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uji syukur kita telah berada di penghujung 2019 sebuah tahun yang
penuh dengan tantangan. Banyak yang sudah kita lakukan di tahun
2019 kemarin, mulai dari hajat politik, hingga berbagai kegiatan
teknologi. Kesemuanya memperlihatkan bahwa Indonesia telah mengalami
banyak kemajuan, baik kedewasaan dalam berpolitik, hingga perekonomian
digital.
Indonesia menjadi negara yang menarik bagi pertumbuhan
ekonomi digital. Berdasarkan laporan Temasek, ekonomi digital Indonesia
tahun ini mencetak USD 40 miliar atau Rp 556,6 triliun (USD 1 = Rp 14.166).
Angka pertumbuhan ekonomi digital merupakan yang tertinggi di Asia
Tenggara tahun ini, mengalahkan Thailand (USD 16 miliar), Singapura (USD
12 miliar), Vietnam (Rp 12 miliar), Malaysia (USD 11 miliar), dan Filipina
(USD 7 miliar) tentu saja angka yang luar biasa.
Dengan angka tersebut, Indonesia bisa menumbuhkan potensi
dalam sumber daya manusia (SDM), memudahkan adanya Link and
match, dalam mengubah konten secara dramatis mengenai penerapan
pembelajaran di sekolah, dan di tingkat perguruan tinggi. Selain itu, bisa
mendalami big data dan bisa berkolaborasi dengan stakeholder.
Yang pasti TIK memang memiliki dampak yang besar bagi
kehidupan dan kita perlu melakukan transformasi digital agar Indonesia
bisa Maju di era 4.0. Dengan sinergi dan kolaborasi saya yakin kita mampu
membawa bangsa ini menjadi pemimpin di industri digital Asia. Tak lupa
kami mengucapkan, Selamat Natal dan Tahun Baru 2020. Semoga di tahuntahun yang akan datang kita jadi pemenang.
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.

03

Fokus Utama

Transformasi Digital untuk
Indonesia Maju Di Era 4.0
Berdasarkan perkiraan, pertumbuhan ekonomi digital di 2025 mencapai 130 miliar dollar AS. Saat ini,
ekonomi digital di Indonesia mencapai 40 miliar dollar AS. Ini artinya pertumbuhan ekonomi digital di
Indonesia paling pesat dibandingkan negara lainnya di kawasan.

A

dalah Jerman yang menggaungkan istilah
“Industri 4.0” yang pertama kali digemakan
pada Hannover Fair, 4-8 April 2011. Istilah ini
digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan
bidang industri ke tingkat selanjutnya, dengan bantuan
teknologi. Secara definisi, revolusi industri generasi
keempat bisa diartikan sebagai adanya ikut campur
sebuah sistem cerdas dan otomasi dalam industri. Hal
ini digerakkan oleh data melalui teknologi machine
learning dan artificial intelegence.
Bukan sekadar campur tangan komputer
sebagaimana dalam Industri 3.0 pada industri 4.0,
pelaku industri justru menjadi komputer sebagai
elemen utama. Mereka membiarkan komputer saling
terhubung dan berkomunikasi satu sama lain untuk
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akhirnya membuat keputusan tanpa keterlibatan
manusia. Kombinasi dari sistem fisik-cyber, Internet of
Things (IoT), dan Internet of Systems membuat Industri
4.0 menjadi mungkin, serta membuat pabrik pintar
menjadi kenyataan.
Indonesia sendiri tengah giat mempersiapkan
diri untuk masuk ke dalam tahap industri terkini
tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Menteri
Perindustrian di Era Kabinet Kerja 2014-2019, Airlangga
Hartanto.
“Revolusi
Industri
4.0
merupakan
upaya transformasi menuju perbaikan dengan
mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di
industri, di mana semua proses produksi berjalan
dengan internet sebagai penopang utama,” kata

Fokus Utama

melakukan percepatan dalam transformasi digital.

