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Dari Menteng Raya

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Innalillahi wa innailaihi rojiun, dunia tengah mengalami sebuah wabah 
besar yang banyak memakan korban. Dimulai dari dataran Tiongkok, 
wabah yang dikenal sebagai Corona atau Covid19 ini terus menyebar 

ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Semua negara-negara di dunia 
mengeluarkan kebijakannya masing-masing untuk meminimalisir jumlah 
korban yang jatuh, begitupula pemerintah Indonesia. Kita percaya bahwa 
pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk mencegah jatuhnya banyak 
korban di Indonesia. 
 Di tengah serangan Corona, kita juga mendapat kabar duka 
tentang kepergian Anggota Tim Pelaksana Wantiknas, Amir Sambodo, dan 
Ibunda Presiden Joko Widodo, Hj. Sudjiatmi Notomihardjo. Sebagai Anggota 
Tim Pelaksana Wantiknas, Pak Amir Sambodo juga banyak memberikan 
kontribusi bagi perkembangan TIK di Indonesia terlebih yang terkait dengan 
technopreneurship. Bahkan sebelum meninggalkan kita, beliau sempat 
mengirimkan opini untuk dimuat di e-Buletin Wantiknas edisi yang Anda 
pegang saat ini.
 Memang dalam kondisi seperti ini, kesehatan, keselamatan dan 
keamanan harus dijaga dengan baik agar kita tidak mengalami kerugian 
ataupun gangguan. Begitu pula dengan dunia siber. Ketika transformasi 
digital sudah menjadi sebuah tuntutan zaman yang tidak bisa dielakkan, 
maka keamanan siber juga menjadi sesuatu yang sangat penting. 
Berdasarkan laporan dari Global Cybersecurity Index 2018, posisi Indonesia 
mengalami peningkatan, Indonesia berada di urutan ke-4 dari negara 
ASEAN, posisi ke-9 dari Asia Pasifik, dan urutan ke-41 untuk negara secara 
global. Patut diacungi jempol.
 Mengingat pentingnya kemanan siber, maka Wantiknas juga 
memberikan perhatian khusus persoalan ini. Itulah mengapa tema ini juga 
menjadi fokus dari e-Buletin Wantiknas kali ini. Keamanan siber adalah 
fondasi sekaligus enabler bagi proses transformasi digital di Indonesia, maka 
jangan sampai kita menjadi lengah. Semoga kita dianugerahi kesehatan dan 
keselamatan.

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

Tugas WANTIKNAS Menurut Keppres 
No.1 Tahun 2014 

Dewan TIK Nasional dideklarasikan pada 13 
November 2006 oleh Presiden Republik Indonesia 
saat itu, Susilo Bambang Yudhyono. Dewan yang 

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

Profil Wantiknas
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Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis 
pembangunan nasional, melalui pengembangan 
teknologi informasi dan komunikasi termasuk 
infrastruktur, aplikasi dan konten.
Melakukan pengkajian dalam menetapkan 
langkah-langkah penyelesaian permasalahan 
strategis yang timbul dalam rangka pengembangan 
teknologi informasi dan komunikasi.
Melakukan koordinasi nasional dengan  i n s t a n s i 
Pemerintah Pusat / Daerah, Badan Usaha Milik 
Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha, 
Lembaga Profesional, dan komunitas teknologi 
informasi dan komunikasi, serta masyarakat pada 
umumnya dalam rangka pengembangan teknologi 
informasi dan komunikasi.
Memberikan persetujuan atas pelaksanaan 
program pengembangan teknologi informasi dan 
komunikasi yang bersifat lintas kementerian agar 
efektif dan efisien.
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Fokus Utama

Keamanan Siber 
sebagai Fondasi dan 
Enabler Transformasi 
Digital di Indonesia
Ketika tren transformasi digital 
telah diikuti oleh semua pihak 
baik bisnis maupun pemerintah, 
maka dibutuhkan layanan 
untuk melindungi data digital. 
Karena tanpa perlindungan 
dan keamanan siber, proses 
transformasi digital hanya akan 
menjadi langkah bunuh diri. 
Bagaimana dengan Indonesia?

