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P

atut diapresiasi langkah pemerintah dalam pengembangan industri
kreatif digital. Berbagai program diadakan oleh lembaga-lembaga
pemerintah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Mulai dari
Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenkominfo, hingga Kemenparekraf,
semuanya berkomitmen untuk mengembangkan startup Indonesia hingga
berjaya di tingkat internasional.
Sementara itu, dari lembaga legislatif juga mendorong agar
pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) atau peraturan
presiden (perpres) sebagai aturan pelaksana UU No.24 Tahun 2019 tentang
Ekonomi Kreatif yang telah disahkan dalam rapat paripurna pada 29
September 2019 lalu. Sebab, tanpa aturan pelaksana, penerapan berbagai
pasal dalam UU Ekonomi Kreatif tak dapat berjalan efektif. Memang semua
elemen harus berkolaborasi demi mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai
Digital Energy Of Asia di tahun depan.
Salah satu langkah yang membutuhkan kolaborasi dan perhatian
serius dari pemerintah adalah pengembangan Kota Batam sebagai
katalisator industri digital. Cita-cita menjadikan Batam sebagai penghubung
industri digital Indonesia dengan Singapura sudah mencuat sejak beberapa
tahun lalu dan dilanjutkan pada 2018 kemarin. Sebelumnya pada September
2017, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien
Loong mengukuhkan pentingnya posisi Batam dalam hubungan kerja sama
ekonomi Indonesia-Singapura.
Dengan dibangunnya kawasan Nongsa Digital Park, diharapkan
Batam bisa menjadi penghubung anatara Indonesia dengan Singapura yang
berdampak pada semakin berkembangnya industri digital di Indonesia.
Isu ini juga menjadi tema dari Buletin Wantiknas kali ini, kita ingin
mengetahui perkembangan Batam saat ini sebagai kota yang digadanggadang sebagai intelligence city. Harus diakui masih ada beberapa kendala
yang harus diselesaikan untuk bisa mencapai apa yang dicita-citakan,
namun bukan berarti tak bisa diselesaikan. Mari bersama kita berkolaborasi
untuk mewujudkannya.
Jabat Erat

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

Batam sebagai Katalisator
Industri Digital Indonesia
Batam adalah kota pertama digelarnya sinyal GSM di Indonesia, maka wajiar jika kita berharap Batam
juga menjadi kota pertama yang dapat menerima sinyal 5G. Batam juga diharapkan menjadi hub digital
di Indonesia dengan segala potensi yang dimilikinya, Batam juga diharapkan mampu bersaing dengan
Singapura.

N

ongsa sebelumnya hanyalah sebuah kecamatan
di Kota Batam, Kepulauan Riau yang memiliki
potensi wisata. Namun belakangan, pemerintah
Indonesia menjadikannya sebagai area digital yang
akan mendatangkan banyak sekali manfaat bagi industri
digital nasional. Memanfaatkan lahan tak kurang dari
180 hektare, Nongsa Digital Park (NDP) diresmikan pada
Maret 2018 silam oleh Menteri Luar Negeri Indonesia
dan Singapura, Retno Marsudi dan Vivian Balakhrisnan.
NDP diharapkan menjadi wahana yang strategis untuk
mengembangkan bisnis digital di Indonesia dan global,
terutama untuk menampung bermunculannya bisnis
startup saat ini. Dengan keberadaan NDP, Nongsa
menjadi kawasan terpadu untuk para kreator digital,
dengan menyediakan berbagai fasilitas, mulai jaringan
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optik berkecepatan tinggi hingga data center yang
bisa dijadikan server bagi para perusahaan digital yang
menjadi tenant NDP. Terlebih kawasan ini juga dilengkapi
dengan fasilitas pelabuhan fery yang jaraknya hanya
35 menit dari Tanah Merah, Changi, Singapura. Selain
juga hanya berjarak sekitar 10 kilometer dari Bandara
International Hang Nadim Batam. Letak yang strategis
ini tentunya diharapkan bisa membuat berbagai
perusahaan yang bergerak dalam bisnis digital tertarik
berinvestasi di NDP.
Batam Menjadi Digital HUB
Cita-cita menjadikan Batam sebagai penghubung
industri digital Indonesia dengan Singapura sudah
mencuat sejak beberapa tahun lalu dan dilanjutkan
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pada 2018 kemarin. Sebelumnya pada September
2017, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri
Singapura Lee Hsien Loong mengukuhkan pentingnya
posisi Batam dalam hubungan kerja sama ekonomi
Indonesia-Singapura. Hal itu disampaikan pemimpin
kedua negara dalam Singapore-Indonesia Investment
Forum di ruang kedatangan Marina Bay Cruise Centre,
Singapura.
Presiden Jokowi mengungkapkan, dalam
pengembangan kerja sama bisnis kedua negara, Batam
menjadi pintu gerbang utama Indonesia, karena paling
dekat dengan Singapura. Selain itu Presiden Jokowi
juga menekankan bahwa nantinya kerja sama antara
Indonesia dengan Singapura harus berbasis digital,
menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Dalam
konteks ini Batam berperan sebagai hub atau jembatan
yang menghubungkan Singapura dengan berbagai
daerah di Indonesia dan sebaliknya.
“Batam harus mampu menghubungkan
Singapura dengan komunitas lainnya di Indonesia
seperti Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan Bali. Batam
harus mampu juga menjadi penyedia dan memberikan
pelayanan,” tegasnya.

