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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

S

aya mengucapkan Selamat Hari Raya Idulfitri 1441 H, mohon maaf
lahir dan batin. Puji syukur kita semua masih dipertemukan melalui
e-Buletin Wantiknas ini dalam keadaan sehat. Semoga kita selalu
diberikan anugerah kesehatan dan keselamatan. Dalam kondisi pandemi
Covid-19 seperti saat ini memang kesehatan dan keselamatan menjadi hal
utama yang harus diperhatikan. Namun demikian bukan berarti yang lain
menjadi tidak penting.
Pemerintah telah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya pencegahan corona virus disease
2019 (Covid-19). Jika melihat Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI
Nomor 9 Tahun 2020, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk
dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa
untuk mencegah kemungkinan penyebarannya. Ini artinya bagi penduduk
wilayah yang diduga terinfeksi harus membatasi segala aktivitas di ruang
publik termasuk kegiatan belajar mengajar.
Kendati terkendala pandemi, kegiatan belajar tidak boleh terhenti
sama sekali, karena komitmen kita untuk pembangunan SDM berbasis
ilmu pengetahuan, teknologi dan IT serta mewujudkan making Indonesia
4.0 yang telah dicanangkan pada 4 April 2018. Untuk itulah kemudian kita
mendukung kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dikeluarkan oleh
pemerintah. Memang bukan tanpa masalah, ketersediaan jaringan internet
dan biaya yang dikeluarkan masih menjadi keluhan. Dibutuhkan kerja sama
dari seluruh stakeholder untuk memastikan PJJ ini bisa berjalan dengan
lancar.
Dari diskusi dengan para stakeholder, kita mendapat kepastian
bahwa baik perguruan tinggi sebagai pelaksana maupun perusahaan
operator telekomunikasi sama-sama memiliki komitmen yang tinggi untuk
menyukseskan PJJ. Terlebih sebenarnya pola belajar jarak jauh telah lama
dipersiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga
kolaborasi yang telah berjalan bisa menjadi lebih erat.
Jabat Erat
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Profil Wantiknas

D

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

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

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

Kolaborasi Kampus
dan Operator
Kunci Sukses Distance Learning
kala PSBB
Menyusul DKI Jakarta, banyak daerah yang juga memberlakukan
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pasca disetujui oleh
Kementerian Kesehatan. Bukan hanya kegiatan bisnis dan kehidupan
bermasyarakat, aktivitas pendidikan juga merasakan dampaknya.
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) menjadi solusinya, namun butuh
kolaborasi para stakeholder untuk menyukseskannya terutama
perguruan tinggi dan operator telekomunikasi.

D

alam rapat terbatas bersama sejumlah menteri via
sambungan video pada 30 Maret 2020, Presiden
Joko Widodo menyebut istilah Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya yang harus
dilakukan untuk melawan pandemi Covid-19.
“Saya minta pembatasan sosial berskala
besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih
disiplin dan lebih efektif lagi. Sehingga tadi juga sudah
saya sampaikan perlu didampingi kebijakan darurat
sipil,” jelas Jokowi saat itu.
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Esoknya, pemerintah menerbitkan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Detail mengenai
teknis pelaksanaan PSBB diatur melalui Peraturan
Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun
2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala
Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19).
Dari
Peraturan
Menteri
Kesehatan
(Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020, kita bisa
memahami bahwa PSBB adalah pembatasan kegiatan

https://dikti.kemdikbud.go.id

Fokus Utama

Nizam
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan
Tinggi Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan.