Sedemikian pesatnya pertumbuhan digital dalam 
beberapa tahun terakhir menandakan bahwa 
proses menuju transformasi digital di Indonesia 

sudah semakin masif. Di dunia bisnis, transformasi digital 
telah menjadi satu keharusan yang tidak bisa diabaikan. 
Semua pelaku industri telah melakukan langkah awal 
menuju ke sana. Sementara pemerintah sendiri telah 
berkomitmen untuk mendorong transformasi digital 
sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Presiden 
(Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menerima Ketua 
Umum Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI), 
Eris Munandar, beserta jajaran di Kantor Wakil Presiden 
Jalan Merdeka Utara pada awal Maret kemarin. 
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 “Pemerintah akan terus mendorong 
transformasi digital agar dapat menjangkau seluruh 
pelosok tanah air,” terang Wapres. 
 Selain itu, Peraturan Presiden (Perpres) 
nomor 39 Tahun 2019 tentang sistem satu data 
telah mulai diimplementasikan. Aturan satu data ini 
bertujuan agar pemerintah dapat mengumpulkan data 
dalam satu pintu yang akurat, mutakhir, terpadu, serta 
mudah diakses. Untuk membangun sistem satu data 
rupanya juga diperlukan tak hanya kesiapan dalam hal 
teknologi saja melainkan butuh langkah transformasi 
digital.
 Namun dibalik gegap gempitanya langkah 
tersebut, ada satu hal yang tak dapat ditinggalkan karena 
memiliki peran yang sangat penting. Transformasi digital 
akan menjadi sesuatu yang merugikan jika dilakukan 
tanpa mempertimbangkan keamanan siber.

Keamanan Siber Harus Jadi Perhatian
Dalam acara TIK-Talk yang diselenggarakan oleh 
Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional 
(Wantiknas), di Gedung Core Mediatech, Jakarta 
pada awal Februari lalu,  Kepala Badan Siber dan 
Sandi Negara (BSSN), Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian 
menyatakan bahwa di tengah perkembangan teknologi 
global dan era Revolusi Industri keempat (Industri 4.0), 
keamanan siber sangat penting untuk mendukung 

proses transformasi digital di Tanar Air. Apalagi pesatnya 
perkembangan penggunaan teknologi informasi dan 
internet. Di satu sisi juga membawa pengaruh besar 
terhadap meningkatnya ancaman kejahatan siber.
 Selain itu, Hinsa juga mengingatkan bahwa 
keamanan siber harus menjadi perhatian kita semua, 
karena dampaknya yang sangat besar. 
 “Yang menjadi perhatian kita adalah dampak 
yang berakibat pada keamanan kita. Kesalahan terjadi 
karena human, berawal dari pemikiran kemudian 
disalurkan melalui internet atau teknologi secara masif 
berpengaruh terhadap manusia,” ujarnya.
 Sementara anggota Tim Pelaksana Wantiknas, 
Ashwin Sasongko menjelaskan saat ini semuanya sudah 
serba digital, sehingga transformasi digital perlu. Tetapi, 
dibutuhkan keamanan siber yang mumpuni.
 “Sesuai dengan arahan pak Menteri 
Bappenas untuk fokus pada transformasi digital. Maka 
keamanan siber ini adalah bagian dari transformasi 
digital. Keamanan siber mencakup banyak hal 
termasuk masalah satelit dari segi keamanannya. 
Dulu Indonesia pernah ada masalah satelit, pada 
saat itu kita harus meminta organisasi internasional 
untuk mengembalikan satelit tersebut pada orbitnya. 
Seharusnya kita bisa mencegah ini,” tutur Ashwin saat 
memberikan sambutan.
 Tak jauh berbeda, anggota Tim Pelaksana 
Wantiknas lainnya, Garuda Sugardo juga meyakini 
bahwa keamanan siber menjadi bagian penting dalam 
transformasi digital. 
 “Jadi kita yakini bahwa keamanan siber 
adalah sebuah keniscayaan yang harus kita laksanakan 
bersama-sama sehingga tercipta transformasi digital,” 
jelasnya.
 