Komitmen Indonesia dan Singapura inilah yang
kemudian diwujudkan dalam bentuk membangun
kawasan NDP. Pemerintah Singapura sendiri telah
menyatakan dukungannya terhadap pengembangan
industri teknologi informasi dan digital di Kota Batam,
Kepulauan Riau, untuk menggerakkan perekonomian
kota yang bertetangga dengan Negara Singa itu.
Dukungan ini disampaikan oleh Menteri Perdagangan
dan Industri Singapura Chee Hong Tat dalam pertemuan
dengan Gubernur Kepri Nurdin Basirun di Batam,
Agustus 2018 silam.
Chee menyatakan bahwa kemungkinan
perusahaan-perusahaan baru akan masuk ke Batam,
namun tidak melakukan pekerjaan manufaktur dan
elektronik, melainkan di bidang teknologi informasi,
digital dan internet sebagaimana yang diinginkan oleh
Presiden Joko Widodo. Ini ditandai dengan pendirian
Nongsa Digital Park yang merupakan kolaborasi kedua
negara.
Dengan keberadaan Nongsa Digital Park,
menurut Chee, maka industri animasi dan gaming akan
berkembang bersamaan industri TI. “Ini adalah mesin
penggerak baru bagi Batam dan Kepulauan Riau,” kata
Chee meyakinkan.
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Donal Pangihutan