Target Digital Indonesia

Dr. Suharso Monoarfa
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional,,
Ketua Harian Tim Pengarah Wantiknas
Airlangga pada media Oktober 2019 lalu.
Seluruh stakeholder di Indonesia berupaya
mengembangkan berbagai inovasi sebagai bagian dari
strategi transformasi digital, melakukan perubahan
menyeluruh atas setiap proses, kompetensi, dan
model bisnis dengan implementasi teknologi digital,
sejalan dengan rekomendasi berbagai lembaga riset
global yang menjadikan transformasi digital sebagai
pengarusutamaan organisasi dalam memenangkan
persaingan global.
Digitalisasi ekonomi terbukti telah membawa
berbagai perubahan dan setidaknya memberikan
benefit dalam meraih efisiensi, efektivitas, penurunan
cost production, kolaborasi dan terkoneksinya satu
pihak dengan pihak lain. Oleh karena itu transformasi
digital ekonomi, sudah selayaknya dijadikan alternatif
solusi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru.
Harus diakui saat ini Indonesia tengah jadi
primadona, ini memang bukan sekadar omong kosong.
Beberapa bulan lalu, Google, Temasek dan Bain &
Company merilis laporan e-Conomy SEA keempat pada
tahun ini. Dari data tren pertumbuhan ekonomi digital
di Asia Tenggara tersebut, terlihat bahwa Indonesia
masih menjadi negara dengan pertumbuhan paling
tinggi di kawasan.
Ekonomi digital Indonesia pada tahun ini
diproyeksikan mendekati 40 miliar dollar AS dan
diprediksi akan mencapai 133 miliar dollar AS pada
2025 mendatang. Jumlah tersebut lebih tinggi 30
persen ketimbang prediksi tahun sebelumnya.
Kendati demikian, menurut data IMD World
Digital Competitiveness Ranking tahun 2019, posisi
Indonesia saat ini masih berada di peringkat 56 di
bawah Filipina dan tertinggal jauh dari Thailand yang
berada diperingkat 40. Jika ingin lebih cepat mengejar
ketertinggalan, Indonesia mau tidak mau harus

Perkembangan era digital menyebabkan produksi
data meningkat secara drastis dan tidak terbendung
dalam beberapa tahun terakhir yang menuntut setiap
organisasi di sektor pemerintah dan industri harus
bergerak cepat. Namun, permasalahan infrastruktur
TIK yang belum merata serta lemahnya koordinasi antar
pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun
daerah menyebabkan akselerasi transformasi digital
nasional menjadi terhambat dan seakan berjalan di
tempat.
Kondisi inilah mendorong Dewan Teknologi
Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas)
menyelenggarkan Simposium Koordinasi dan Sinergi
Multi – Stakeholder TIK : Transformasi Digital untuk
Indonesia Maju di Era 4.0 Rabu, 04 Desember 2019
bertempat di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta.
Dalam sambutan Dr. Ing Ilham A. Habibie.
MBA yang bertindak selaku ketua tim pelaksana
Wantiknas menyampaikan bahwa perkembangan
digital itu tidak terbatas. Dengan adanya digital, dapat
membantu kehidupan dunia menjadi efisien, begitupun
untuk Indonesia. Ilham memaparkan target yang bisa
diraih oleh Indonesia dalam perkembangan digital,
yakni menumbuhkan potensi dalam sumber daya
manusia (SDM), memudahkan adanya Link and match,
dalam mengubah konten secara dramatis mengenai
penerapan pembelajaran di sekolah, dan di tingkat
perguruan tinggi. Selain itu, bisa mendalami big data
dan bisa berkolaborasi dengan stakeholder.
Acara dibuka langsung oleh Dr. Suharso
Monoarfa selaku Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional yang juga merupakan Ketua Harian Tim

Indra Utoyo

Anggota Tim Pelaksana Wantiknas
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perekonomian nasional.
“Kontribusi
Tokopedia
terhadap
perekonomian Indonesia meningkat dari Rp 58
triliun pada 2018 menjadi Rp 170 triliun pada 2019,
itu beberapa contoh potensi ekonomi digital yang
dimanfaatkan saat ini. Kemudian kontribusi mitra Gojek
dari empat layanan (Go-Ride, Go-Car, Go-Food, Go-Life)
kepada perekonomian Indonesia mencapai Rp 44,2
triliun,” ungkapnya.

