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Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

P

uji Syukur Kita sudah secara resmi memiliki presiden dan wakil presiden
periode 2019-2024. Ini berarti pemerintahan yang baru untuk periode
lima tahun ke depan akan segera terbentuk. Tentu saja kita semua
berharap pemerintahan yang baru ini membawa dampak yang positif bagi
masyarakat. Pemerintah memang berkewajiban untuk terus meningkatkan
taraf hidup masyarakat termasuk pelayanan aparat pemerintah bagi
masyarakat.
Sebagai upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat,
pemerintah menerbitkan Perpres 95 Tahun 2018 yang mewajibkan
semua instansi pemerintah berkewajiban untuk terus mengembangkan
e-government. Berdasarkan Perpres tersebut, seluruh penyelenggara
negara mulai dari pusat hingga daerah ‘dipaksa’ untuk menerapkan
e-government secara terintegrasi sebagai babak baru pengelolaan semua
urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat menerapkan SPBE.
Website pemerintahan adalah sarana utama bagi masyarakat
di dunia digital untuk mendapatkan layanan pemerintah. Sesuai dengan
perkembangan teknologi saat ini, mereka mengakses website dengan
perangkat mobile yang dimiliki seperti smartphone atau tablet dan hanya
sedikit yang menggunakan PC. Persoalannya bagaimana dengan website
pemerintahnya sendiri? Apakah sudah adaptif dengan tampilan mobile atau
justru malah menyulitkan masyarakat jika diakses melalui perangkat mobile.
Isu ini juga menjadi tema dari e-Buletin Wantiknas kali ini, kita
ingin melihat bagaimana lembaga pemerintah dalam hal ini pemerintah
daerah beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tingkat pemakaian
internet di masyarakat. Siap atau tidak siap, ke depannya masyarakat kita
akan berubah menjadi masyarakat yang mobile maka semuanya harus
menyesuaikan diri.
Jabat Erat
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Profil Wantiknas

D

ewan TIK Nasional dideklarasikan pada 13
November 2006 oleh Presiden Republik Indonesia
saat itu, Susilo Bambang Yudhyono. Dewan yang
disebut oleh presiden sebagai kelompok kerja yang
dibentuk untuk mendorong pembangunan teknologi
informasi dan komunikasi Indonesia ini sesungguhnya
bukanlah lembaga yang benar-benar baru.
Jauh sebelumnya, pada 31 Juli 1997,
Pemerintah Indonesia yang saat itu dipimpin oleh
Presiden Suharto membentuk apa yang disebut
Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) melalui
Keputusan Presiden No. 30 Tahun 1997 TKTI. Selanjutnya
penyempurnaan demi penyempurnaan TKTI dilakukan
oleh pemerintahan-pemerintahan setelahnya. Namun
dengan pertimbangan bahwa Tim Koordinasi Telematika
Indonesia yang telah dibentuk, dipandang sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan keadaan maka pada
masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dibentuklah
Wantiknas.
Jika sebelumnya TKTI diketuai oleh wakil
presiden, menteri kordinator, bahkan menteri negara,
namun pada Keppres No. 20 Tahun 2006 disebutkan
Wantiknas langsung diketuai oleh Presiden RI dengan
Ketua Pelaksana Harian, Menteri Negara Komunikasi
dan Informatika.
Mengacu Keppres No. 20 Tahun 2006 yang
dikeluarkan pada tanggal 11 November 2006, tugas
utama Wantiknas adalah merumuskan kebijakan umum
dan arahan strategis pembangunan nasional melalui
pendayagunaan TIK. Wantiknas mengemban tugas
menyiapkan cetak biru dan roadmap TIK Indonesia
guna menentukan arah perkembangan langkah-langkah
yang harus ditempuh guna mewujudkan masyarakat
Indonesia berbasis pengetahuan pada 2025. Target
tersebut menuntut pembangunan jaringan komunikasi
bagi 43 ribu desa di tanah air yang hingga kini belum

memiliki jaringan telekomunikasi tetap. Jaringan
telekomunikasi juga dibutuhkan bagi 31.173 SMP dan
SMA, serta 2.428 perguruan tinggi, serta 28.504 pusat
kesehatan masyarakat.
Kemudian lembaga Wantiknas kembali
mengalami penyempurnaan lewat Keppres No. 1
Tahun 2014 yang menyempurnakan tugas dan susunan
keanggotaan Wantiknas. Dengan Ketua Tim Pengarah
yang dijabat oleh Presiden RI dan Ketua Tim Pelaksana
yang dijabat oleh Dr. Ing. Ilham Akbar Habibie, M.B.A.