Ketua Dewan TIK Kota Batam

SDM Harus Diperhatikan

Harus diakui, dengan keberadaan NDP, semua jadi
menaruh harapan pada Batam agar kelak kawasan
industri ini menjadi katalisator bagi industri digital
di Indonesia. Hal ini mencuat dalam diskusi yang
digelar oleh Wantiknas dengan tajuk “Batam Sebagai
Katalisator Industri Digital Indonesia” di Hotel Harris,
Batam Centre, akhir Oktober lalu.
Dalam pembukaan diskusi, Anggota Tim
Pelaksana Wantiknas, Garuda Sugardo menyatakan
harapannya agar Batam dapat menjadi Katalisator
Industri Digital di Indonesia. Salah satu yang menjadi
perhatiannya adalah penerapan smart city.
Menurut Garuda, Indonesia memiliki potensi
digital yang luar biasa bahkan operator telekomunikasi
saja bisa mendapatkan angka Rp100 triliun dari belanja
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pulsa masyarakat. Maka baginya upaya mewujudkan
kegiatan smart city nasional adalah sebuah keharusan.
Diharapkan suatu saat smart city ada dengan standar
yang ada dan menggerakan ekonomi nasional dengan
TIK.
“Masalah smart city di berbagai kota di
Indonesia perlu ada standar yang disepakati dalam
penerapan kota cerdas,”ungkapnya.
Selain itu Garuda juga menambahkan
jika dalam pengembangan ekonomi digital, dunia
industri sebaiknya tidak menutup mata terhadap
pengembangan infrastruktur. Sebagaimana yang
terjadi di Batam, pembangunan infrastruktur ini akan
membuat Batam mampu bersaing.
“Smart Batam tantangannya adalah
mampu menjawab tantangan persaingan khususnya
persaingan industri yang ada di kawasan” ujarnya lagi.
Garuda tidak sendirian, menurut Deputi
Infrastruktur, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
(Baparekraf) Hari Sungkari, Batam memiliki potensi
untuk menjadi pusat industri digital di Indonesia.
Dengan memanfaatkan kearifan lokal yang dimiliki,
Batam seharusnya mampu mencapai posisi tersebut.
“Mungkin Batam dapat menentukan fokus kearifan
lokal yang akan diangkat dan untuk dikembangkan.
Dengan demikian RPJMD dapat diarahkan pula ke
sana,” paparnya.
Sementara Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Kota Batam, Yusfa Hendri
menceritakan bahwa sejak tahun 2015 Batam memang
direncanakan sebagai Intelligence Island yakni kota
cerdas dengan berbasis teknologi untuk mendukung
percepatan pertumbuhan industri di Batam.
“Batam ini dari awal memang kita
kembangkan sebagai daerah industri, perdagangan,
jasa alih kapal dan pariwisata. Nah untuk mendukung
misi itu tentu dibutuhkan beberapa program dalam
rangka pemanfaatan teknologi dan informasi, salah
satunya Intelligence Island,” katanya.
Hal ini sangat memungkinkan mengingat
Batam merupakan batasan antara Indonesia dan
Singapura. Kemudian secara infrastruktur, Batam
dapat dikatakan cukup memadai. Oleh karena itu
diharapkan semua dapat bersama sama untuk dapat
membangun yang dicita-citakan. Selain itu secara
rating kota cerdas, Batam sudah memenuhi 10 kriteria
dari 13 kriteria yang ada.
“Maka Batam diharapkan dapat menjadi
lokomotif indonesia di sektor pariwisata dan industri.
Ini adalah hal yang dapat dimanfaatkan untuk
mendapatkan multiplier effect. Diharapkan ada
satu kebijakan mendorong Batam menjadi smart
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dan digital. Tahun depan Kominfo meminta Batam
menyediakan lahan menjadi National Data Center.
Potensi ini menjadi modal untuk Kota Batam,” papar
Yusfa.
Sementara
pengurus
MIKTI,
Bullit
Sesariza menyatakan bahwa organisasinya terus
melakukan mapping mengenai industri kreatif.
Untuk pengembangan ekonsistem industri kreatif
daerah, MIKTI memiliki kajian bahwa SDM adalah
masalah yang seringkali keluar. Semakin besar sebuah
perusahaan, maka semakin besar permasalahan SDM.
Terkait Batam, ada suatu kelebihan yaitu dekat dengan
Singapura yang merupakan negara nomer 14 terbaik
dengan ekosistem industri kreatif.
“Diharapkan
kelebihan
ini
dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan awareness dan
meningkatkan skill bagi talent yang sudah fokus pada
hal tersebut,” ungkap Bullit.
Tak jauh berbeda, Public Relation NDP,
Naradewa justru merasa bahwa di awal berdirinya
NDP, pemerintah Indonesia tidak seagresif Singapura
dalam mewujudkan kerjasama pengembangan industri
kreatif. Baru pada tahun 2019 ini setelah Jokowi
kembali ke Singapura dan membicarakan hal yang
sama termasuk tentang NDP, ada langkah kongkrit.