merepotkan bahkan membingungkan karena memang
belum akrab dengan pola pengajaran seperti ini.
Masyarakat kita terbiasa dengan pola pengajaran tatap
muka antara siswa dengan guru di dalam ruang kelas.
Sebenarnya bukan hanya siswa dan para orang tua,
sebagian besar guru juga masih gagap dengan pola PJJ.
Akhirnya mereka hanya memberikan tugas yang wajib
dikerjakan dan dilaporkan melalui aplikasi pesan instan
dengan melampirkan foto.
Agak berbeda dengan dunia sekolah,
walaupun sama-sama mengalami perubahan pola
pengajaran, dunia perguruan tinggi terlihat lebih
siap menjalankan PJJ. Kegiatan belajar mengajar di
perguruan tinggi juga harus terus berlanjut walaupun
tanpa ruang kelas. Namun bukan tanpa persoalan,
kegiatan belajar virtual ini tentu saja membutuhkan
dukungan teknologi digital yang mumpuni salah
satunya ketersediaan jaringan internet dan layanan
telekomunikasi. Untuk menjawab persoalan tersebut,
maka butuh kolaborasi penuh antara perguruan tinggi
dengan operator telekomunikasi.
Menurut Ketua Tim Pelaksana Dewan
Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
(Wantiknas), Ilham A Habibie mau tidak mau kita
harus beradaptasi karena distance learning di masa
PSBB ini adalah suatu keniscayaan dan hal ini sudah

https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/

tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga
terinfeksi Covid-19 demi mencegah kemungkinan
penyebarannya.
Permenkes RI Nomor 9/2020 ini salah satunya
juga mengatur tentang peliburan kegiatan belajar
mengajar di semua lembaga pendidikan. Kegiatan
belajar mengajar di sekolah dan kampus dihentikan
sementara dan digantikan dengan media yang efektif,
setidaknya hingga situasi dianggap kondusif. Salah
satu cara yang dilakukan adalah lewat langkah belajar
jarak jauh dengan menggunakan berbagai aplikasi yang
menghubungkan antara siswa dengan guru.

Sekolah Tanpa Kelas

Tak bisa dipungkiri, keselamatan seluruh
warga negara menjadi perhatian khusus dari
pemerintah sehingga langkah PSBB harus diambil.
Namun demikian proses belajar mengajar tentu saja
tidak boleh terputus karena kita tidak ingin kehilangan
satu generasi lantaran pandemi Covid-19. Terlebih
program pertama dari lima program prioritas Kabinet
Indonesia Maju adalah pembangunan SDM berbasis
ilmu pengetahuan, teknologi dan IT.
Bagi sebagian orang khususnya siswa sekolah
dan orang tua mereka, PJJ ini adalah sesuatu yang

Ririek Adriansyah
Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi
Seluler Indonesia (ATSI)
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Fokus Utama
“Harus diakui, kendala yang dihadapi dari
pelaksanaan pembelajaran jarak jauh saat ini adalah
kebijakan yang tidak tegas, kultur dan mindset belajar
mandiri belum terbentuk, infrastruktur belum stabil,
kemudian konten pembelajaran digital sangat minim.
Selain itu masyarakat juga harus tahu bahwa kebijakan
online learning tidak bermaksud menghilangkan yang
tradisional jadi tidak perlu takut,” ujarnya.

