Dari Menteng Raya

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh
Selamat datang di Tahun 2020. Capaian Indonesia di tahun 2019 kemarin
sudah begitu baik terutama pada perekonomian digital. Artinya secara
bisnis kita sudah berada pada langkah yang tepat. Namun transformasi
digital tidak semata bicara tentang bisnis, karena peningkatan kualitas
pelayanan publik juga termasuk di dalamnya. Pemerintah sendiri telah
melakukan langkah-langkah transformasi digital sabagai upaya peningkatan
kinerja terhadap kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Sebut saja
capaian infrastruktur broadband yang telah menyentuh hampir seluruh
kota dan kabupaten dan akan diteruskan hingga ke level desa.
Bahkan bukan hanya menyediakan infrastruktur, pemerintah juga
mendukung pengembangan masyarakat dengan meningkatkan sumber
daya manusia agar semakin berkualitas melalui e-literacy, dan pada saat
yang sama, menyediakan platform, aplikasi, dan konten yang sesuai dengan
kebutuhan. Sebuah usaha keras yang akan membawa kebaikan. Dengan
demikian apa yang disebut sebagai transformasi digital dalam waktu
tak lama lagi akan tercapai, tinggal bagaimana kita bersinergi. Semoga
semangat Tahun 2020 membawa kebaikan bagi kita semua.
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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 tahun 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 Pelayanan Publik
Tidak diragukan lagi, Indonesia akan menjadi raksasa ekonomi digital. Bahkan 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. Namun bagaimana dengan sektor pelayanan publik?
Siapkah pemerintah melakukan transformasi digital?

D

alam sambutannya pada acara 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, Dr. Ing Ilham A. Habibie.
M.B.A 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,
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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 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 tahun 2025 ekonomi digital Indonesia
tumbuh empat kali lipat dengan nilai mencapai USD

Fokus Utama

Dr. Suharso Monoarfa

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional,
Ketua Harian Tim Pengarah Wantiknas
240 miliar. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai
pasar potensial ekonomi digital terbesar di kawasan
Asia Tenggara, sehingga harus dimanfaatkan sebaikbaiknya.
“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 tahun 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
perekonomian nasional.
“Kontribusi
Tokopedia
terhadap
perekonomian Indonesia meningkat dari Rp 58 triliun
pada tahun 2018 menjadi Rp 170 triliun pada tahun
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.
Bukan hanya ekonomi, sesungguhnya
apa yang dimaksud dengan “Transformasi Digital”
menyentuh semua lini kehidupan, termasuk
pemerintahan dan masyarakat. Inilah yang tengah
dilakukan oleh Pemerintah Indonesia saat ini.

Sementara dalam satu kesempatan di
hadapan media, Menteri Komunikasi dan Informatika
(Menkominfo) Johnny G. Plate menegaskan bahwa
Indonesia harus siap menghadapi perkembangan
dunia dari fisik menjadi digital dan menghadapi
persaingan dunia di masa depan sebagai bagian dari
dampak perkembangan tersebut.
Johnny mengatakan, Indonesia akan
dihadapkan pada perkembangan dunia yang terus
bergerak, bermigrasi, dan bertransformasi dari dunia
fisik ke dunia digital.
“Kita suka atau tidak suka, dunia akan
bergerak, bermigrasi dan bertransformasi dari dunia
fisik ke dunia digital, bangsa kita juga bergerak dari
bangsa fisik, bangsa dengan teritorial yurisdiksi
ke bangsa teritorial dan ekstra teritorial,” papar
Menkominfo.
Tidak bisa tidak, Indonesia memang harus
menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi.
Karena jika tertinggal niscaya Indonesia hanya menjadi
negara pecundang. Johnny juga meyakini bahwa
bangsa yang memimpin di sektor teknologi akan
menjadi negara yang kuat.
“Ini suatu keniscayaan yang tidak bisa kita
hindari dan harus kita hadapi secara cepat, secara
tepat agar menjadi bangsa pemenang,” kata Johnny.