“Tahun 2019, kembali Presiden RI ke
Singapura dan mengatakan hal yang sama dan NDP juga
disebutkan. Melihat dari hal tersebut, maka dianggap
bahwa kedua negara ini sangat membutuhkan,”
ujarnya.
Permasalahan SDM yang dirasakan adalah
mereka masih sangat muda dan minim pengalaman
dan sering tertahan di imigrasi. Sehingga NDP membuat
LoV (Letter of Verification) untuk memudahkan orang
kita masuk ke Singapura. Begitupun sebaliknya sulitnya
perijinan WNA untuk ke Indonesia dalam melakukan
sharing dan lain sebagainya. Selain itu menurut
Naradewa, lokasi NDP yang cukup jauh membuatnya
jadi terisolir ketika di malam hari.
“NDP memang secara lokasi cukup jauh
sehingga terasa terisolir jika malam. Talent yang
datang bekerja membutuhkan kendaraan dan layanan
transportasi publik. Sementara saat ini yang ada
hanya sampai 17.30. Harapannya pada Maret 2020
kesibukan di NDP akan semakin besar. Diharapakan
Pemkot Batam dapat membantu untuk memberikan
fasilitas akses ke daerah sana. Jadikan NDP miliki kita
semua dan ketika ingin menjadi icon Kota Batam maka
perlu peran dari seluruh multistakeholder,” terangnya.
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Menunggu Presiden Di Batam

Tidak hanya Naradewa, keseriusan pemerintah
dalam menjadikan Batam sebagai katalisator
industri digital juga dipertanyakan oleh Wantikda
Batam. Donal Pangihutan selaku Ketua Dewan TIK
Kota Batam mengatakan bahwa diskusi Tik-Talk
yang diselenggarakan oleh Wantiknas ini merupakan
media yang dipakai olehnya untuk menyampaikan
aspirasi terkait TIK terutama seputar Batam sebagai
katalisator industri digital.
“Tentang Batam, kita kembali kepada apa
yang pernah dicita-citakan oleh pak Jokowi 2017
di Singapura. Beliau menyampaikan bahwa Batam
harus menjadi digital hub untuk Indonesia dari
Singapura,” ujarnya.
Donal mengisahkan setelah disebutkan
Batam sebagai digital hub pada 2017, tidak banyak
pergerakan yang berarti yang terjadi di Batam hingga
tahun 2018. Sampai pada Oktober 2019 kemarin
Jokowi datang lagi ke Singapura dan mengatakan
tentang “Batam Digital Hub” di Singapura.
Namun, Donal juga menyayangkan
karena presiden Joko Widodo tahun 2017 dan 2019
menyebut “Batam Digital Hub” di Singapura, dan
tidak satu kali pun mengatakannya di Batam.
“Secara psikologis, kita berharap bapak
presiden Jokowi datang dan menyampaikan
secara langsung keinginan beliau kepada kita
semua Multistakeholder di Batam. Sebab ini akan
menjadi energi yang kuat untuk kita bersinergi dan
berkolaborasi lintas mewujudkan harapan beliau
tersebut,” harapnya.
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Bagi Donal, kunci dari keberhasilan Batam
adalah duduk bersama antara multistakeholder
membicarakan masyarakat batam dalam konteks
TIK.
“Dengan infrastruktur yang sudah
memadai, maka tantangan ke depannya adalah
kolaborasi dengan multistakeholder di wilayah
Batam untuk memajukan Batam. Jika dikatakan
Batam sebagai Katalisator, maka perlu dilihat apa
yang ingin menjadi unggulan,” papar Donal.
Pentingnya sinergi ABGC dalam komunikasi
dan koordinasi juga menjadi sorotan dari Donal.
Selain beberapa poin lainnya yang menurutnya
harus diatasi.
“Akademisi dipersiapkan untuk industri
digital, dan industri digital kita butuh recruitment
apa? ada yang namanya ABGC, (Academy, Business,
Government dan Community). B (Business), bisnis
yang akan menentukan, kemudian G (Government),
pemerintah yang akan mengatur regulasi apa yang
dibutuhkan agar industri digital ini bisa berjalan,
yang terakhir C, (Community) komunitas inilah yang
menyebarkan industri digital di Batam ini cocok,”
papar Donal.
Untuk mempercepat hal tersebut, dirinya
tak menampik jika para stakeholder ini butuh insentif
dari pemerintah. Karenanyalah para stakeholder
berharap Presiden Jokowi datang ke Batam dan
berkomunikasi dengan mereka terkait dukungan
dan bantuan yang diperlukan demi mewujudkan
apa yang telah disampaikan di Singapura pada 2017
dan beberapa bulan lalu. Semoga saja menjadi
kenyataan.