Keamanan Siber Indonesia Meningkat
Bukan main-main, saat ini BSSN sebagai instansi 
Pemerintah Republik Indonesia yang bergerak di 
bidang keamanan informasi dan keamanan siber 
telah berupaya penuh untuk meningkatkan keamanan 
siber di Indonesia sehingga mendapatkan pengakuan 
dari dunia Internasional. Pada laporan Global Cyber 
Security Index (GCI) 2018 yang mengukur komitmen, 
kepedulian, dan usaha suatu negara terhadap 
pengelolaan keamanan siber, peringkat pengelolaan 
keamanan siber Indonesia menempati posisi ke-41 dari 
175 negara dengan skor 0,776 dengan skala 0,00-1,00. 
Padahal sebelum berdirinya BSSN, GCI Indonesia pada 
2017 berada di peringkat ke-70 dari 164 negara dengan 
skor 0,424. Sebuah capaian yang luar biasa.

K.H. Ma’ruf Amin
Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia
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 Sebelumnya, dalam konferensi Cyber Security 
Indonesia 2019, di Jakarta Convention Center (JCC), 
pada November 2019 silam, Hinsa menyatakan bahwa 
peningkatan peringkat GCI yang sangat signifikan 
itu tidak lepas dari dukungan dan peran aktif para 
pemangku kepentingan keamanan siber nasional yang 
dikonsolidasikan oleh BSSN. Dukungan tersebut dalam 
hal membangun dan mengembangkan ekosistem 
keamanan siber untuk mendukung peningkatan 
keamanan nasional dan pertumbuhan ekonomi 
nasional.
 “Peringkat GCI ini telah diakui dan menjadi 
salah satu rujukan bagi seluruh negara terkait komitmen 
dan usaha dalam menjaga dan meningkatkan keamanan 
siber,” katanya.
 Pemeringkatan oleh GCI ini memiliki lima 
pilar parameter, yaitu aspek legal, teknikal, organisasi, 
pembangunan kapasitas, dan kerja sama. Seluruh 
pilar itu menjadi salah satu landasan dalam menyusun 
strategi keamanan siber nasional.
 Lebih jauh, Hinsa menjelaskan bahwa strategi 
keamanan siber nasional sangat diperlukan untuk 
membangun dan menerapkan tata kelola keamanan 
siber yang efektif, membangun kemandirian teknologi 
keamanan siber, mencegah dan mengelola ancaman, 
insiden, serangan siber, meningkatkan budaya 
keamanan dalam ruang siber, serta mengoptimalkan 
sumber daya keamanan siber.
 “Sasaran yang harus dicapai untuk 
mewujudkan strategi keamanan siber, yaitu 
meningkatkan ketahanan dan kapabilitas siber, 
menciptakan ekosistem inovasi keamanan siber, 
penguatan kerangka hukum di bidang keamanan 
siber, kerja sama internasional dan diplomasi siber,” 
tambahnya.

Kontra Terorisme dengan 
Keamanan Siber
Tak kalah penting dari kemanan data, cyber security 
juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam 
langkah penanggulangan terorisme. Kasubdit Kontra 
Propaganda Badan Nasional Penanggulangan Terorisme  
Drs. Sujatmiko dalam paparannya menyatakan bahwa 
kelompok radikalisme yang dahulunya menggunakan 
metode perekrutan tertutup saat ini telah menggunakan 
dunia maya untuk menyebarkan ideologinya, kelompok 
radikalisme melihat bahwa dunia maya merupakan 