Tugas WANTIKNAS Menurut Keppres
No.1 Tahun 2014
Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis
pembangunan nasional, melalui pengembangan
teknologi informasi dan komunikasi termasuk
infrastruktur, aplikasi dan konten.
Melakukan pengkajian dalam menetapkan
langkah-langkah penyelesaian permasalahan
strategis yang timbul dalam rangka pengembangan
teknologi informasi dan komunikasi.
Melakukan koordinasi nasional dengan i n s t a n s i
Pemerintah Pusat / Daerah, Badan Usaha Milik
Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha,
Lembaga Profesional, dan komunitas teknologi
informasi dan komunikasi, serta masyarakat pada
umumnya dalam rangka pengembangan teknologi
informasi dan komunikasi.
Memberikan persetujuan atas pelaksanaan
program pengembangan teknologi informasi dan
komunikasi yang bersifat lintas kementerian agar
efektif dan efisien.
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Fokus Utama

Responsive WEB

Upaya Menjangkau Masyarakat Mobile
Bukan tak hendak membuka website pemerintah, tapi terkadang tampilan dan isinya tak sesuai dengan
kebutuhan. Kalaupun sekadar ingin melihat tampilan dari website pemerintah, rasanya tidak maksimal
jika membuka lewat smartphone. Karena website pemerintah tak mau menyesuaikan diri dengan
perkembangan teknologi yang dialami oleh warga negaranya.

B

erdasarkan riset yang dilakukan We Are Social,
didapatkan fakta bahwa jumlah perangkat mobile
yang beredar lebih banyak dari jumlah total
penduduk Indonesia. Dalam laporannya We Are Social
menyebutkan total penduduk Indonesia mencapai
268,2 juta jiwa, sementara diketahui pengguna mobile (
ponsel pintar dan tablet ) mencapai 355,5 juta. Artinya
peredaran ponsel pintar dan tablet lebih banyak dari
jumlah penduduk di seluruh Indonesia. Bisa terjadi jika
satu orang memiliki 2 atau lebih gawai (gadget) apalagi
orang kaya, gonta ganti Smartphone sudah biasa.
Sedangkan jumlah pengguna Internet, tercatat ada
150 juta pengguna internet aktif, ini berarti 56% dari
total jumlah penduduk Indonesia sudah menggunakan
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internet. Demikian pula dengan media sosial, rata-rata
50% lebih penduduk Indonesia aktif menggunakan
media sosial.
Tidak jauh berbeda, hasil survei Asosiasi
Penyedia Jasa Layanan Internet Indonesia (APJII) dan
Polling Indonesia juga menyebutkan jumlah pengguna
internet di Indonesia pada 2018 bertambah 27,91
juta (10,12%) menjadi 171,18 juta jiwa. Artinya
penetrasi pengguna internet di tanah air meningkat
menjadi 64,8% dari total penduduk yang mencapai
264,16 juta jiwa. Sementara berdasarkan spasial, Jawa
masih menjadi wilayah pengguna internet terbesar di
Indonesia, yakni mencapai 55%. Adapun pengguna
internet terbesar berikutnya adalah Sumatera (21%),

Fokus Utama

M. Andy Zaky

Wakil Sekretaris Tim
Pelaksana Wantiknas
Kalimantan (9%). Kemudian Sulawesi, Maluku dan
Papua (10%) serta Bali dan Nusa Tenggara (5%).
Dengan demikian, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa masyarakat Indonesia saat ini sudah
sangat akrab dengan dunia internet. Setiap informasi
yang dibutuhkan akan mereka cari lewat internet
dengan menggunakan perangkat mobile yang dimiliki.
Mulai dari resep masakan, berita selebritis, hingga yang
terkait dengan pelayanan pemerintah. Sayangnya, tidak
seperti web berita dan media sosial, web pemerintahan
belum ramah terhadap perangkat mobile. Selain itu
isi yang ditampilkan juga masih seperti ruang pamer.
Wajah kepala daerah yang tersenyum dengan latar
belakang landmark daerahnya kemudian berita-berita
baik tentang capaian pemerintah daerah selama ini.
Jika ingin membutuhkan informasi terkait pelayanan,
harus mencari dengan lebih teliti. Maka tak aneh jika
kemudian tak banyak masyarakat yang tertarik untuk
membuka website pemerintahan.

lembaga dengan yang dilayani. Karena pemerintah
jadi yang dilayani adalah masyarakat. Peran web itu
menjadi muka utama, sehingga interaksi rakyat atau
warga negara di era digital saat ini dilakukan melalui
dua saluran yakni website dan media sosial. Ini adalah
dua medium yang sangat penting untuk interaksi
antara masyarakat dengan pemerintah,” paparnya saat
diwawancarai oleh Tim Media Wantiknas pertengahan
Oktober kemarin.
		