Proses Bernama Transformasi Digital

Masih banyak yang belum memahami inti
dari apa yang disebut sebagai “Transformasi Digital”.
Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat di
seluruh dunia semakin akrab dengan teknologi digital.
Mungkin masyarakat kita di pedesaan pada masa

Kennedy Simanjuntak
Deputi bidang Sarana
dan Prasarana Bappenas
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Peningkatan Kualitas Pelayanan

20 tahun silam tidak pernah terbayang jika hari ini
mereka bisa membeli apapun yang dikehendaki tanpa
harus pergi ke kios atau pasar tempat penjual berada.
Bahkan mereka bisa membeli barang dari penjual yang
keberadaannya berbeda pulau atau negara. Apakah
hanya sekadar itu yang disebut sebagai transformasi
digital?
Tentu saja tidak sesederhana itu. Adaptasi
masyarakat terhadap teknologi digital memang bagian
dari transformasi digital tapi transformasi digital sendiri
jauh lebih luas dari sekadar urusan jual beli. Sejatinya
transformasi digital merupakan bagian proses dari
teknologi yang tinggi, yang mana juga merupakan
perubahan yang berkaitan dengan penerapannya
pada seluruh aspek kehidupan yang terdapat dalam
masyarakat, termasuk pelayanan publik. Pada akhirnya
transformasi digital merupakan penggambaran secara
total atau secara keseluruhan efek digitalisasi dalam
masyarakat.
Ini sejalan dengan pendapat Anggota Tim
Pelaksana Wantiknas, Garuda Sugardo. Menurutnya
transformasi digital bukan hanya sekedar teknologi.
Karena jika tanpa budaya bukan Indonesia.
“Artinya transformasi digital adalah culture.
Kearifan lokal diutamakan. 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.
Transformasi ini dipandang sebagai tahap
ketiga dari teknologi digital, diawali dengan kompetensi
digital kemudian penggunaan digital, hingga yang yang
terakhir transformasi digital, dengan penggunaan serta
kemampuan transformatif yang menginformasikan
kesadaran digital.

06

Bukan hanya pada sektor bisnis, transformasi
digital juga dilakukan oleh pemerintah sabagai upaya
peningkatan kinerja terhadap kualitas pelayanan
terhadap masyarakat. Dalam presentasinya pada
acara simposium yang lalu, Suharso Monoarfa juga
menyampaikan bahwa lembaganya telah memulai
merancang beberapa kebijakan seperti pemangkasan
birokrasi dalam rangka memudahkan atau
menyederhanakan dalam pengambilan keputusan.
“Mengingat pada era digital, pemerintah
perlu berpikir secara analog yang berbeda. Bappenas
sendiri sudah mulai memangkas jabatan eselon 3, 4, 5
di dua kedeputian yaitu kedeputian sarana prasarana
dan kedeputian regional,” paparnya.
Sementara menurut Deputi bidang Sarana
dan Prasarana Bappenas Kennedy Simanjuntak,
transformasi digital memang harus dilakukan di segala
bidang, termasuk di pemerintahan. Menurut Kennedy
pemerintah selama ini telah melakukan upaya-upaya
transformasi digital di beberapa bidang.
“Beberapa kebijakan pemerintahan selama
5 tahun ke depan adalah diantaranya adalah capaian
infrastruktur broadband. Hampir seluruh kota dan
kabupaten sudah tersambung broadband internet,”
katanya. Selain itu dirinya juga memastikan jika
pembangunan infrastruktur internet akan dituntaskan
hingga ke level desa.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkominfo Niken
Widiastuti. Niken menyampaikan, pada tahun 2019,
Kemenkominfo pun telah berhasil menyelesaikan
koneksi backbone serat optik di semua kota di
Indonesia, atau lazim disebut proyek Palapa Ring.
“Tak hanya menyediakan infrastruktur, kami
juga mendukung pengembangan masyarakat dengan
meningkatkan sumber daya manusia agar semakin
berkualitas melalui e-literacy, dan pada saat yang
sama, menyediakan platform, aplikasi, dan konten
yang sesuai dengan kebutuhan,” ujar Niken, dalam
keterangannya, akhir September 2019 lalu.