senjata baru yang lebih efektif untuk menyebarkan 
ideologinya.  
 Oleh karena itu, penyebaran ideologi 
radikalisme menjadi akar persoalan yang harus 
diantisipasi dan dicegah. Hal tersebut agar masyarakat 
yang belum terpapar menjadi lebih paham akan bahaya 
radikalisme.
 “Akar persoalan radikalisme adalah 
penyebaran ideologi kekerasan, pendekatan melalui 
ideologi inilah yang sebetulnya lebih berbahaya 
karena dapat menargetkan semua kelompok 
usia maupun kelompok masyarakat. Dibutuhkan 
langkah keamanan siber ntuk mengantisipasi hal 
tersebut,” ujar Sujatmiko. 
 Memang jika melihat data Kementerian 
Kominfo, selama tahun 2018, sudah dilakukan 
pemblokiran konten yang mengandung radikalisme dan 
terorisme sebanyak 10.499 konten. Terdiri dari 7.160 
konten di Facebook dan Instagram, 1.316 konten di 
Twitter, 677 konten di Youtube, 502 konten di Telegram, 
502 konten di filesharing, dan 292 konten di situs 
website.
 Harus diakui yang menjadi sasaran utama 
dari kelompok teroris adalah generasi muda, karena 
generasi inilah yang paling banyak menghabiskan 
waktunya untuk berinternet dan masih mudah 
dipengaruhi. Maka, BNPT juga menggandeng generasi 
ini untuk pencegahan terorisme. 
 “Generasi muda lebih banyak mengakses 
internet. Mudah terkena paham radikalisme tapi juga 
generasi muda merupakan potensi. Kita melakukan 
pembinaan di berbagai tempat,” tambah Sujatmiko. 
 Disebutkan bahwa BNPT mendorong generasi 
muda agar terus berkreasi dan menunjukkan ide-ide 
yang inovatif yang dapat disebar di dunia maya dalam 
meng-counter propaganda radikalisme. Mengingat 
tantangan ke depan akan semakin rumit. Jagat maya 
merupakan sebuah dunia yang tiada batas dan terbuka 
bebas sehingga membutuhkan jumlah yang cukup 
banyak dalam melawan propaganda radikalisme dan 
terorisme.  
 Mutlak bahwa keamanan siber bukan hanya 
tanggung jawan BSSN atau BNPT, melainkan seluruh 
stakeholders yang ada di dalamnya. Dengan langkah 
yang tepat, maka jaminan keamanan siber membuat 
transformasi digital di Indonesia akan tercapai dengan 
lebih cepat.
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Harus diakui perkembangan 
teknologi Artificial Intelligence 
(AI) sudah sedemikian pesat 
sehingga para stakeholders 
merasa penting untuk lebih 
fokus melihat dampak yang 
akan dihasilkan dan bagaimana 
mengantisipasinya melalui 
regulasi yang tepat. 

Teknologi AI Menjadi 
Tren Dunia, Apakah 
Menggantikan Peran 
Manusia? 

Tak aneh jika pemerintah berniat mengeluarkan 
Strategi Nasional Pengembangan Artificial 
Intelligence (AI) yang diinisiasi oleh Kementerian 

Riset & Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional 
(Kemenristek/ BRIN). Memang bagi Indonesia, tren AI 
adalah sebuah peluang besar untuk kemajuan industri 
dan memaksimalkan ekonomi digital di Indonesia. 
Melihat potensi AI yang begitu besar, maka Dewan 
TIK Nasional (Wantiknas) sebagai lembaga multi-
stakeholders pada Februari kemarin kembali menggelar 
Diskusi TIK-Talk#15 dengan topik bahasan kecerdasan 
buatan. 
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 Dikatakan Anggota Tim Pelaksana 
Wantiknas, Ashwin Sasongko, AI dapat menjadi 
salah satu alat teknologi untuk menjalankan Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dirinya juga 
menyampaikan AI bukan menjadi sebuah ancaman 
besar terhadap SDM.
 “Yang jelas Wantiknas harus melaksanakan 
arahan presiden agar SPBE jalan dan didukung oleh 
AI dan ini bisa menjadi sebuah kolaborasi antara 
teknologi dengan SDM,” tuturnya saat membuka 
diskusi. Ashwin menambahkan bahwa tren teknologi 
AI secara global justru menjadi peluang sangat besar 
bagi industri-industri AI di Indonesia.
 Diskusi TIK-Talk#15 yang mengambil tema 
Embracing AI for the Wider Goods in Indonesia ini juga 
menghadirkan beberapa pakar di bidangnya, seperti 
Ketua Indonesia AI Society Lukas, Chief Scientist & 
Founder Delligence AI Ivan Fanany, dan Co Founder 
& CTO Nodeflux Faris Rahman. Bagi para pakar ini, 
kekhawatiran akan terpengaruhnya lapangan kerja 
dengan kehadiran AI ini tidak beralasan, karena AI 
hanya sebatas teknologi sedangkan SDM sebagai 
operatornya, tinggal bagaimana meningkatkan skill-
nya. 
 Baik Lukas maupun Ivan sepakat 
mematahkan persepsi tersebut, meski teknologi AI 
menjadi tren dunia, belum tentu dapat menggantikan 
SDM sepenuhnya. Memang demikian adanya, 
perkembangan teknologi dan skill SDM harus 
berkembang seiring.