SDM IT Yang Mumpuni

Pengarah Wantiknas.
Suharso Monoarfa mengatakan, Indonesia
berada pada posisi utama tren perkembangan ekonomi
digital di Asia Tenggara yang pertumbuhannya terus
meningkat setiap tahun. Diprediksi, pada 2025 ekonomi
digital Indonesia tumbuh empat kali lipat dengan nilai
mencapai USD 240 miliar. Hal ini menjadikan Indonesia
sebagai pasar potensial ekonomi digital terbesar di
kawasan Asia Tenggara, sehingga harus dimanfaatkan
sebaik-baiknya.
“Indonesia telah dan akan tetap menjadi
pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan
potensi pertumbuhan sebesar empat kali lipat, diikuti
Vietnam yang juga tumbuh hampir empat kali lipat
sampai 2025. Ekonomi digital menyediakan potensi
besar dalam penciptaan kehidupan masyarakat
Indonesia. Sekitar 30 juta orang Indonesia bekerja
terkait dengan sektor e-commerce dan memberdayakan
potensi perempuan Indonesia,” ujar Menteri Suharso
Monoarfa.
Potensi lain perubahan teknologi yang
membawa manfaat sangat besar datang dari
sejumlah perusahaan berbasis aplikasi, seperti
kontribusi perusahaan Tokopedia dan Gojek terhadap
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Walaupun dianggap memiliki potensi yang besar,
Indonesia juga memiliki beberapa pekerjaan rumah yang
harus diselesaikan guna memantapkan transformasi
digital yang sedang dilaksanakan. Menurut Ilham
Habibie, ada beberapa kendala dalam pengembangan
TIK di Indonesia saat ini. Kendala tersebut adalah belum
meratanya infrastruktur dan minimnya kompetensi
SDM, serta lemahnya koordinasi antar pemangku
kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Maka dibutuhkan pengembangan SDM TIK yang unggul.
“Pengembangan SDM itu dilakukan dengan
melakukan penyusunan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia (SKKNI) bidang TIK. Selanjutnya,
standarisasi dan penyeragaman skema sertifikasi
kompetensi yang mengacu pada Peta Okupasi TIK
Nasional,” paparnya.
Agar seluruh intitusi di bidang pendidikan
baik SMK dan Perguruan Tinggi, serta organisasi di dunia
usaha memiliki acuan yang sama dalam pengembangan
kapasitas talenta digital. Hal itu bertujuan untuk