Bukan Barang Baru

diatur di peraturan
pemerintah dan ini perlu
dioptimalkan melalui kerja sama dengan pihak operator
telekomunikasi.
“Saya kira memang bukan suatu hal yang baru
untuk kita, yang baru adalah cara dari segi pengajaran
dan peserta didiknya yang belum berpartisipasi
sepenuhnya menggunakan TIK saat PSBB diberlakukan.
Selain itu, distance learning ini perlu dioptimalkan
dengan Kerja sama dengan operator telekomunikasi
dalam menyediakan konektivitas yang menjadi bagian
dari diskusi saat ini,” tuturnya saat membuka acara
Diskusi TIK-Talk#18 dengan tema: Kolaborasi Perguruan
Tinggi dan Operator Telekomunikasi dalam Pelaksanaan
Pembelajaran Jarak Jauh di Masa PSBB, Kamis 9 April
2020 secara virtual.
Hadir dalam diskusi virtual tersebut, anggota
Tim Pelaksana Wantiknas, Prof. Zainal A. Hasibuan
menyatakan bahwa PJJ di masa PSBB ini, masih
menghadapi beberapa tantangan, baik dari kebijakan
yang tidak tegas mengenai pembelajaran di rumah
secara online, kultur belajar secara mandiri belum
sepenuhnya terbentuk, dukungan infrastruktur TIK yang
belum merata, konten pembelajaran digital yang masih
sangat minim. Di samping itu, ada yang beranggapan
bahwa belajar secara online learning seolah-olah
akan menggantikan pembelajaran secara tradisional,
sehingga enggan melaksanakan kebijakan belajar di
rumah tersebut.
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Tidak salah jika Ketua Tim Pelaksana
Wantiknas, Ilham A Habibie menyatakan bahwa PJJ
bukanlah sesuatu yang baru, karena hal ini sejalan
dengan pernyataan dari plt. Direktur Jenderal
Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Nizam. Dalam pemaparannya saat diskusi,
Nizam menyampaikan bahwa Pembelajaran Jarak Jauh
(PJJ) yang banyak diusung dunia pendidikan saat ini
telah banyak diadopsi oleh perguruan tinggi.
“PJJ ini sudah kita jalani sejak lama, bahkan
Universitas Terbuka sudah menerapkan PJJ sejak
puluhan tahun lalu, dan sebenarnya bukan hal baru,
tetapi pada kenyataannya masih banyak di antara
perguruan tinggi kita yang belum memanfaatkan
pembelajaran daring ataupun blended learning, namun
kini banyak yang mulai menerapkan,” ungkapnya.
Nizam jelaskan bahwa pembelajaran jarak
jauh sudah sangat lama diluncurkan. Kemendikbud
sudah bekerja sama dengan beberapa penyedia layanan
internet baik di dalam maupun di luar negeri, seperti
pada kegiatan GDLN dan INHERENT.
“Dikti saat masih tergabung dalam
Kemenristekdikti juga sudah merilis Indonesia Cyber
Education (ICE) sebagai platform untuk Massive Open
Online Course (MOOC) Indonesia, selain itu disiapkan
pula penggunaan blockchain yang dapat diakses oleh
seluruh perguruan tinggi, dan bekerja sama dengan
Google untuk model pembelajaran berbasis daring,”
katanya.
Menurut Nizam, saat ini hampir seluruh
perguruan tinggi sudah melakukan PJJ atau
pembelajaran daring sesuai dengan Surat Edaran
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan
Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.
Lanjut Nizam, dari survei yang sudah
dilakukan, ditemukan bahwa 95% perguruan tinggi
sudah melakukan pembelajaran dari rumah, pada
tanggal 9 maret 2020 mulainya pandemi ini masuk ke
Indonesia, Kemendikbud mengeluarkan Surat Edaran
Menteri yang meminta sekolah-sekolah dan kampuskampus untuk melakukan pembelajaran dari rumah,
terutama di daerah-daerah yang sudah ditemukan
kasus positif Covid-19.

Fokus Utama
Nizam menambahkan tidak semua perguruan
tinggi memiliki platform pembelajaran secara daring,
oleh karena itu Ditjen Dikti memiliki program bernama
Sistem Pembelajaran Daring Indonesia (SPADA) yang
sejak lama dapat dimanfaatkan oleh perguruan tinggi
untuk melakukan pembelajaran serta berbagi materi
kuliah secara daring.
“Namun saat ini kita sedang memperkuat
SPADA agar bisa diakses untuk perguruan tinggi yang
belum mempunyai platform,” tuturnya.
Nizam menjelaskan masih diperlukan
lagi pengembangan pengajaran secara daring ini.
“Mahasiswa puas dengan proses pembelajaran daring
ini, dan cukup efektif, tetapi pembelajaran interaktif
dalam kelas masih jauh lebih baik, untuk itu proses
pembelajaran daring ini masih banyak yang harus di
improvisasi,” jelas Nizam.
Untuk kerja sama dengan operator
telekomunikasi, menurut Nizam sudah mulai dijalin,
dimana setidaknya para provider memberikan paket
kuota yang sesuai dengan kantong mahasiswa dan tidak
memberatkan mahasiswa dalam belajar melalui daring.