Karena fungsinya sebagai media
interaksi pemerintah dengan masyarakat, maka
website pemerintah harus menyesuaikan diri dengan
masyarakat. Pemerintah tidak bisa mengabaikan
perkembangan teknologi yang telah diadaptasi oleh
masyarakat.
“Ketika banyak warga negara atau masyarakat
mengaksesnya lewat mobile, maka web yang disediakan
atau disiapkan oleh pemerintah harus juga responsif,
harus bisa diakses oleh warga negara atau masyarakat
secara nyaman dengan perangkat mobile. Karena jika
tidak responsif cenderung sia-sia. Benar webnya telah
tersedia, tapi jika tidak responsif maka web tersebut
tidak akan bisa diakses dengan nyaman,” lanjut Zaky.
Pendapat tersebut sejalan dengan yang
diungkapkan oleh mantan Kepala Desainer di UK
Government Digital Service (GDS), Ben Terrett dalam

Berorientasi Masyarakat

Sebagaimana diketahui, fungsi website adalah
sebagai sarana komunikasi publik di dunia maya
antara pemiliknya dengan masyarakat. Bagi semua
kalangan yang hendak melakukan interaksi dengan
publik, keberadaan website menjadi begitu penting.
Web menjadi saluran utama di dunia maya yang bisa
diakses oleh masyarakat. Terlebih bagi pemerintah,
sebagaimana yang dijelaskan Wakil Sekretaris Tim
Pelaksana Wantiknas M Andy Zaky. Menurut Zaky.
“Sebenarnya bukan cuma untuk pemerintah,
web menjadi penting bagi apapun dan siapapun. Karena
web menjadi landing point, face of represent antara

Dessy Arifianto

Kepala Dinas Kominfo
Kabupaten Tegal
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Gustaf Griapon

Plt. Kadis Kominfo Kab. Jayapura

wawancara dengan media asal Singapura, Govinsider.
Terrett menyatakan bahwa website atau situs harus bisa
beradaptasi dalam berbagai ukuran layar, bekerja di
semua parangkat teknologi, dan terbuka bagi siapapun
tidak peduli perangkat elektronik apa yang mereka
sajikan. “Kalau Anda percaya bahwa konsep internet
terbuka selalu menang” jelasnya.
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Menurut Terrett, kunci dari
pendekatan responsive web adalah menggunakan
perspektif pengguna sebagai dasar penyusunan
desain, dan bukannya mengedepankan kebutuhan
organisasi pemerintah itu sendiri. “Pendekatan ini
merupakan pendekatan utama yang dilakukan oleh
semua pelayanan digital hari ini. Google, Facebook, dan
bahkan British Airways melakukannya dengan cara ini”
tambahnya lagi.
Bukan hanya bicara tampilan, responsive
web juga terkait dengan konten yang muncul di
laman website. Konten-konten yang sebenarnya tidak
diperlukan oleh masyarakat harus disingkirkan agar bisa
dimanfaatkan untuk konten lain yang lebih dibutuhkan.
Menurut Zaky, hal yang penting untuk sebuah web
yang responsif di sebuah layanan pemerintah atau di
lembaga pemerintah itu sama dengan di perusahaan
yakni sudut pandangnya menggunakan sudut pandang
costumer bukan perusahaan. Jadi responsive web
itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, apa
yang diinginkan oleh masyarakat. Bukan maunya
pemerintah, bukan menampilkan apa saja yang dimiliki
oleh pemerintah daerah. Pandangannya harus dibalik,
kita sebagai masyarakat punya kebutuhan apa?
“Misal saya sebagai seorang warga
masyarakat membutuhkan informasi dan ingin

Fokus Utama | BOX

berinteraksi dengan pemerintah terkait perijinan usaha.
Sebagai interaksi awal tentu melalui web pemerintah,
tapi untuk lebih spesifik bisa diarahkan menggunakan
aplikasi atau web khusus terkait perijinan. Tapi di
landing point, masyarakat perlu mencari akses apa?
Perlu mendapatkan layanan apa?” jelas Zaky.