Digitalisasi Hingga Daerah

Keberadaan infrastruktur digital atau ICT
memang sangat penting dalam langkah transformasi
digital. Hal ini disebabkan infrastruktur adalah dasar
untuk ke tahap selanjutnya, yakni pemanfaatan
infrastruktur tersebut untuk berbagai kepentingan
masyarakat. Kendati telah mencapai ibukota
kabupaten atau kota namun penyebaran infrastruktur
digital dalam hal ini jaringan internet masih menjadi
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keluhan. Ketua Tim Pelaksana Wantiknas, Ilham
Habibie sendiri juga menyatakan bahwa pemerataan
infrastruktur adalah salahsatu pekerjaan rumah yang
harus diselesaikan.
Menurut Ilham Habibie, ada beberapa
kendala dalam pengembangan TIK di Indonesia
saat ini. Kendala tersebut adalah belum meratanya
infrastruktur.
“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,” ujarnya di acara Simposium
pada Desember 2019 silam.
Menanggapi hal ini, Kasubdit Sarana
Prasarana Telekomunikasi Ditjen Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes
PDTT Minarni Marbun mengatakan bahwa jumlah
desa yang terhubung internet masih rendah.
Padahal Peran TIK dalam pembangunan desa begitu
signifikan. Menurutnya masalah TIK secara umum di
perdesaan adalah informasi tentang desa yang kurang
terpublikasi, potensi maupun produk unggulan desa
tidak terpromosikan, kebijakan belum didukung basis
data, akses internet masih sulit dan jika ada akses
kualitasnya masih rendah.
“Saat ini Kemendesa, Kominfo dan BAKTI
sudah melakukan MOU. Paling tidak kantor desa
yang sudah ada internet, pada saat ini masih offline.
Rencananya menurut BAKTI akan menentukan lokus
prioritas yg menjadi kebutuhan desa. Kemendesa
mempunyai program prioritas desa wisata yg
dibuat Kemenpar dan Kominfo. Kemendesa sudah
membangun 116 desa wisata namun masih beberapa
desa yang belum terhubung internet,” ujarnya dalam
Kelas Paralel Session : Sinergi Multi-Stakeholders TIK
pada acara simposium.
Minarni juga menyatakan Hasil yang
diharapkan ialah mendorong penyelenggaraan
pelayanan publik yang baik, efektif dan efisien
melalui pengembangan TIK di desa, pengembangan
tata perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pembangunan yang akuntabel dan transparan di desa,
penerapan teknologi tepat guna secara mandiri dan
berbasis sumber terbuka dalam rangka percepatan
pembangunan dan kemandirian desa.
Daerah yang dianggap berhasil dalam
melangkah menuju transformasi digital adalah
Kabupaten Sumedang. Dalam rangka transformasi
digital, implementasi e-government di lingkungan

Pemkab Sumedang terus dioptimalkan, serta koneksi
internet telah ditargetkan menjangkau seluruh
kecamatan dan desa (zero blank spot). Di samping itu,
untuk meningkatkan kemampuan dan kompentensi
ASN, Pemkab juga melaksanakan capacity building
yang sistemik dan masif.
“Sumedang akan fokus pada persoalan
transformasi digital sampai tahun 2020. Semua
SKPD, kecamatan, desa dan sebagian sekolah telah
terhubung dengan internet, bahkan sudah masuk di
270 desa. Untuk persoalan SDM, mereka membuka
50 formasi untuk TIK. Baik data analysis programmer
dan content creator, ujar Sekda Kabupaten Sumedang
Herman Suryatman.
Tak boleh kalah dari Kabupaten Sumedang,
pemerintah daerah lain juga perlu memiliki strategi
untuk melakukan transformasi digital di di wilayahnya
masing-masing. Transformasi digital memang sebuah
keniscayaan, namun jika tidak dipersiapkan dengan
benar, maka bukan untung yang didapat, malah
buntung yang diraih.
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Indonesia First
Kristiono

Ketua Umum MASTEL/ Anggota Tim Pelaksana Wantiknass

Di Era revolusi digital saat ini diproyeksikan akan menjadi kunci peningkatan produktivitas nasional
Indonesia hingga mencapai US$ 150 miliar pada tahun 2025. Peningkatan produktivitas ini dicapai
melalui potensi pertumbuhan GDP sebesar US$35 miliar dan penciptaan lapangan pekerjaan
baru bagi 3,7 juta orang (McKinsey,2016). Indonesia perlu menentukan langkah strategis untuk
mewujudkan potensi tren ekonomi digital tersebut.