TIK-Talk



Sudah sejauh mana infrastrukturnya? 
Infrastruktur sendiri kita sudah siapkan, namun 
swasta juga banyak menyiapkan karena cukup 
ekonomis dan customer-nya banyak. Memang untuk 
di daerah-daerah yang tidak terjangkau pemerintah 
harus turun tangan

Seperti apa sinergi yang dilakukan 
baik pemerintah, swasta dan 
masyarakat?
Adanya sinergi antar pihak tentu sangat penting. Di 
kota Makassar, beberapa penyedia layanan internet 
kami minta untuk mereka tetap ada Corporate 
Social Responsibility (CSR) di beberapa ruangan 
publik, baik itu fasilitas wifi dan juga kita lakukan 
bersama bagaimana membina UMKM-UMKM di kota 
Makassar.

09

Gerakan menuju 100 Smart City merupakan 
program pemerintah bersama Kementerian 
Komunikasi dan Informatika, Kementerian 

Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas, dan 
Kantor Staf Presiden. Kota Makassar masuk ke dalam 
24 kota penerima penghargaan gerakan menuju 100 
smart city tersebut. Kendati demikian, masih ada 
pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dalam 
pengembangan smart city kota Makassar. Apa saja 
yang menjadi catatan? Simak wawancara kami 
dengan Pejabat Walikota Makassar, M. Iqbal Samad 
Suhaeb. 

Bagaimana perkembangan 
transformasi digital di Makassar?
Transformasi digital di Makassar hampir optimal dan 
berhasil, karena saat ini sudah sampai ke pasar-pasar. 
Kami sudah melaksanakan cashless ke pedagang-
pedagang UMKM hingga parkiran di pinggir jalan 
pun sudah memakai sistem. Secara umum, karena 
letaknya di kota sehingga sudah relatif lebih homogen 
dan dari masyarakatnya juga lebih teredukasi.

M. Iqbal Samad Suhaeb
Walikota Makassar

Smart City dan 
Smart People 
Harus Sejalan
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Wawancara

Action plan  apa yang dipersiapkan 
terkait transformasi digital dalam 
mendorong Smart City?
Prioritas utama saat ini di bidang literasi keuangan. 
Sedang dimaksimalkan untuk menggunakan e-payment 
artinya meminimalisir transaksi menggunakan tunai 
mulai dari UMKM hingga parkir akan menggunakan 
digital. Semua distribusi layanan masyarakat nanti juga 
sudah cashless, karena banyak kebocoran retribusi lain-
lain karena masih menggunakan tunai. Ke depan akan 
menggunakan e-money. 
 

Apa yang menjadi kendala 
pengembangan Smart City di Kota 
Makassar?
Kendala yang paling besar saat ini ada pada smart 
people-nya. Artinya bagaimana membangun pola pikir 
dan merubahnya agar lebih tertib, nyaman dan tetap 
bisa menganggap bahwa setiap individu bertanggung 
jawab menjaga ketertiban dan kebersihan kota. 
Membangun kecerdasan society tentu lebih sulit jika 
dibandingkan dengan membangun infrastruktur smart 
city. 

Bagaimana menyiasatinya?
Perkuat di social capital-nya, mulai dari kelompok RT, 
RW dan kelompok masyarakat yang kita bina. Setelah 
itu, akan dilanjutkan ke bawah ke anggota-anggotanya 
sampai yang terbawah.