Aplikasi Hanya Untuk Layanan Spesifik

Alih-alih membangun sebuah web yang responsif
ternyata ada juga pemerintah daerah yang memilih
membuat aplikasi android untuk layanan masyarakat
tanpa melakukan perubahan samasekali terhadap
website yang telah dimiliki. Padahal sebagaimana yang
disampaikan di awal, website adalah tampilan awal,
landing point atau face of represent. Bagi Andy Zaky ini
bukanlah langkah yang tepat, karena baginya aplikasi
itu seharusnya digunakan untuk layanan-layanan yang
lebih spesifik. “Aplikasi itu nantinya digunakan untuk
pelayanan yang lebih mendetail. Aplikasi untuk melayani
kebutuhan-kebutuhan yang spesifik. Sementara untuk
interaksi awal seharusnya ada dalam satu kanal atau
web tentunya selain media sosial.”
Lebih keras dari Zaky, menurut Ben Terrett
UK GDS aplikasi adalah sesuatu yang dilarang karena
menurutnya aplikasi sangatlah mahal untuk diproduksi,

dan lebih mahal lagi untuk dikelola karena kita harus
terus-menerus melakukan pemutakhiran ketika ada
perubahan software. Sementara website masih menjadi
solusi yang jauh lebih baik dan masih berfungsi dengan
baik di perangkat seluler dan lebih sedikit biaya yang
perlu dikeluarkan. Untuk lembaga pemerintahan, bisa
dibayangkan berapa banyak aplikasi yang dibutuhkan
untuk mengakomodir semua layanan terhadap
masyarakat. Berapa banyak anggaran dan SDM yang
dibutuhkan untuk merawat dan menjaga agar aplikasi
tersebut memenuhi harapan layanan yang dijanjikan.

Kendala Pemda ada di SDM

Lalu bagaimana kondisi di website pemerintahpemerintah daerah saat ini? Terlalu jauh jika kita
berpikir saat ini web-web tersebut sudah responsif
dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebanyakan
web pemerintah saat ini masih “jauh panggang dari
api”. Jangankan kita berbicara tentang responsive web,
untuk sebuah web yang baik saja, masih ada beberapa
pemerintah daerah yang belum memilikinya.
Zaky sendiri tak menampik jika dikatakan
bahwa masih ada daerah yang belum memiliki
tampilan web yang baik. “Kalo untuk data sejauh
mana web pemerintah daerah sudah responsif rasanya
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memang belum ada, jelas ini membutuhkan kajian
lebih lanjut. Tapi ini bisa dilihat secara visual saja,
saat ini dominannya belum memenuhi prinsip itu,
jangankan responsif, untuk tampilan web yang baik
saja juga belum jadi memang belum menggunakan
pendekatan dengan sudut pandang masyarakat,”
Bagi beberapa pemerintah daerah, pola
pelayanan yang konvensional membuat keberadaan
website menjadi tidak begitu penting dan tidak
termanfaatkan dengan optimal.
“Memang seharusnya menyesuaikan
dengan kebutuhan masyarakat. Apa yang dibutuhkan
dan diinginkan oleh masyarakat? Mereka mencari
informasi melalui perangkat digital yang mereka
punya. Sementara pelayanan kita masih konvensional,
akhirnya pemanfaatan website menjadi tidak
optimal. Karena masyarakat akhirnya tidak akan mau
mengunjungi website pemerintah,” jawab Kepala
Dinas Kominfo Kabupaten Tegal Dessy Arifianto.
Arifianto
menilai
seharusnya
web
pemerintah daerah saat ini sudah menjadi responsive
web karena masyarakatnya sudah menggunakan
perangkat mobile dan sudah terbiasa dengan
internet. Namun yang menjadi kendala baginya
adalah ketersediaan SDM TIK yang mumpuni. “Harus
diakui, kendala di Kabupaten Tegal adalah SDM TIK
yang terbatas. Untuk itu kami sedang berupaya untuk
melakukan langkah recruitment untuk menutupi
kebutuhan tersebut,” jelasnya.
Sementara dari Kabupaten Jayapura, Plt
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Jayapura Gustaf Griapon juga tak mengelak jika
responsive web adalah sebuah kebutuhan karena
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sebagai pelayan masyarakat, pemerintah juga harus
mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat.
“Seharusnya memang sudah seperti itu,
karena ini tuntutan tren informasi yang harus diikuti.
Tapi tetap harus menyesuaikan dengan kapasitas
daerah masing-masing” jawabnya saat dihubungi via
telepon.
Baik Gustaf maupun Arifianto sama-sama
berharap agar Wantiknas bisa memainkan perannya
dalam isu responsive web ini. Karena sebagai
lembaga multistakehoder, Wantiknas tentunya lebih
memahami persoalan yang terjadi dan memiliki
akses untuk mencari solusinya. Menanggapi hal
tersebut, Andy Zaky menyebutkan bahwa saat ini
Wantiknas sedang menjalankan beberapa program
seperti kajian-kajian mengenai responsive web dan
mempersiapkan rencana aksi yang nantinya juga
melibatkan pemerintahan daerah.
“Kita sedang melakukan kajian lanjutan, kita juga
sedang melakukan perumusan model sebuah
framework mengenai responsive web untuk
pemerintah yang saat ini sedang dalam tahap
pematangan. Setelah dari situ kita akan melakukan
langkah pengukuran untuk mengetahui sejauh
mana atau sudah sampai mana sebetulnya webweb pemerintah dengan level kematangan sebuah
responsive web untuk pemerintahan,” paparnya.
Setelah diketahui level kematangan dan
problem yang menghambat, tinggal dilakukan
program aksi dengan menggandeng beberapa
pemerintahan daerah untuk piloting. “Setelah itu batu
diseminasi dan publikasi lebih lanjut untuk mengajak
lebih banyak lagi pemerintah daerah melakukan
pendekatan seperti itu,” lanjutnya. Semoga saja
kajian-kajian lanjutan bisa memberikan rekomendasi
yang tepat bagi pengembangan web pemerintah. Kita
tunggu saja.