Peran Operator

Menanggapi tuntutan adanya kolaborasi
antara operator telekomunikasi dalam PJJ, Ketua Umum
Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI), Ririek
Adriansyah, menyatakan jika ATSI telah mendukung
penyediaan belajar jarak jauh baik di level pendidikan
tinggi maupun di tingkat dasar dan menengah.
Menurutnya bukan hanya lantaran Covid-19, tapi
mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia, maka
platform digital adalah solusi.
“Ini merupakan kewajiban bukan hanya karena
wabah tetapi di luar itupun dengan mempertimbangkan
kondisi geografis yang sangat luas dan masyarakat
tinggalnya berjauhan, salah satu cara untuk melakukan
leapfrog dalam hal penyediaan pendidikan bagi seluruh
masyarakat di manapun mereka berada adalah dengan
belajar jarak jauh atau dengan menggunakan platform
digital,” paparnya dalam diskusi.
Sebelumnya Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim juga
menyatakan apresiasinya pada operator telekomunikasi
yang telah memberikan dukungan pada program PJJ.
“Saya sangat menghargai kerja keras temanteman Kemendikbud dan juga dukungan para operator
telekomunikasi yang telah memfasilitasi kegiatan
belajar-mengajar jarak jauh secara daring dengan
memberikan akses internet gratis kepada pelajar,
guru, dan dosen. Subsidi data yang diberikan operator
telekomunikasi sangat membantu pelajar maupun

pendidik untuk belajar, sehingga tetap produktif di
rumah,” kata Nadiem dalam siaran persnya.
Ririek menyatakan bahwa ATSI memahami
kondisi masyarakat di saat wabah dan belajar
dari rumah, ATSI berinisiatif memberi keringanan
yang jumlahnya tidak kecil. Mengutip pernyataan
MenKemenkominfo, Ririek menyebutkan bahwa nilai
yang sudah diberikan ATSI hampir Rp2,3 trilyun, dimana
Rp2 trilyun di antaranya berasal dari Telkom Grup.
“Tentunya tidak fair jika semuanya
dibebankan ke operator, sudah seharusnya seluruh
stakeholder ikut berkontribusi. Masalah harga layanan,
bisa cek termurah di dunia. Bisa dibandingkan dengan
negara lain,” ujarnya meyakinkan.
Memang transformasi digital di sektor
pendidikan harus serentak dilakukan mulai dari
kebijakan, organisasi (perguruan tinggi, sekolah),
infrastruktur, aplikasi dan konten. Semuanya sangat
bergantung kepada sumber daya manusia dan ini
harus dilakukan bersama-sama. Sebagaimana yang
diungkapkan oleh anggota Tim Pelaksana Wantiknas
Garuda Sugardo, kerja sama antara perguruan tinggi
dan operator adalah pelaksanaan transformasi digital
untuk menjawab tantangan presiden untuk membuat
Indonesia masuk ke revolusi industri 4.0.
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TIK-Talk

Kolaborasi
Multi-stakeholders:
Strategi Pencegahan
Hoaks Saat Pandemi

Dalam kondisi pandemi COVID-19 yang sedang meningkat
ternyata diiringi dengan meningkatnya penyebaran kabar
bohong atau hoaks di masyarakat. Banyak beredar kabar yang
berasal dari sumber yang tidak jelas yang membuat masyarakat
menjadi bingung bahkan panik. Berbagai upaya pencegahan
telah dilakukan, dengan kolaborasi berbagai pihak diharapkan
peredaran kabar hoaks bisa diatasi.