TIK-Talk

Data Driven Indonesia
Untuk Pemerintahan
yang Transparan,
Efisien dan Inovatif
Pemanfaatan data driven di Indonesia sebenarnya sudah semakin berkembang, hal ini bisa dilihat dari
semakin banyaknya startup digital yang memanfaatkan data transaksinya untuk mengembangkan
bisnis model yang ada. Sementara di pemerintahan bisa melihat apa yang dilakukan oleh Jakarta
Smart City dengan Pemprov Jakarta. Jakarta Smart City telah menerapkan berbagai upaya untuk
menerapkan data driven policy dengan menyajikan berbagai data yang disajikan kepada instansi
berwenang.

P

engalaman Pemerintahan Jakarta memanfaatkan
big data dan dianggap berhasil adalah setiap
bulannya Jakarta Smart City selalu menganalisa
data kanal pengaduan masyarakat yang terintegrasi
dengan aplikasi Citizen Relation Management
Pemprov DKI Jakarta. Ini patut diacungi jempol.
Harus diakui dengan data driven keputusan yang
diambil akan menjadi lebih tepat. Karena dalam data
driven setiap tindakan diambil berdasarkan data
yang ada, sehingga suatu tindakan, subjektivitas
dalam pengambilan keputusan bisa diminimalisir
(less human bias). Data dipandang sebagai bukti yang
konkret atas suatu tindakan selanjutnya. Selain itu,
data driven membuat penggunanya menghabiskan
waktu lebih sedikit untuk menganalisis data mereka,
akan ada lebih banyak waktu untuk menangani aspek
operasional lain dalam menjalankan bisnis (less timeconsuming).

Pemerintah kita saat ini telah sadar betapa
pentingnya data sebagai dasar dalam pengambilan
keputusan yang cepat dan tepat. Melalui Peraturan
Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia, pemerintah berharap dapat mewujudkan
keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi
dan pengendalian pembangunan yang didukung
dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu,
dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses
dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama,
terintegrasi dan berkelanjutan.
Mengingat pentingnya pemanfaatan data
sebagai dasar pengambilan keputusan agar tercipta
transparansi, efisiensi dan inovasi, maka Dewan TIK
Nasional kembali menggelar forum diskusi TIK-Talk
yang mengangkat tema tentang data driven pada
Senin 7 Oktober 2019 lalu.
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Karaniya Dharmasaputra,
Presiden Direktur OVO,
Co-Founder/CEO Bareksa

Agar Tak Seperti Mencari “Pokemon”