S

alah satu pilar ekonomi digital adalah industri
Device, Network dan Application (DNA), di mana
menurut dokumen Master Plan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Eknomi Indonesia (MP3EI)
lapisan industri DNA terdiri dari : 1) Industri content
; 2) Industri aplikasi telematika; 3) Industri layanan
akses; 4) Industri layanan infrastruktur network; 5)
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Industri sistem integrasi; 6) Industri manufaktur
perangkat telematika; 7) Industri material komponen
perangkat telematika.
Saat ini ketersediaan industri pada lapisan
5 ke atas sangat terbatas yang mengakibatkan daya
saing industri nasional rendah, unequal level of
playing field dengan pemain global yang sudah jauh
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lebih mapan serta lemahnya dukungan regulasi
dan kebijakan lintas Kementerian untuk mengatasi
permasalahan diatas.
Ketiadaan industri manufaktur dan
material telematika di Indonesia mengakibatkan
banjirnya produk impor yang berkontribusi kepada
tingginya defisit neraca perdagangan Indonesia,
yang dalam jangka panjang akan mengakibatkan
tingkat ketergantungan tinggi kepada produk impor
yang membuka celah kerawanan kepada aspek yang
lebih luas dan strategis seperti aspek ketahanan dan
keamanan negara.
Rezim
perdagangan
World
Trade
Organization (WTO) membuka terjadinya liberalisasi
perdagangan dunia, namun dalam beberapa tahun
terakhir terjadi paradox dengan semakin banyaknya
negara maju cenderung melakukan proteksionisme
atas industrinya. Presiden Trump mengkampanyekan
‘American first’ yang berlanjut dengan terjadinya
trade war dengan China yang berdampak pada
pertumbuhan ekonomi dunia. Indonesia sebetulnya
sejak tahun 2014 telah memberlakukan kebijakan
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk
mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.
Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan
Menteri Kominfo telah menerbitkan peraturan
menteri tentang TKDN terkait alat dan perangkat
telekomunikasi yang berbasis Long Term Evolution
(LTE) yang sempat menggairahkan tumbuhnya
industri nasional, namun karena lemahnya
pengawasan dan pembinaan sehingga banyak yang
berguguran di tengah jalan.

Kristiono

Anggota Tim Pelaksana Wantiknas
Dukungan regulasi yang diperlukan tidak
cukup sebatas pemberlakuan TKDN, namun juga
perlunya penciptaan captive market dan insentif
khusus bagi industri DNA nasional. Instruksi
Presiden Jokowi kepada Menteri Pertahanan
untuk mengembangkan industri nasional dalam
penyediaan alutsista yg dibutuhkan sangat tepat.
Hal tersebut adalah amanat UU No. 3 Tahun
2002 tentang pertahanan negara, bahwa dalam
rangka meningkatkan kemampuan pertahanan
negara, pemerintah perlu melakukan penelitian
dan pengembangan industri dan teknologi di
bidang pertahanan. Serta menteri mendorong dan
memajukan pertumbuhan industri pertahanan.
Narasi dalam undang-undang pertahanan
tersebut, semestinya ada di undang-undang setiap
sektor, sehingga menjadi tugas dan kewajiban bagi
setiap menteri untuk mendorong dan memajukan
pertumbuhan industri di sektornya masing-masing.
Benar
bahwa
kebijakan
afirmatif
bagi industri nasional harus dilakukan dengan
pertimbangan dan cara yang cerdas dan taktis,
agar terhindar dari klaim negara lain dalam forum
WTO. Namun hal tersebut tidak boleh menyurutkan
sedikitpun langkah kita untuk membangun
kemandirian industri, bangsa dan negara.
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Belajar Transformasi
Digital Dari New Zealand
Siapa sangka ternyata tetangga kita New Zealand
tercatat menduduki posisi 10 besar negara
dengan kemudahan berbisnis tertinggi di dunia,
keberhasilan penerapan E-Government, dan
menyandang predikat sebagai salah satu negara
paling kreatif di dunia berdasarkan peringkat
Global Cretaivity Index. Apa saja resepnya?