P

ada
pertengahan
April
kemarin,
Menteri
Komunikasi
dan
Informatika
(MenKemenkominfo) Johnny
G Plate
mengatakan
ada ratusan isu hoaks
yang tersebar di tengah pandemi virus Corona
(COVID-19). Menurutnya kabar hoaks tersebut
tersebar di berbagai platform digital, pemerintah
telah menindaklanjuti hal tersebut.
“Hingga hari ini ada 554 isu hoaks dan
tersebar di 1.209 platform, baik itu Facebook,
Instagram, Twitter, maupun YouTube, dan yang telah
ditindaklanjuti atau di-takedown sebanyak 893, terdiri
dari 681 Facebook, 4 Instagram, 204 di Twitter, dan
4 di YouTube. Sedangkan yang akan ditindaklanjuti
atau belum ditindaklanjuti sebanyak 316, terdiri dari
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Facebook 162, Instagram 6, Twitter 146, dan YouTube
2,” ujar Johnny dalam konferensi pers yang disiarkan
akun YouTube BNPB.
Dari hasil tindak lanjut yang dilakukan
oleh pemerintah melalui aparat kepolisian, ada
89 tersangka dengan 14 orang di antaranya telah
ditahan. Namun yang sesungguhnya lebih penting
bukanlah langkah penindakan, melainkan upaya
pencegahan agar masyarakat bisa memahami bahwa
menyebarkan berita bohong adalah sebuah kejahatan
dan pelakunya dapat ditindak secara hukum. Memang
bukan hal yang mudah, namun dengan peran serta
banyak pihak, maka hal ini bisa dilakukan.
Dalam acara Diskusi TIK-Talk#19 yang
mengangkat tema “Kolaborasi Multi-stakeholders

TIK-Talk

untuk Memerangi Hoax dan Disinformasi di Tengah
Pandemi Covid-19” yang diadakan oleh Dewan
Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional secara
virtual pada pertengahan April kemarin, Ketua Tim
Pelaksana Wantiknas Ilham A Habibie menyatakan
saat ini di situasi pandemi Covid-19 banyak sekali
informasi beredar di masyarakat yang belum tentu
kebenarannya dan perlu dihadapi dengan sikap kritis
agar tidak menyebabkan kepanikan tersendiri.
“Banyak informasi kita peroleh dari
berbagai media sosial kita ikuti. Perlu kehati-hatian
bagaimana kita menyikapinya dengan sikap kritis
untuk mengecek apakah sumbernya sudah benar
atau dari pemerintah sendiri kadang kita perlu telaah
yang jika kita lihat lagi bukan dari pemerintahan,”
kata Ilham saat membuka acara Diskusi. Ilham
menilai perlunya upaya pencegahan bersama dengan
kolaborasi antara stakeholder.
Di sisi lain, Anggota Tim Pelaksana
Wantiknas,
Garuda
Sugardo
menambahkan
adanya gelombang disruptif besar terkait hoaks
atau berita bohong yang menyesatkan sehingga
dibutuhkan strategi untuk melawan tersebut. “Kita
perlu bergandengan dengan menyatukan antara
pemerintah, media, komunitas, masyarakat dalam
mengatasi disruptif gelombang hoaks ini,” ujarnya.

Kendali ada di
Kemenkominfo

Polri memang memiliki kewenangan untuk menindak
pelaku pembuat dan penyebar kabar hoaks yang
meresahkan masyarakat, namun untuk menghentikan
penyebarannya di masyarakat dan dunia digital
menjadi kewenangan Kemenkominfo.