Dalam pembukaannya, anggota Tim Pelaksana
Wantiknas, Hari Sungkari mengingatkan bahwa
Sebelum berbicara mengenai data driven, yang perlu
ditanyakan terlebih dalu adalah ketersediaan data.
Karena data yang ada biasanya tersebar dan terjadi
banyak data duplikasi dan data yang tidak valid. Hari juga
mengingatkan bahwa di masa industri 4.0 pengambilan
keputusan berdasarkan data adalah sebuah keharusan.
“Namun memasuki industri 4.0 maka semua
pengambilan keputusan berdasarkan data sehingga
data menjadi sebuah keharusan dan kebutuhan. Data
akan menjadi aset yang paling besar seperti data
kependudukan, data talenta, data sumberdaya dan lain
sebagainya,” ujarnya.
Sementara Wakil Sekretaris Tim Pelaksana
Wantiknas, M Andy Zaky menyebutkan bahwa data
driven menjadi penting karena beberapa alasan seperti
dalam tulisan artikel dari luar negeri dimana dikatakan
bahwa mencari data di Indonsia seperti mencari
“Pokemon”. Hal ini juga selaras dengan kejadian bahwa
Indonesia pernah mengekspor beras bukan disebabkan
karena produksi yang berlebih, namun karena impor
beras yang berlebihan.
“Berdasarkan Harvard Business Review,
sebanyak 59% data memberikan efisiensi efektifitas
bisnis proses dll. Dari hasil riset, didapatkan peningkatan
produksi 5-6 %. Peningkatan produksi sebesar 5-6%,”
ujar Zaky memaparkan data.
Sebagai hasil dari pembahasan terkait
data driven pada forum TIK-Talk awal tahun kemarin
Wantiknas telah memformulasikan enam aspek data
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driven yaitu: data supply, data governance, data
analysist (pemanfaatan dan tata kelola data), capacity
building dan community engagement (aspek yang fokus
pada orangnya), yang terakhir dan yang paling penting
adalah leadership.
Selain dari Wantiknas dan para peserta
diskusi lainnya, Tik-Talk kali ini dihadiri oleh Dirjen
Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Drs. Akmal
Malik dan Presiden Direktur OVO, Co-Founder/CEO
Bareksa, Karaniya Dharmasaputra.
Akmal Malik menyampaikan bahwa Kebijakan
pemerintah pusat seringkali dibuat sama rata (simetris),
namun kondisi di Indonesia sangat asimetris.
“Dibutuhkan pendekatan lain seperti kolaborasi antara
pemerintah pusat dan daerah untuk melihat kebutuhan
dan kepentingan di daerah,” ungkapnya. Selain itu
Akmal juga berharap ke depannya perlu dibuat
percontohan pemanfaatan data dalam pengambilan
keputusan di daerah.
Sementara Karaniya mengingatkan bahwa
di era digital ini perkembangan digital ekonomi di
Indonesia luar biasa pesat. Namun terjadi kelangkaan
engineering. Sedangkan untuk mendapatkan data
analyst scientist dan data engineer yang berkompeten
cukup sulit. Indonesia perlu mengatasi ketersediaan
talent untuk dapat mengumpulkan data. Karaniya
juga memastikan bahwa OVO dengan tangan terbuka
menerima jika pemerintah ingin melakukan studi
banding ke kantornya.
Tak dapat ditampik, begitu penting posisi
data bagi pemerintahan. Tak cukup hanya dengan dua
kali diskusi kemudian pemanfaatan data sebagai dasar
pengambilan keputusan bisa dilakukan. Tentu saja
masih perlu persiapan matang. Namun tetap harus
segera dimulai sebelum kita semakin tertinggal. Sampai
jumpa di TIK-Talk selanjutnya.

M Andy Zaky,

Wakil Sekretaris Tim Pelaksana
WANTIKNAS

Wawancara

Batam
Butuh
Guidance
atau
Roadmap
Donal Pangihutan Siahaan
Ketua Dewan TIK Kota Batam

C

ita-cita menjadikan Batam sebagai penghubung
industri digital Indonesia dengan Singapura
sudah mencuat sejak beberapa tahun lalu
dan dilanjutkan pada 2018 kemarin. Presiden Joko
Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien
Loong mengukuhkan pentingnya posisi Batam dalam
hubungan kerja sama ekonomi Indonesia-Singapura.
Maka semua mengidamkan agar Batam mampu
menjadi katalisator industri digital Indonesia. Namun
bagaimana sesungguhnya perkembangan di Batam saat
ini? Untuk mengetahuinya, kami mewawancarai Ketua
Dewan TIK Kota Batam, Donal Pangihutan Siahaan.
Simak wawancaranya.

Bagaimana perkembangan industri digital
Batam saat ini?

Sampai saat ini masih terus berkembang. Walau belum
maksimal, namun secara potensi dan sambutan para
stakeholder terkait TIK sangatlah positif.

Beberapa pendapat menyatakan bahwa
salah satu kendala di NDP adalah SDM
bagaimana pandangan Anda?

Saya setuju, Memang SDM merupakan persoalan utama,
namun hal ini sering terkait dengan kebijakan dan
regulasi dalam dunia pendidikan kita sendiri, beberapa
kurikulum tidak merespon baik akan kebutuhan pasar
industri digital, jadi perlu dilihat lebih komprehensif,
sedangkan kemampuan dan personaliti lokal kita saya
yakin tidak kalah dengan orang luar yang dapat kita lihat
dari prestasi-prestasi yang pernah dicapai.
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Wawancara

Apa solusi untuk persoalan tersebut?

Ada beberapa hal yang dapat dicermati di balik
persoalan utama yaitu infrastruktur, SDM dan
regulasi, ketiga hal ini memang harus dengan tekun
dikerjakan dan masuk dalam program fokus semua
stakeholder dan terlebih khusus pemerintah. Penting
di sini pemerintah lokal harus memiliki guidance atau
roadmap yang menjadi acuan dan fokus pembangunan
ke depan, sehingga melalui guidance tersebut semua
multistakeholder dapat bersinergi dan berkolaborasi
secara positif membangun industri digital khusus nya
terkait TIK.