TIK-Talk

Model Internet
Broadband bagi
Daerah yang Tidak
Tersentuh Sinyal
Komunikasi
Tak bisa dipungkiri, perekonomian dunia saat ini
juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi
digital, termasuk di Indonesia. Maka pemerataan
akses internet menjadi sebuah keharusan agar
dampak ekonomi yang dihasilkan juga dirasakan
oleh seluruh daerah di Indonesia. Namun yang
menjadi persoalan, masih banyak daerah yang
belum tersentuh sinyal komunikasi. Lantas
bagaimana solusinya?

B

erdasarkan hasil survei APJI dan Polling
Indonesia jumlah pengguna internet di
Indonesia pada 2018 bertambah 27,91 juta
(10,12%) menjadi 171,18 juta jiwa. Artinya penetrasi
pengguna internet di tanah air meningkat menjadi
64,8% dari total penduduk yang mencapai 264,16
juta jiwa. Sementara berdasarkan spasial, Jawa masih
menjadi wilayah pengguna internet terbesar di
Indonesia, yakni mencapai 55%. Adapun pengguna

internet terbesar berikutnya adalah Sumatera (21%),
Kalimantan (9%). Kemudian Sulawesi, Maluku dan
Papua (10%) serta Bali dan Nusa Tenggara (5%).
Berdasarkan data dari Badan Pusat
Statistik (BPS), wilayah administrasi setingkat desa
di Indonesia pada 2018 berjumlah 83.931 wilayah.
Jumlah tersebut terdiri atas 75.436 desa (74.517
desa dan 919 nagari di Sumatera Barat), kemudian
8.444 kelurahan serta 51 Unit Permukiman
Transmigrasi (UPT)/Satuan Permukiman Transmigrasi
(SPT). Dari jumlah tersebut, terdapat 19.975 desa
yang masih belum memiliki infrastruktur internet.
Banyak persoalan yang melatar belakangi mengapa
wilayah-wilayah tersebut tidak tersentuh internet.
Selain kondisi geografisnya yang sulit, terkadang
secara skala ekonomi tidak memungkinkan untuk
dibangun infrastruktur internet seperti BTS. Padahal
berdasarkan RPJMN 2020 – 2025, konektivitas
merupakan salah satu pilar yang akan menjadi
prioritas pembangunan.
“Konektivitas merupakan salah satu
pemersatu pembangunan. Karena dengan adanya
konektivitas, kita dapat mengetahui pembangunan
ekonomi dan budaya antar daerah. Selain itu,
berdasarkan pengalaman yang ada, pembangunan
konektivitas di daerah, tentunya akan meningkatkan
kemampuan masyarakat untuk mempelajari teknologi
yang hilirnya adalah pembangunan ekonomi
sehingga akses di daerah dapat terbuka secara luas,”
ujar Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif,
sekaligus anggota Tim Pelaksana Wantiknas, Hari S
Sungkari dalam acara TIK-Talk yang mengangkat tema
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Muklis

Direktur Sarana dan Prasarana
Desa, Ditjen Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
(PPMD), Kemendesa.