P

ada seminar Internasional dan Lokakarya
bertajuk ‘Dukungan TIK untuk Peningkatan Ease
of Doing Business’ di Balai Kota DKI Jakarta, pada
Februari 2019 silam, Direktur Eksekutif Government
to Government Know-How (G2G Know-How) asal New
Zealand, Malcolm Millar mengungkapkan, kuatnya
aspirasi dari pemerintah daerah di Indonesia untuk
meningkatkan kemampuan layanan publik berbasis
digital ini menjadi kesempatan untuk ASN daerah
belajar langsung dari pengalaman terbaik di dunia.
“Pemerintah Selandia Baru berkomitmen
untuk membantu negara mitra mereka belajar dari
revolusi digital yang telah dialaminya,” ucapnya.
Miller menambahkan, di Selandia Baru, lebih
dari 70 persen interaksi pemerintah dan penduduknya
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sudah terjadi melalui platform digital. Pihaknya ingin
mengambil peran sebagai ‘Layanan Satu Pintu’ bagi
pemerintah negara mitra yang ingin mengakses
keahlian dan pengalaman terbaik di sektor pelayanan
publik maupun sektor swasta.
“Itu membuat Selandia Baru sebagai salah
satu negara yang memimpin dalam hal layanan publik
berbasis digital dan mendukung posisi kami sebagai
nomor satu dalam hal transparansi dan kemudahan
menjalankan usaha,” tuturnya.
New Zealand memang bisa dianggap sebagai
negara yang berhasil melakukan transformasi digital
pada pelayanan publiknya. Kendati awalnya seperti
di Indonesia yang setiap lembaga pemerintahannya
memiliki aplikasi dan layanan digital sendiri, sejak
memulai langkah transformasi digital pada 2006,
mereka berhasil membuat pelayanan berbasis digital
yang mudah dan efektif melalui common web platform.
Semua informasi dari semua layanan pemerintah bisa
diakses di sana.

Profil

5 Langkah Ala New Zealand

Sementara di tempat terpisah sebagaimana
dikutip dari Ayobandung.com, Trade Commissioner
dari New Zealand Trade and Enterprise Diana Permana
dalam seminar dan workshop “Digital Governance:
Ease of Doing Business The NZ Experience” di kampus
Universitas Padjadjaran Dipatiukur, Februari 2019
menyebutkan, pencapaian New Zealand dalam
melakukan transformasi digital karena menerapkan
beberapa langkah antara lain :

1. Adanya Chief Digital Officer

Untuk memaksimalkan dan mengefektifkan
kolaborasi digital di bidang pemerintahan dan
pelayanan publik, kedinasan di Selandia Baru memiliki
posisi Chief Digital Officer yang memegang peran
koordinasi kolaborasi dengan kedinasan lainnya.

2. Kolaborasi Teknologi

Kolaborasi antar stakeholder di negara ini
melibatkan seluruh perangkat pemerintahan di seluruh
bidang kehidupan, mulai dari pendidikan hingga
perdagangan. Semua layanan publik dari seluruh aspek
tersebut terintegrasi dalam satu situs web. Dengan
begitu, masyarakat tak perlu mengunduh berbagai
macam aplikasi pelayanan dari tiap-tiap kementerian
yang ada.
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3. Servis Digital

New Zealand juga memiliki sistem pelayanan
digital yang dinamai smart start. Sistem ini dimiliki
masing-masing Kementerian untuk mempermudah
alur kehidupan masyarakat mulai dari lahir, tumbuh
berkembang, sekolah, bekerja, berbisnis, hingga
meninggal dunia.

4. Lifelong Learning

Fungsi Kementerian pendidikan di Selandia
Baru tak hanya sekadar mengurusi pendidikan
formal seperti sekolah, namun mereka juga telah
mempersiapkan jalur-jalur pendidikan nonformal
seperti berbagai kursus dan pendidikan anak hingga
tahap pencarian kerja dan seterusnya. Hal ini dibangun
karena pendidikan dinilai dibutuhkan oleh seluruh
lapisan masyarakat dari berbagai usia.

5. Kemanan Informasi

Seluruh data warga yang terintegrasi dalam
satu sistem tersebut juga dijamin keamanannya
dengan satu sistem khusus. Dengan begitu, warga
tidak perlu merisaukan adanya penyalahgunaan data
oleh pihak yang tidak berwenang.
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Langkah Menuju
TransformasiDigital
Sejatinya transformasi digital merupakan bagian dari sebuah proses teknologi
yang tinggi. Transformasi Digital juga mencakup perubahan yang berkaitan
dengan penerapannya pada seluruh aspek kehidupan yang terdapat dalam
masyarakat, termasuk pelayanan publik. Sejauh mana perkembangannya di
Indonesia?