DR. IR. Ismail MT

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

Fokus Utama

peningkatan daya saing bangsa.
Sementara dalam panel diskusi, Deputi Sarana
dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Kennedy
Simanjuntak menyampaikan, selama ini pihaknya
sangat terbuka untuk berdiskusi terkait pengembangan
ekosistem digital di Indonesia. Ia berharap masyarakat
tidak hanya menjadi penonton terhadap perkembangan
teknologi yang terjadi.
“Problem kita saat ini soal kemampuan
SDM, makanya kita sebagai masyarakat Indonesia
harus sama-sama membantu pemerintah. Pemerintah
sekarang fokus pengembangan SDM agar kita bisa
memanfaatkan apa yang sudah dibuat dan miliki. Kita
membutuhkan manusia-manusia unggul, sehingga ke
depan yang akan kita lakukan adalah berbagai macam
vocational training untuk manfaatkan infrastruktur yang
sudah dibangun. Saya membuka pintu untuk berdiskusi
sesuai arahan Pak Menteri. Kita bisa diskusikan,
pengembangan SDM, karena kita buka kurikulumnya
dengan kerja sama swasta. Ada jutaan SDM yang harus
kita latih, makanya butuh sistem,” tukasnya.
Menanggapi persoalan SDM, anggota Tim
Pelaksana Wantiknas, Zainal A Hasibuan menyatakan
bahwa saat ini, regulasi mengenai SDM sudah lengkap,
yang dibutuhkan adalah implementasi di lapangan.
“Dibutuhkan pemahaman setiap individu
mengenai apa yang sudah dilakukan lalu bagaimana
cara mengimplementasikannya di lapangan. Hal ini
disebabkan dalam sistem pembelajaran banyak yang
belum mengetahui tentang konteks di lapangannya
seperti apa,” ujarnya.
Menurut Zainal, Wantiknas sendiri sudah
menganalisis kesenjangan yang terjadi di bidang SDM.
“Sistem pendidikan kita sudah baik, namun belum ada

leadership yang memimpin arah pendidikan kita agar
selaras. Dampaknya adalah dalam menginterpretasikan
suatu kasus menjadi berbeda. Lalu yang terjadi
di lapangan adalah apa yang dikerjakan dan yang
dibutuhkan oleh dunia kerja menjadi berbeda,”
lanjutnya.
Sebagai solusi, Zainal mengingatkan bahwa
untuk meningkatkan digital talent perlu meningkatkan
skill dalam satu kesatuan yaitu menyatukan pemikiran,
perumusan atau interpretasi big data dan proses
kodingnya itu sendiri. Semuanya harus dimiliki dan tidak
dapat dipisahkan satu sama lain.

Berbasiskan Data

Selain pertumbuhan ekonomi digital, perkembangan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) juga
menyebabkan produksi data yang tidak terbendung.
Hal ini menuntut setiap organisasi di semua sektor baik
pemerintah maupun industri dituntut untuk bergerak
cepat. Makin ke sini, peranan data kian penting dalam
kehidupan kita, dalam semua bidang. Data bisa menjadi
salah satu faktor terbentuknya suatu keputusan. Selain
itu, data juga bisa menjadi acuan suatu pekerjaan.
Dalam pemanfaatannya, data biasanya
dimanfaatkan dengan beberapa cara, salah satunya
dengan data driven.
Data driven sendiri merupakan suatu cara
melakukan pekerjaan berdasarkan data yang ada. Jadi,
setiap pekerjaan yang kita lakukan haruslah berdasarkan
data yang kita punya. Data driven sangatlah penting dan
bermanfaat bagi pekerjaan kita. Pasalnya, data driven
membuat pekerjaan kita lebih tervalidasi, lantaran
sesuai dengan data yang kita punya.
Pemerintah Indonesia saat ini telah
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menyadari pentingnya data 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.
Faktanya, penerapan di lapangan baik
ditingkat pusat maupun tingkat daerah masih
ditemui banyak kendala terkait permasalahan dasar
seperti infrastruktur yang belum memadai, investasi
anggaran yang terbatas, serta sumber daya manusia
yang belum kompeten. Selain itu, langkah-langkah
strategis sebagai panduan dalam penerapan satu
data Indonesia belum tergambarkan secara jelas
sehingga pemerintah pusat dan daerah tidak memiliki
arah pasti terkait kebutuhan dan peta jalan yang
seharusnya dilakukan.
Menurut Staf Ahli Menteri PPN Bidang
Pemerataan dan Kewilayahan, Oktorialdi, Ph.D
pemanfaatan data sebagai pertimbangan saat
pengambilan
keputusan belum terjadi, karena
kebanyakan masih menggunakan feeling kendati
anggaran untuk pemanfaatan data tiap tahunnya
selalu naik hampir 5%.
“Beberapa permasalahan pengambilan
keputusan saat ini disebabkan karena minimnya
koordinasi dan adanya mentalitas silo, political
bargain tanpa disertai data dan fakta serta kurangnya
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disiplin dalam implementasi,” jelasnya dalam diskusi
panel terkait data driven.
Tentu saja langkah transformasi digital
dengan berbagai tahapannya akan menjadi “macan
konsep” jika tidak diwujudkan bersama-sama. Untuk
mencapainya dibutuhkan kolaborasi dan sinergi guna
menyambut masa depan dunia digital. Anggota Tim
Pelaksana Wantiknas, Ismail menyatakan kolaborasi
dibutuhkan agar dapat menyalurkan informasi.
“Dalam industri telekomunikasi ini, tidak
bisa berkompetisi terus menerus. Kadang kita harus
berkolaborasi dan bersinergi. Ada interkoneksi, kalau
kita nggak shakehand atau berjabat tangan ya tidak
mungkin kita bisa saling menyalurkan informasi,”
jelasnya.
Menurut Ismail kolaborasi dan sinergi
merupakan upaya nyata untuk mewujudkan
Indonesia menjadi pemain ekonomi digital terbesar
di Asia Tenggara pada 2020.
Sementara menurut Anggota Tim Pelaksana
Wantiknas lainnya, Garuda Sugardo, Transformasi
digital bukanlah hanya sekedar teknologi. Karena jika
tanpa budaya bukan Indonesia.
“Artinya transformasi digital adalah culture.
Kearifan lokal diutamakan. Contoh smart city kota/
kab gubernur tidak tahu. Dengan Digital culture
harus bisa menjawab. Culture-nya harus sama,”
paparnya. Untuk itu jelas dibutuhkan sebuah sinergi
dan kolaborasi dari semua pihak untuk menjadikan
Indonesia siap dan bersaing dalam era industri 4.0.