“Model Internet Broadband bagi Daerah yang Tidak
Tersentuh Sinyal Komunikasi” yang diselenggarakan
pada 20 September lalu di Sekretariat Wantiknas, Jalan
Menteng Raya.
Sebenarnya persoalan ketersediaan sinyal
ini bukan hanya dialami oleh wilayah terluar atau
pulau-pulau di luar Jawa saja. Kenyataannya, di
sekitar Jabotabek saja masih ada kantong-kantong
yang kesulitan mengakses sinyal. Sebagaimana yang
diungkapkan oleh Wakil Sekretaris Wantiknas, M
Andy Zaky. “Permasalahan daerah yang masih belum
tersentuh internet, juga dirasakan di Pulau Jawa. Hal
ini menjadi indikator bahwa daerah yang dekat dengan
ibukota saja masih ada yang merasakan kesulitan untuk
mengakses, bagaimana di daerah lainnya,” paparnya.

Demi telibat dalam upaya menjawab
kebutuhan-kebutuhan tersebut, Asosiasi Penyedia Jasa
Internet Indonesia (APJII) sebagai asosiasi industri yang
membidangi jaringan internet memiliki program yang
bertajuk “Desa Internet Mandiri 2020” yang menyasar
desa-desa yang secara skala ekonomi tidak bagus.
“Program ini merupakan diinisiasi oleh
asosiasi (sekitar 500 perusahaan) bekerja sama dengan
unit usaha untuk memberikan internet berkualitas
dengan harga yang terjangkau dan komersial. Pemikiran
komersial menjadikan program ini dapat berjalan secara
sustainable,” ujar Sekjen APJII Henry Kasfy.
Dari diskusi yang berjalan, disimpulkan perlu
adanya perbaikan regulasi terkait internet. Dengan
adanya desa digital diharapkan dapat diakses dengan
baik. Kemendesa mencoba memperbaiki dari segi
internal dan regulasi untuk mencapai pelayanan ke
masyarakat yang maksimal. Juga dibutuhkan solusi
internet untuk memberikan nilai tambah masyarakat
sehingga kesempatan dapat diberikan ke masyarakat
melalui internet. Wantiknas juga mendukung adanya
roadmap digital sehingga internet tidak hanya bicara
konektivitas, tetapi juga affordabilitas, usebilitas
harapannya sebelum permasalahan di desa semakin
rumit, ada baiknya kita mendesain di awal sehingga
hasilnya akan menjadi lebih baik ketimbang di kota.
Sampai jumpa di TIK-Talk selanjutnya.

Desa Berhak Atas Internet

Kendati benar di wilayah Jabotabek masih ada blank
spot bukan berarti kita menjadi maklum jika daerah
lainnya sulit mengakses internet, terlebih masyarakat
perdesaan. Menurut Direktur Sarana dan Prasana Desa,
Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (PPMD), Kemendesa, Mukhlis hak masyarakat
desa atas internet ini dijamin oleh undang-undang
dan sebagaimana di wilayah lainnya, masyarakat desa
juga membutuhkan internet untuk berbagai bidang
kehidupan.
“Berdasarkan UU no. 6 tahun 2016 di
pasal 58, dijelaskan bahwa Desa memiliki hak untuk
mendapatkan sistem informasi desa (SID) yang
berisikan potensi, komoditi desa dan lainnya yang perlu
dimanfaatkan. Desa membutuhkan internet tidak hanya
untuk pelayanan daerah saja, tetapi juga kemudahan
akses masyarakat untuk memenuhi kebutuhan di
bidang pendidikan yang berdampak pada peningkatan
nilai ekonomi di desa tersebut,” jelasnya.
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Deputi Infrastruktur Badan
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Wawancara

Perlu Strategi
yang Masif
untuk
Keamanan
Cyber
Rudi Lumanto

Kepala Bidang Tata Kelola Pusopkamsinas BSSN

B

erdasarkan laporan yang dirilis oleh Google,
Temasek, dan Bain Company, penetrasi ekonomi
digital Indonesia paling pesat dalam lima tahun
terakhir di kawasan Asia Tenggara. Indonesia bisa
menghimpun perekonomian melalui digital mencapai
US$ 133 miliar pada 2025. Namun bagaimana dengan
keamanan siber kita? Sebagai negara dengan ekonomi
digital yang berkembang, sudah sepatutnya keamanan
siber kita juga mendapat perhatian lebih. Simak
wawancara tim Media Wantiknas dengan Kepala
Bidang Tata Kelola Pusopkamsinas BSSN, Rudi Lumanto.

Sebenarnya bagaimana kondisi cyber
defense kita saat ini?