Selain persoalan SDM, apalagi persoalan
yang dihadapi?

Kebijakan menjadi hal utama di Batam, sebab secara
kebijakan Batam berdiri di Indonesia sebagai daerah
dengan kawasan khusus FTZ, meski dalam rencananya
hendak di kombinasikan dengan implementasi KEK, hal
ini juga menyebabkan banyak regulasi yang tumpang
tindih termasuk dengan kebijakan pusat. Hal ini di sisi
industri digital pada akhirnya yang banyak dirugikan.
Saya contohkan seperti regulasi SNI yang
harus diberlakukan di Batam. Ini sangat merugikan
untuk wilayah seperti Batam yang disebut sebagai
daerah bebas impor, karena barang impor yang masuk
secara langsung ke Batam hampir dipastikan kesulitan
memiliki SNI. Saran saya alangkah baiknya untuk impor
yang digunakan di Batam saja mendapat privilege
namun saat keluar Batam maka ketentuan tersebut
dapat diberlakukan. Demikian pula untuk aturan lain
seperti postel dan peraturan lain yang dibuat masingmasing principal pemegang merek produk digital
tersebut, yang hampir seluruhnya ada di Jakarta bukan
di Batam.

Bagaimana peran multistakeholder saat
ini? Apakah sudah terjadi kolaborasi?

Sejauh pengamatan saya setiap stakeholder sudah
memiliki keinginan untuk berkolaborasi, namun jika
melihat lebih menyeluruh perlu adanya peranan
besar dari stakeholder khusus pemerintah, mengingat
regulasi turun dari mereka. Ini menurut saya yang masih
belum maksimal. Selain itu belum ada nya blueprint
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atau roadmap tadi merupakan salah satu penyebabnya,
meski stakeholder yang lain semua sudah siap bahkan
sudah terkosolidasi dengan adanya wadah Dewan TIK
Kota Batam

Dalam satu kesempatan Presiden
Jokowi menyatakan bahwa batam bisa
menjadi hub industri digital khususnya ke
Singapura. Bagaimana tanggapan Anda?

Ya, Bapak presiden Jokowi sebanyak dua kali
mengeluarkan statement bahwa Batam adalah digital
hub Indonesia yaitu pada tahun 2017 dan 2019
kemarin, semuanya dicetuskan beliau di Singapura.
Keseriusan beliau sangat kita harapkan
dapat diwujudkan dalam perhatian beliau untuk
mengembangkan potensi-potensi yang mendukung
Batam sebagai digital hub Indonesia, baik berupa
kemudahan-kemudahan berupa sarana-prasarana,
regulasi, bahkan potensi investasi semua yang terkait
TIK yang mendukung terbentuknya Batam sebagai
digital hub Indonesia.
Sebagai komunitas TIK lokal di Batam kami
sangat menginginkan Pak Jokowi datang sendiri dan
mendengar apa yang menjadi masukan dari kami
semua stakeholder TIK di Batam untuk bersama-sama
mewujudkan mimpi beliau Batam sebagai digital hub
Indonesia.

Sebenarnya apa kelebihan Batam jika
dibandingkan dengan Singapura, Vietnam
dan daerah lain di Indonesia?

Batam adalah hub untuk semua potensi besar yang
ada di Indonesia, SDM, resources bahkan industri
kreatif yang saya sangat yakin negara-negara tetangga
kita tersebut tidak miliki, bedanya mereka sudah
mengoptimalkannya, namun kita belum menyadarinya.

Apa harapan Anda terhadap pemerintah
dan multistakeholder untuk perkembangan
Batam sebagai katalisator industri digital?

Bersinergi dan berkolaborasi, ini bukan tugas hanya
stakeholder pemerintah saja tapi semua stakeholder
yang ada di Batam, menjadi hub sarana kekuatan
Indonesia yang besar yang kita sebut sebagai Katalisator
Industri Digital Indonesia.

