usia
UU
Telekomunikasi
No.36/1999
tahun
ini?
Zaman dan peradaban kita setiap detik
nyata berubah karena pengaruh kuat revolusi
TIK dalam melahirkan masyarakat informasi.
Sementara itu, pertelekomunikasian Indonesia
masih berkutat dengan dasar UU Telekomunikasi
yang sudah amat basi. Astagfirullah! Teriring
doa takzim untuk mendiang Pak Habibie.

Salam Indonesia!
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AREA YANG
PALING BANYAK
TERDAMPAK OLEH
PERKEMBANGAN IOT:

OPTIMISASI PRODUKSI
Di ranah produksi, IoT dapat meningkatkan
kualitas produk dengan membantu produsen
mendeteksi bahan-bahan di bawah standar,
serta memas�kan spesiﬁkasi produk.

MANAJEMEN DAN PELACAKAN ASET
Bagi perusahaan yang memiliki inventaris aset
dengan jumlah besar, IoT dapat menyediakan
informasi pen�ng tentang lokasi, kesehatan,
dan eﬁsiensi peralatan.

MANAJEMEN SUPPLY CHAIN
Pada perusahaan yang banyak mengandalkan
operasi logis�k, penerapan IoT dapat
meningkatkan eﬁsiensi perusahaan lewat
automasi proses logis�k.

PENGAMBILAN KEPUTUSAN FINANSIAL
Dalam pengambilan keputusan ﬁnansial, IoT
berperan menyediakan visibilitas real �me yang
melengkapi data perencanaan sumber daya
perusahaan dan sistem akuntansi, sehingga
memberikan pandangan yang menyeluruh.

PENGALAMAN PENGGUNA
Perusahaan dapat mengembangkan IoT untuk mengukur dan mengomunikasikan data pen�ng. Hal ini telah
dilakukan oleh sebuah perusahaan alat berat dengan mengembangkan serangkaian perangkat lunak, tool
untuk analisis, dan aplikasi pemrograman antarmuka (API) yang memungkinkan pelanggan mengambil,
memproses, dan menganalisis data mereka.

PERUSAHAAN YANG MENGADOPSI
INTERNET OF THINGS (IOT)
Sumber riset Asia IoT Business
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