Jika kondisinya dilihat dari angka 1 sampai 5 kita ada
di kisaran 1 menjelang dua atau bahkan 1. Karena
kita mempertahankan asset cyber, bagaimana kita
mempertahankan itu? Seperti yang telah saya katakan.
Sebelum ada serangan atau attack, biasanya ada threat
terlebih dulu. Persoalannya saat ini perkembangan
threat factor lebih cepat bahkan jauh lebih cepat
ketimbang kita membuat pertahanan. Jadi sekarang itu
sudah sangat tidak balance, kita sudah tertinggal jauh.

Apa contoh threat factor yang paling
banyak ditemui?

Salah satu threat factor itu adalah IOT, diprediksi tahun
2025 nanti jumlah perangkat yang terhubung IOT itu
sudah 7 kali lipat dari jumlah penduduk dunia saat ini.
Bisa dibayangkan jika kita bandingkan dengan jumlah
penduduk Indonesia, tentu sangat jauh sekali. Jadi kita
dikungkungi oleh segala macam yang bisa menyerang
kita.
Kita ini pakai jam yang internet connected,
sementara kita profiling segala macam aktivitas dan
sikap kita di situ. Kita kurang aware jika ternyata jam
kita ini mampu memprofil segala macam, ini kan
menunjukkan lemah sekali kesadaran kita. Padahal
bisa jadi yang menggunakan jam itu bukan orang
sembarangan. Ternyata dia adalah orang penting yang
berasal dari instansi yang sangat penting. Di situlah saya
katakan cyber defense kita lemah.

Lantas apa yang harus dilakukan?

Makanya perlu strategi yang masif yang menyentuh
semuanya dari berbagai macam level. Mulai dari
legalnya kita kuat, kemudian program capacity building
ke masyarakat pengguna internet juga sudah kuat,
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Wawancara

bahkan bisa masuk ke dalam kurikulum pendidikan.
Seperti Singapura, ya mungkin karena dia juga tidak
terlalu besar, maka berani untuk mengeluarkan
statement sebagai “Smart Nation”. Dengan status
sebagai Smart Nation, artinya mereka juga sudah
memiliki cyber security yang mumpuni yang menunjang
status tersebut.

Jika kita melihat pada faktor ABCG
kira-kira pada faktor mana yang lebih
lemah jika bicara nasionalisme atau
kepedulian terhadap kemanan nasional
dalam dunia siber?

Sebenarnya concern terhadap cyber security kita selalu
ada peningkatan jika dibandingkan dengan sebelumsebelumnya. Bahkan kini jauh lebih baik, pemerintah
terus melakukan sosialisasi. Bahkan menurut saya
dengan adanya lembaga tersendiri seperti Badan Siber
dan Sandi Negara (BSSN) sudah menunjukkan konsen
pemerintah yang jauh lebih baik dari sebelumnya.
Jadi sekarang terlihat pemerintah sangat
serius menangani persoalan ketahanan siber ini.
Ada lembaganya, ada komandannya orang bisa lihat
sendiri bahwa ini bukan main-main. Maka tak aneh jika
kemudian global cyber security index kita mengalami
peningkatan yang signifikan, karena dilihat komitmen
pemerintah yang sudah luar biasa
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Apakah yang dilakukan ini akan
berpengaruh pada sektor lainnya?

Ini pasti berpengaruh pada yang lainnya, ke masyarakat
atau playing field-nya yang artinya juga ke sektor
bisnisnya. Kalau sudah ada aturannya, maka mau tidak
mau bisnis pasti akan ikut. Karena selama ini bisnis ya
memang kurang peduli. Kita maklum karena memang
mereka hanya menghitung revenue. Tapi jika sudah
ada aturannya, maka bisnis harus patuh. Kalau tidak,
mereka tidak akan bisa masuk.

Seperti apa contohnya?

Ternyata sekarang belum ada uji layak operasi di bidang
cyber security untuk produk, yang ada selama ini baru
untuk telematika dan frekuensi. Jadi nantinya tidak
bisa seperti ini, semua produk-produk cyber security
harus lolos dulu. Dengan demikian yang menggunakan
produk tersebut juga merasa aman.

Apa yang menurut Anda yang paling
prioritas saat ini?

Semoga RUU Kamsiber bisa segera diselesaikan agar
bisa men-trigger yang lainnya, karena semuanya suka
menanyakan dasar hukumnya. Dengan adanya UU
Keamanan Siber maka ada payung hukumnya sambil
melakukan aksi-aksi lainnya.