Seperti apa harapannya dalam 
mewujudkan Smart City?
Sudah saatnya pemerintah membangun suatu 
kebijakan, adanya keseragaman atau sebuah standar  
smart city secara nasional, misalnya di pelayanan dasar. 
Selanjutnya yang kita harapkan juga akan ada lebih 
banyak lagi keterlibatan swasta-swasta memperbanyak 
CSRnya dan memberdayakan masyarakat terutama 
dalam menunjang smart city. 
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Industri manufaktur elektronika dan telematika 
menjadi sangat penting dengan kebijakan Pemerintah 
Indonesia menuju ‘Making Indonesia 4.0’. Selama 

ini industri elektronika dan telematika lebih banyak 
dilihat dari sisi konsumen yaitu konsumen pemakai 
produk elektronika dan operator telekomunikasi 
yang memanfaatkan produk industri elektronika dan 
telematika.
 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, maka 
manfaat IoT dapat diperoleh dengan maksimal. 

Pengembangan 
Industri 4.0 
Elektronika dan 
Telematika
Amir Sambodo 
Anggota Tim Pelaksana Dewan TIK Nasional

Industri manufaktur elektronika dan telematika dapat 
dikategorikan sebagai :
 1. Industri Konsumsi Elektronik: Audio Video  
 (Televisi, DVD Player, Tape), Peralatan   
 rumah tangga (Lemari Es, AC, Blender,   
 Penanak Nasi), Pencahayaan    
 (Lampu Swabalast, Fluorecent, LED), Baterai  
 (NiMH, NiCd, Litium). 

 2. ICT Industri : Peralatan Komunikasi   
 (Ponsel, Modem, Router), Komputer (PC,  
 Laptop, Tablet), Peralatan Kantor (Mesin  
 Fotokopi, Printer, Faks), Peralatan Profesional  
 (Digital meter, Elektronik Industri).

 3. Software and Content Industry: Software,  
 Games, Animation, Multimedia Content.

 4. Component Industry: Semiconductor part  
 C, Photovoltaic cell, Resistor, transistor),  
 Metal part (Evaporator, Refrigerator, Body  
 Casing), Plastic parts (Body Casing,   
 Connector), Electric part (Cable, Sensor).

Era revolusi industri 4.0 memiliki 
pengaruh besar terhadap 
industri manufaktur. Industri 
manufaktur merupakan sektor 
yang menjadi salah satu 
penopang perkonomian negara 
termasuk elektronika dan 
telematika.



Opini

12

baru dan perluasan investasi. Terjadinya perang dagang 
antara Amerika dan Tiongkok yang memengaruhi kondisi 
ekonomi global, sedangkan kedua negara tersebut 
merupakan pasar besar bagi Indonesia. Apalagi dengan 
menyebarnya virus Covid-19, membuka peluang bagi 
Indonesia untuk mengundang dan merealisasikan 
pengembangan industri elektronika khususnya di sektor 
komponen.
 Untuk menarik industri elektronika terutama 
sektor komponen seperti semikonduktor perlu 
dilakukan penyusunan kebijakan insentif dan segera 
diimplementasikan. Kebijakan tersebut meliputi: 
implementasi regulasi Tingkat Komponen Dalam 
Negeri (TKDN), penguatan struktur industri dengan 
membangun industri komponen, Tax Incentives, 
pemberian insentif pajak berupa Tax Holiday dan 
Tax Allowance, Mendorong masuknya investasi yang 
strategis ke dalam negeri. Pemberian Bea Masuk 
Ditanggung Pemerintah (BMDTP) untuk sektor 
tertentu, diberikan ketika akan mengimpor bahan baku 
untuk menjaga daya saing. Pemberlakuan Standar 
Nasional Indonesia (SNI) secara wajib, meningkatkan 
perlindungan konsumen dan kualitas produk.