Opini

Sylvia W. Sumarlin,

Anggota Tim Pelaksana WANTIKNAS

Peranan Artificial Intelligence
dalam Kelangsungan
Hidup Manusia
(Kehadiran Industri
Chipset Sebagai
Katalisator)

Sejak berdirinya perusahaan semikonduktor atau
chipsets Xirka di Bandung pada tahun 2007, saya
kerap ditanya oleh teman-teman di dunia usaha:
“Mengapa mau bersusah payah membangun
suatu industri yang break even point-nya tidak
jelas kapan tercapainya?” Jawaban singkat dari
saya adalah: “Chipset adalah sumber kehidupan
awal dari segala teknologi berbasis artificial
intelligence (AI) dan nantinya akan menopang
kelangsungan hidup manusia”.

K

ita semua sadar bahwa manusia senantiasa
berjuang melawan kepunahan dan mencari solusi
menemukan alternatif untuk bisa hidup dengan
nyaman. Terbukti, para ilmuwan melakukan penelitian
untuk mencari obat penyembuhan berbagai penyakit,
menciptakan teknologi untuk mendapatkan air bersih,
menemukan rekayasa genetika dalam tanaman demi
mendapatkan hasil pertanian yang unggul dan masih
banyak upaya lain yang dilakukan manusia.
Elon Musk salah satu orang terkaya di dunia
pemilik perusahaan SpaceX menyuarakan kekhawatiran
akan hancurnya bumi dalam waktu dekat. Oleh sebab
itu, Elon mulai merintis perusahaan transportasi agar
manusia bisa pindah ke planet Mars sebagai tempat
hidup yang baru bagi manusia. Kolonisasi manusia ke
planet Mars ini bukan lagi merupakan suatu impian,
namun realita di masa mendatang. Teori tentang
perjuangan manusia melawan kepunahan juga ditulis
oleh Yuval Noah Harari dalam bukunya “Homo Deus”.
Harari memberikan suatu prediksi yang pada intinya
mengatakan bahwa Artificial Intelligence (AI) memiliki
peranan penting dalam kelangsungan hidup manusia.
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Opini

Tanpa disadari, kita sudah merasakan
kehadiran AI yang menjawab kebutuhan ini dalam
segala aspek kehidupan. Salah satu contohnya adalah
kehadiran Google. Mesin pencarian Google sudah
menjadi pegangan kita dalam mencari informasi apa
saja di internet. Kita akhirnya bergantung kepada mesin
ini dalam mencari artikel-artikel yang kita perlukan
hanya dengan memasukkan kata kunci dalam mesin
pencariannya. Lain lagi dengan toko buku online
Amazon mampu memprediksi buku-buku yang kita
sukai berdasarkan hasil algoritma yang ditambang dari
kebiasaan kita melakukan pencarian buku. Bagi mereka
yang aktif memberikan tanda ‘like’ pada artikel atau
foto di Facebook, Instagram dan media sosial lainnya,
maka semua kesukaan mereka dianalisa oleh AI dan
mereka akhirnya disuguhkan oleh iklan yang sesuai
dengan minat penggunanya.
Tentunya dari semua kenyamanan yang
diberikan oleh AI, maka timbul juga kekhawatiran bahwa
teknologi ini bakal menggantikan peranan manusia
dalam kehidupan sosialnya. AI mulai menggantikan
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pekerjaan supir taksi dan menghadirkan taksi tanpa
pengemudi. Bahkan kekhawatiran yang paling ekstrim
adalah kemungkinan AI menjadi sumber kepunahan
manusia itu sendiri.
Kita sudah mengetahui bahwa kini berbagai
gawai dan aplikasi dalam Internet of Things (IoT)
atau Internet of Many Things menggunakan AI.
Firmware yang diperlukan untuk pengembangan
IoT ini tidak lepas dari kehadiran industri chipset.
Sungguh merupakan suatu kepuasan tersendiri bila
para insinyur lulusan dalam negeri yang fokus di bidang
pengembangan chipset adalah yang menjadi tulang
punggung dari kehadiran AI di Indonesia. Terima kasih
kepada Kementerian Kominfo dan Kementerian Ristek
yang telah memberikan dukungan dalam kelangsungan
serta keberadaan industri chipset ini.
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