Fokus Utama | BOX

SEMUA
BUTUH
SINERGI
TIK itu memiliki dampak yang besar bagi
kehidupan. Namun, masih ada beberapa
kendala terkait perkembangan TIK di Indonesia,
yakni belum meratanya infrastruktur dan
minimnya kompetensi SDM, serta lemahnya
koordinasi antar pemangku kepentingan, baik di
tingkat pusat maupun daerah. Maka dibutuhkan
pengembangan SDM TIK yang unggul.

O

ptimisme kita terhadap perkembangan
perekonomian digital di Indonesia memang
sangat beralasan, terlebih ketika banyak pihak
yang menyebutkan bahwa Indonesia kelak akan
menjadi pemimpin industri digital di kawasan. Tak
bisa dipungkiri sebuah tantangan besar bagi bangsa
kita. Ketua Tim Pelaksana Wantiknas, Ilham Habibie
menyatakan bahwa dengan adanya teknologi, maka
akan terjadi banyak sekali perubahan yang biasa kita
sebut adalah disruptive. Selain itu, kita akan melihat
bagaimana potensi negara kita ketika beralih kepada
ekonomi digital.
“Wantiknas sendiri berperan untuk
memberikan usulan terkait isu dan implementasi TIK
serta siap menerima konsultasi Bappenas selama 24
jam,” ujarnya.
Ilham juga menyatakan bahwa target besar
dari Wantiknas adalah bagaimana melihat Indonesia
dapat bertransformasi ke arah digital. Digital ini
merupakan sebuah filosofi yang memberikan banyak
dampak terhadap apa yang akan terjadi.