Industri elektronika menunjukkan pertumbuhan yang 
fluktuatif dalam 4 tahun terakhir, pertumbuhan pada 
tahun 2019 sebesar -2,5 persen lebih baik dari pada 
pertumbuhan pada tahun 2018 sebesar -12,92 persen.
 Kontribusi industri elektronika relatif tidak 
berubah signifikan dan menunjukkan pelemahan 
beberapa tahun terakhir. Adanya pergesaran 
pertumbuhan yang mengarah ke sektor jasa. Industri 
elektronika masih bergantung terhadap bahan baku 
dari luar negeri (impor). Nilai impor menunjukkan 
pertumbuhan yang tinggi, sedangkan ekspor relatif 
stagnan. Nilai impor lebih tinggi dari ekspor sehingga 
neraca perdagangan produk elektronika menunjukkan 
nilai negatif.
 Dari tahun ke tahun investasi sektor 
elektronika menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, 
investasi pada tahun 2015 hanya sejumlah Rp.3,516 
Milar dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 
Rp.12,862 Miliar.
 Tax holiday dan Tax Allowance menjadi daya 
tarik bagi perusahaan dengan kriteria investasi tertentu 
dan bidang usaha tertentu. Beberapa perusahaan 
industri elektronika melakukan penanaman investasi 
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KEJAHATAN DIGITAL
KARENA ADA KESEMPATAN

Pada 2018 ada 5000 laporan penipuan 
dengan total kerugian >7 juta poundsterling 
di Inggris 
*Laporan The Travel Association,
Action Fraud, & Get Safe Online

MODUS PENIPUAN DIGITAL TERPOPULER:
Pengumuman menang Hadiah
Agen Perjalan Bodong

NYA 
 

INDONESIA

US$16,3 juta
Rata - rata kerugian 

ekonomi untuk 
perusahaa 

berskala besar

LANGSUNG: 
US$1 juta
Kerugian langsung dari serangan siber
hanyalah bagian kecil yang terlihat saja

TIDAK LANGSUNG: 
US$5,7 juta
Kehilangan peluang, misalnya,
kehilangan pelanggan dan reputasi

DIINDUKSI LANGSUNG: 
US$9,6 juta
Dampak yang lebih besar bagi ekosistem
dan ekonomi yang lebih luas, misalnya
kehilangan pekerjaan

FROST & SULLIVAN:
TOTAL DAMPAK EKONOMI
DARI SERANGAN SIBER

Tony Seno Hartono,
National Technology O�cer

Microsoft Indonesia

Sama seperti ukuran gunung ES,
kerugian ekonomi bagi organiasi
yang mengalami serangan 
keamanan siber sering diabaikan.

Laporan pemantauan keamanan internet Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) 
mencatat ada 232.447.974 serangan siber ke Indonesia sepanjang 2018. 
Namun menurut laporan GCI (Global Cybersecurity Index), Indonesia naik 
peringkat dari 70 di 2017 menjadi ke-41 tahun 2018 dari 194 negara GCI pada 2018.

PHISING (FISHING)

Ancaman berupa pancingan untuk
memasukan data-data
rahasia di internet.

ANCAMAN SELULAR

Ancaman berupa SMS,
telepon, dan aplikasi
selular lainnya.

ANCAMAN MEDIA SOSIAL

Ancaman politis berupa
akun-akun palsu yang
mampu melakukan
social engineering dan
penggiringan isu politik.

JENIS-JENIS ANCAMAN SIBER

INFRASTRUKTUR

Keamanan Siber
Strategi membangun keamanan
akses siber, berupa network,
cloud, dll.           

HONEYPOTS

Strategi menjebak peretas atau
intelijen siber asing untuk
mendapatkan data yang keliru
dan akhirnya merugikan pihak
peretas sendiri..

SOCK PUPPETS

Strategi pembuatan identitas
daring palsu (double-agent)
untuk menjebak agar justru
peretas yang memberikan
informasi rahasia.

STRATEGI KEAMANAN DAN 
KONTRA-INTELIJEN SIBER

Wan�knas @Wan�knas Wan�knas Sumber : Diolah dari berbagai sumber

HACKTIVISME

Ancaman politis berupa
peretasan situs/akun oleh
para aktivis siber.
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Amir Sambodo
 Anggota Tim Pelaksana Dewan TIK Nasional

(6 Desember 1959 - 24 Maret 2020)

“Semoga amal ibadah almarhum diterima di sisi Allah SWT”

Turut berduka cita mendalam atas meninggalnya

Innalillahi wa innailaihi rojiun
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Ibu 

Sujiatmi Notomiharjo
Ibunda Presiden RI Joko Widodo

(15 Februari 1943 - 25 Maret 2020)
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