Hal ini juga ditegaskan oleh Direktur
Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP),
Kementerian Komunikasi dan Informatika Widodo
Muktiyo yang hadir sebagai narasumber menjelaskan
terkait penanganan hoaks yang selama ini memang
kendalinya ada di KemKemenkominfo. Dirinya
menyampaikan regulasi memang mengacu pada
Undang-Undang ITE dan pemblokiran sesuai dengan
adanya aduan.
“Secara regulasi mengacu UU ITE ya.
Poinnya adalah ada situs blokir dan di sisi pemblokiran
pun karena adanya aduan dari masyarakat, instititusi
atau pihak tertentu,” ucapnya.
Bahkan KemKemenkominfo sendiri sudah
ada cyber drone yang merupakan pengganti sistem
pemblokiran konten negatif. “Yang sudah kita labeli
hoax kita akan mintakan ke yang bersangkutan
untuk me-take down dan pemilik platform sudah
bisa melihatnya sendiri tanpa adanya aduan dari
masyarakat. Kemenkominfo juga berkoordinasi secara
intens dengan kepolisian menegakan aturan terkait
media sosial,” jelasnya.
Sementara pencipta aplikasi Drone Emprit
Ismail Fahmi yang juga hadir sebagai pembicara
mengungkapkan pemanfaatan big data sebagai
sumber pemetaan hoaks. “Salah satunya kita dapat
memanfaatkan big data pada media online dan media
sosial untuk memetakan hoaks Covid-19,” ungkapnya.
Walaupun belum mampu menjangkau
halaman media sosial personal di Facebook,
Instagram, dan pesan singkat, Drone Emprit dapat
menangkap percakapan lebih lengkap di platform
Twitter dan media online, proses otomatis, cepat,
volume besar, mengolah data tak terstruktur,
dan penerapan berbagai analisis big data untuk
memetakkan sebagian hoaks dan isu strategis terkait
Covid-19.
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Wawancara

Kondisi
Geografis
Jadi
Tantangan
Konektivitas

B

erdasarkan hasil riset yang dirilis oleh
Hootsuite pada awal tahun lalu, diketahui
kecepatan
koneksi
Internet
rata-rata
Indonesia nyaris terendah jika dibandingkan
dengan lebih dari 40 negara lainnya. Laporan itu
menyebutkan kecepatan Internet Indonesia rata-rata
hanya 20,1 Mbps atau jauh di bawah rata-rata dunia
(worldwide) yang mencapai 73,6 Mbps. Menurut
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerald
Plate salah satu penyebab rendahnya konektivitas
internet di Indonesia adalah faktor geografi. Hal
yang sama juga diungkapkan oleh Senior Digital
Development Specialist World Bank, Natasha
Beschorner. Dalam wawancara singkat yang dilakukan
oleh tim humas Wantiknas, Natasha mengungkapkan
bahwa jaringan broadband dan fiber optik belum
secara optimal sampai ke kecamatan-kecamatan.
Tantangannya adalah kondisi geografis dari setiap
daerah yang berbeda. Simak wawancaranya.
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Natasha Beschorner
Senior Digital Development
Specialist World Bank

Bagaimana Anda melihat
kondisi konektivitas
broadband di Indonesia?

Konektivitas 2G dan telepon sudah bagus sekali, tetapi
masih ada kendala konektivitas broadband khususnya
4G dan kabel fiber optik. Sebagian besar yang belum
punya akses broadband dan fiber optik tersebut
ada di daerah 3T (daerah tertinggal, terdepan dan
terluar). Tentu ini masih menjadi kendala, meskipun
sudah ada kemajuan namun belum optimal.

Wawancara

Apa saja yang menjadi
tantangan konektivitas
broadband?

Memang, kemajuannya cukup besar karena saat
ini fiber optik sudah ada antar kabupaten dan kota
di Indonesia. Namun, jaringan tersebut belum
secara optimal sampai ke kecamatan-kecamatan.
Tantangannya adalah kondisi geografis dari setiap
daerah yang berbeda. Maka dibutuhkan kerja sama
antar swasta dan pemerintah dalam menggunakan
infrastructure sharing.

Peluang apa yang bisa
diambil dan adopsi
oleh Indonesia dengan
infrastruktur yang sudah
100%?