Ada beberapa hal yang menjadi perhatian
dari Wantiknas yang sangat penting untuk
menentukan masa depan digital di Indonesia.
Yang pertama adalah pemanfaatan dana Universal
Service Obligation (USO). Wantiknas bersama
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi
(Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kemenkominfo) tengah melakukan kajian terkait
pilot project pemanfaatan dana USO yang khusus
dirancang untuk melayani daerah yang terabaikan
oleh kekuatan pasar.
Kemudian Link and match SDM TIK. Langkah
Link and match ini akan menjadi penting karena
SDM akan membuat perubahan konteks yang begitu
dramatis. Beberapa negara mencoba melakukan
pengembangan SDM tidak hanya melalui pendidikan
formal namun dapat juga dilakukan dengan membuat
suatu project.
Selanjutnya adalah Data Driven Indonesia.
Dalam menghadapi era industri 4.0, maka tidak asing
lagi dengan pemanfaatan big data, sehingga data yang
ada dapat menjadi alat bantu dalam pengambilan
keputusan. Pemanfaatan data melalui data driven ini
juga yang akan menghadirkan smart government.
Kesemuanya bukan perkara yang mudah,
karena memang tak mungkin diselesaikan oleh
pemerintah atau kalangan bisnis semata. Untuk itulah
dibutuhkan sinergi dan kolaborasi multistakeholder
yang terdiri ABGC untuk menyelesaikan permasalahan
dengan memanfaatkan TIK. Dengan demikian
harapannya Indonesia akan benar-benar siap dan
maju dalam menghadapi era Industri 4.0.
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Data Driven Indonesia

Untuk Pemerintahan yang
Transparan, Efisien dan Inovatif
Pemerintah Indonesia saat ini telah menyadari
pentingnya data 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.

S

elamat datang di era baru pengambilan keputusan.
Ketika teknologi terus berkembang, maka seiring
dengan itu akan muncul pula data baru sebagai
konsekuensi dari device baru. Saat ini perilaku kita
semua berubah setelah adanya smartphone dan ini
yang kemudian menghasilkan data. Jadi data ada
banyak dan di mana-mana serta berkualitas namun jika
tidak dimanfaatkan big data ini tidak menjadi apa-apa.
Padahal jika dimanfaatkan dengan baik,
data akan menjadi sesuatu yang berharga bahkan
lebih dari emas. Tapi untuk memanfaatkannya, kita
membutuhkan apa yang disebut sebagai data driven.
Kendati sering dibahas, ternyata persoalan data driven.
memang penting untuk direncanakan dengan baik agar
kita memiliki formulasi terbaik untuk menerapkan data
driven. di Indonesia.
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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 time-consuming).
Menurut Wakil Sekretaris Tim Pelaksana
Dewan TIK Nasional M. Andy Zaky, Indonesia memang
memiliki data yang sangat banyak, namun untuk
mendapatkannya mirip seperti mencari Pokemon
sebagai dalam game online.
“Data driven menjadi penting karena
beberapa alasan seperti dalam tulisan artikel dari
luar negeri dimana dikatakan bahwa mencari data di
Indonesia seperti mencari pokemon. Hal ini juga selaras
dengan kejadian bahwa Indonesia pernah mengekspor
beras bukan disebabkan karena produksi yang berlebih,
namun karena import beras yang berlebihan,” papar
Zaky dalam acara TIK Talk yang mengangkat tema “Data
Driven Indonesia Untuk Pemerintahan yang Transparan,
Efisien dan Inovatif” yang diadakan oleh Dewan TIK
Nasional di Ruang Rapat Kantor Dewan TIK Nasional,
Graha MR 21, Oktober lalu.