Opini

Pengembangan
Ekosistem
Internet of Things
di Indonesia
DR. IR. Ismail MT

Sekretaris Tim Pelaksana Dewan TIK Nasional, Direktur
Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika,
Kemkominfo

Internet of Things, menjadi salah satu teknologi
yang akan mendorong ekonomi digital Indonesia
serta menjadi peluang bagi berkembangnya
industri dalam negeri.

P

erkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) begitu pesat. Hal ini memicu peluang baru
dalam pemanfaatan teknologi digital, salah
satunya penerapan teknologi Internet of Things (IoT)
yang ke depan akan memunculkan inovasi-inovasi
baru mengubah cara kerja di hampir semua sektor. IoT
sendiri merupakan teknologi yang mempunyai potensi
besar untuk industri dalam negeri bisa berkembang.
Berbeda dengan teknologi telekomunikasi seperti
smartphone, IoT mempunyai karakter yang unik karena
dampak yang signifikan akan diperoleh jika bersifat
lokal dan mempunyai kekhususan. Teknologi IoT sendiri
saat ini masih berada dalam tahap pengembangan,
artinya masih terbuka kesempatan bagi semua negara
untuk mengembangkan teknologi ini. Riuhnya peluang
baru teknologi IoT mendorong pemerintah yang terdiri
atas berbagai K/L untuk turut andil dalam kemajuan
tersebut.

Saat ini Kementerian Komunikasi dan
Informatika, khususnya Direktorat Jenderal Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) tidak
hanya sekadar melakukan business as usual. Artinya,
pemerintah tidak hanya menjadi regulator dan melayani
perizinan saja, namun juga sebagai fasilitator yang aktif
melalui pendekatan ekosistem secara holistik IoT dapat
diperoleh dengan maksimal.
Melalui pendekatan ekosistem, kondisi
eksisting pemangku kepentingan dan interaksi satu
sama lain dipetakan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan
agar pemerintah yang menjadi focal point dapat
menentukan aksi apa yang bisa dilakukan untuk
mendorong ekosistem IoT di Indonesia. Tujuan akhirnya
tentunya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi
melalui ekonomi digital Indonesia. Direkorat Jenderal
SDPPI berusaha untuk menumbuhkan makers dan
komunitas agar mampu membuat solusi perangkat

13

Opini

IoT yang bersifat lokal dan memiliki kekhususan. Kunci
keberhasilan untuk menumbuhkan industri dalam
negeri adalah dengan menumbuhkan supply side yang
berasal dari karya anak bangsa sendiri.
Lebih jauh, fungsi lainnya sebagai regulator,
pemerintah telah menetapkan regulasi yang menjadi
enabler agar ekosistem bisa tumbuh lebih cepat.
Pemerintah menetapkan frekuensi izin kelas serta
persyaratan teknis untuk teknologi Low Power Wide
Area agar dapat menciptakan lebih banyak solusi.
Makers dan komunitas bisa bebas berkreasi tanpa
perlu membayar izin stasiun radio untuk frekuensi yang
digunakan. Mereka juga sudah tidak perlu khawatir lagi
karena sudah ada kepastian hukum untuk menggunakan
frekuensi teknologi LPWA. Beberapa kemudahan ini
diharapkan dapat semakin menumbuhkan makers dan
komunitas di Indonesia.
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Peran pemerintah tersebut tentunya tidaklah
cukup untuk bisa mendorong pertumbuhan ekosistem.
Pemangku kepentingan lain juga perlu mengambil
peran sesuai porsinya. Operator telekomunikasi
bisa menyediakan solusi dari hulu ke hilir dan tidak
hanya menjadi penyedia konektivitas saja. Pun peran
universitas mutlak diperlukan. SDM dengan kapabilitas
digital adalah sebuah keniscayaan. Universitas juga bisa
berperan untuk menjadi sentra makers dan komunitas
melalui IoT Lab. Semuanya harus berperan dan
semuanya perlu untuk berkontribusi.

Saat perkembangan teknologi sedemikian cepat,
tingkat adaptasi teknologi tersebut di masyarakat juga
semakin tinggi. Maka semuanya harus menyesuaikan
diri agar tetap bisa menyentuh masyarakat. Termasuk
dengan pemerintah, tidak bisa tidak pemerintah harus
menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi
di masyarakat. Bukan semata website konvensional,
masyarakat butuh website yang bisa menyesuaikan diri
dengan perangkat yang mereka gunakan dan sesuai
dengan kebutuhan mereka. Jika ini sudah terjadi, maka
komunikasi warga negara dengan pemerintah melalui
website menjadi lebih akrab.
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