Indonesia berkembang sangat cepat. Adopsi digital
sudah hampir menyentuh semua lini termasuk dalam
media sosial. Saat ini e-commerce juga sudah banyak
di Indonesia, seperti Tokopedia, Bukalapak, Traveloka,
dan lainnya. Masih ada kesempatan adopsi digital
dalam dunia bisnis kecil small bussines enterprise,
artinya dari segi ekonomi peluangnya sendiri cukup
besar dulu belum ada GoJek sekarang sudah ada,
kemudian fintech juga sedemikian cepatnya.
Kembali lagi, konektivitas bukan hanya
pada perekonomian digital tapi ada faktor lainnya ke
digital skill, sumber daya manusia, sistem keuangan
payment, logistik. Bahkan saat ini sudah ada peraturan
UU tentang data yaitu perlindungan data pribadi dan
transaksi elektronik.

Masukan apa yang menjadi
fokus dan sorotan Indonesia
khususnya Wantiknas yang
memiliki peranan penting
dalam keberhasilan TIK di
Indonesia?

Kolaborasi adalah salah satu kata kunci. Wantiknas
dapat melakukan koordinasi dan kerja sama
dengan kementerian terkait seperti Bappenas,
KemKemenkominfo dengan mengadakan pertemuanpertemuan lalu kemudian implementasi.
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Opini

Pandemi Covid-19
Ubah Paradigma

Masyarakat
Menuju 5.0
Dr. Hamdani, M.Cs.
Ketua Dewan TIK Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Dosen dan Kepala UPT.
TIK Universitas Mulawarman

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki peran strategis
dalam komunikasi, bisnis, bekerja, belajar dan aktivitas sehari-sehari
saat pandemi Covid-19. Digitalisasi secara alami akibat Covid-19
ini disambut baik oleh masyarakat awam dan pemahaman TIK ke
depan. Jika sebelumnya persepsi TIK hanya dikuasai oleh kalangan
anak-anak muda, sarjana bidang komputer atau komunitas TIK, kini
TIK sudah hampir menyentuh semua kalangan.

S

aat ini, semua mendadak digital. Semula pekerjaan
umumnya dilakukan di kantor, belajar di sekolah
dan kampus, seminar yang membutuhkan ruang
cukup besar, kini semua berubah menggunakan
peran TIK. Media pembelajaran menggunakan model
Syncronous (komunikasi online secara langsung) dan
Asynchronous (komunikasi online tidak langsung)
disadari memiliki andil cukup besar sehingga dapat
diterima oleh masyarakat awam.
Beberapa perguruan tinggi dan sekolah
sudah ramai-ramai melakukan seminar dan workshop
secara daring, bahkan beberapa kegiatan seperti
kenaikan kelas dan wisuda pun dilakukan secara
daring. Beberapa kajian agama juga sudah dilakukan
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secara daring. Terlebih di masa bulan Ramadan saat
ini. Di mana aplikasi syncronous yang digunakan
saat ini seperti Zoom, WebEx, Jitsi, dan Google Meet
sebenarnya sudah tidak asing bagi komunitas TIK sejak
lama. Namun saat ini mendadak populer, begitu juga
dengan model pembelajaran secara Asynchronous yang
berbasis web seperti Learning Management System
(LMS).
Semua beramai-ramai melakukan pekerjaan di
rumah, belajar di rumah, dan hal lainnya di rumah selama
masa pandemi Covid-19. Tapi, dibalik kebiasaan baru
tersebut menyimpan masalah besar, yakni keterbatasan
konektivitas internet khususnya bagi mereka yang
berada di daerah-daerah terpencil. Tersedianya