TIK-Talk

Smart City Tanpa Data Maka Tidak Akan
Menjadi Smart

Zaky juga menjelaskan bahwa berdasarkan Harvard
bisnis review, sebanyak 59% data memberikan efisiensi
efektifitas bisnis proses dll. Dari hasil riset, didapatkan
peningkatan produksi 5-6 %. Bersyukur saat ini
Indonesia sudah memiliki Perpres satu data, satu portal
yang merupakan inisiatif untuk mengajak pemerintahan
menuju data driven country.
Kekhawatiran Zaky terkait sulitnya mencari
data juga menjadi perhatian dari Hari Sungkari sebagai
bagian dari Tim Pelaksana Wantiknas. Hari mengingatkan
agar sebelum berbicara tentang data driven. Perlu
memperhatikan ketersediaan data. “Sebelum berbicara
mengenai data driven, yang perlu ditanyakan terlebih
dahulu adalah ketersediaan data. Karena data yang ada
biasanya tersebar dan terjadi banyak data duplikasi dan
data yang tidak valid,” ujarnya.
Namun Hari juga tak menampik betapa
pentingnya data driven sebagai cara pengambilan
keputusan. Karena baginya 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 dll. “Sehingga dalam membahas national
data driven perlu memikirkan dari bawahnya,” ujarnya.
Sementara
Dirjen
Otonomi
Daerah
Kementerian Dalam Negeri Drs. Akmal Malik
berpandangan bahwa Saat ini dalam mengambil
keputusan masih berdasarkan kebutuhan dan
keinginan, bukan data sehingga tidak dapat mendorong

Karaniya Dharmasaputra
President Director OVO

M. Andy Zaky

Wakil Sekretaris TIM Pelaksana
Wantiknas
4 tujuan utama entitas kehadiran pemerintahan
yakni meningkatkan sejahtera, meningkatkan pelayan
publik, membangun daya saing tinggi dan membangun
keadilan.
“Saat ini Kemendagri sudah mulai, mencoba
menata data khususnya data kependudukan dengan
perekaman dan lain-lain. Kemendagri sudah berusaha
agar data yang dimiliki dapat dimanfaatkan,” lanjutnya.
Akmal juga sepakat jika ingin membangun
smart city harus berbasiskan data. Selain itu smart
city harus dilakukan oleh orang yang smart dengan
based-nya adalah regulasi dan dilakukan oleh orang
yang smart. Sehingga dalam menerapkan kota cerdas
berbasis data bukanlah hal yang mudah dengan kondisi
saat ini,” lanjutnya.
Menanggapi hal ini, Andy Zaky menyebutkan
bahwa data driven. memang menjadi bagian penting
dari smart city karena pengolahan data justru kunci dari
smart city. “Data driven harusnya bagian dari smart
city. Perlu diingat smart city tanpa data maka tidak akan
menjadi smart. Smart city bukan infrastruktur, namun
bagaimana pemerintah menyediakan layanan yang
responsif terhadap kebutuhan,” ujarnya.
Menurut Zaky, data driven berperan sebagai
otak sehingga ini akan menjadi kerangka smart city
menjadi keseluruhan.
Semoga saja dengan semakin banyak yang
aware dengan data driven membuat Indonesia bisa
segera memanfaatkan big data untuk mengambil segala
keputusan. Sampai jumpa di TIK-Talk selanjutnya.
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Galeri

Diskusi TIK-Talk#1 – Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PSTE)

Diskusi TIK-Talk#2- Jaringan SPBE Sebagai Langkah
Awal Menuju Jaringan Intranet Nasional
Diskusi TIK-Talk#3 - Data Driven Indonesia: How
Big Data Will Transform Indonesia People, Industry,
Government

Diskusi TIK-Talk#5 – Digital Health: Transformation
& Innovation Technology for Healtcare
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Diskusi TIK-Talk#4 – Ekosistem Startup Digital
Indonesia: Peluang dan Tantangan

Galeri

Survey PT Bali Turtle Island
Development
Rapat Koordinasi PON 2020 dan Buka Bersama

Rapat Digitalisasi TMII/CitIoT TMII di Puri Melati

Diskusi TIK-Talk#13 – Batam Sebagai
Katalisator Industri Digital Indonesia

Seminar Micro Factory 4.0: Up Skilling as a Service

FGD Cyber Defence: Mewujudkan Ketahanan
dan Keamanan di Dunia Cyber

FGD Link and Match SDM TIK di Era Digital:
Menyiapkan Talenta Digital Lokal Siap Kerja Siap
Wirausaha
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