Opini

jaringan 4G diharapkan mampu meningkatkan ekonomi
digital dan pendidikan, namun saat ini belum dirasakan
secara optimal oleh masyarakat. Katakanlah, biaya
internet yang masih tinggi saat masyarakat mengakses
internet untuk kebutuhan belajar yang berbasis video
ataupun pekerjaan hingga konferensi video secara
virtual. Di samping itu, saya memiliki keyakinan bahwa
penyedia jasa internet seperti operator telekomunikasi
akan terus andil dan bekerja sama dengan stakeholder
terkait di daerah-daerah untuk membangun jaringan
telekomunikasi.
Tak dipungkiri, kehadiran TIK mengubah
pandangan masyarakat menuju era digital secara alami
dan masif. Masyarakat mulai sadar peran TIK menjadi
salah satu tulang punggung dalam mendukung semua
aktivitas. Jika sebelumnya masyarakat meragukan
berbelanja daring, transportasi daring dan belajar
daring, kini publik mulai terbiasa dan sepertinya akan
menjadi kebiasaan baru dengan aktivitas serba digital.

TIK saat pandemi Covid-19 kini menjadi salah
satu momentum akselerasi transformasi digital. Terlihat
beberapa peningkatan aktivitas digital, mulai dari sektor
pendidikan yang menetapkan sistem pembelajaran
jarak jauh dengan berbagai platform yang dipakai,
fokus Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),
peningkatan konsultasi kesehatan yang dapat diakses
secara daring, tingginya aktivitas belanja secara daring
masyarakat, dan sistem lainnya yang memungkinkan
Indonesia bersiap menuju 5.0. Tentunya hal tersebut
harus didasari adanya dukungan infrastruktur dan
konten digital yang handal dengan bekerja sama antar
stakeholder.
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SPADA,

PEMBELAJARAN
JARAK JAUH
ALA KEMENDIKBUD

Ketika pandemi Covid-19 mewabah, pemerintah mengambil kebijakan
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini di antaranya mengatur
pembatasan pergerakan dan membatasi interaksi langsung human-to-human yang
salah satunya adalah keharusan belajar dari rumah. Kemdikbud sendiri sebenarnya
telah memiliki aplikasi pembelajaran jarak jauh bagi perguruan tinggi, yaitu aplikasi
Sistem Pembelajaran Daring Indonesia.

Ide Dasar
SPADA
Indonesia

Meningkatkan akses mahasiswa terhadap pendidikan
tinggi yang bermutu melalui penerapan teknologi
pembelajaran daring (blended learning)
sebagai sarana alih kredit (credit transfer)
Meningkatkan akses terhadap pendidikan tinggi yang bermutu

Tujuan

Memberikan layanan pendidikan tinggi yang fleksibel dan terjangkau
Meningkatkan angka partisipasi kasar
Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi

Konsep Penyelenggaraan SPADA
Tujuan

Menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi bermutu dan merata untuk semua

Sasaran

Meningkatkan akses pendidikan tinggi bermutu
dengan penambahan sumber daya minimum

Strategi

Perguruan tinggi bermutu membuka
program studi kelas daring

Aksi
Wan�knas

Penyelenggaran kuliah daring & terbuka

@Wan�knas

Wan�knas

Meningkatkan mutu pendidikan tinggi
dengan menggunakan SDM yang ada

Perguruan tinggi bermutu menyediakan
perkuliahan daring bagi perguruan
tinggi lain

SPADA sebagai SISTEM
PROVIDERS

AGGREGATOR

SERVICES

USERS

Individuals

Students
Open Content
Course
Providers

Students

AGGREGATOR
Regulation & QA

Open Course
Study Program
Providers

Lecturar

HEls

Online Course

PARTNERS

Public

Penjaminan Mutu SPADA Indonesia
Penjaminan
Mutu Konten

Penjaminan Mutu
Proses Belajar

Penjaminan
Mutu Program

Penjaminan Mutu
Evaluasi Hasil Belajar

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Selamat Hari Raya

Idulfitri 1441 H
Mohon maaf lahir dan Batin

Wan�knas

@Wan�knas
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