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S

ebagaimana kita ketahui, kebijakan new normal yang diambil
oleh pemerintah harus dipahami sebagai skenario untuk
mempercepat penanganan Covid-19 dalam aspek kesehatan
dan sosial-ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan
rencana untuk mengimplementasikan skenario new normal dengan
mempertimbangkan studi epidemiologi dan kesiapan regional.
Selain untuk mencegah masifnya penyebaran Covid-19,
new normal ini juga menjadi peluang untuk semakin cepatnya
transformasi digital bisa terwujud. Karena dalam new normal
masyarakat akan beraktivitas namun tetap memperhatikan protokol
kesehatan dan meminimalisir kontak fisik dengan orang lain.
Less physical contact Economy atau pola ekonomi minim tatap
muka akan menjadi sebuah kebiasaan baru di tengah masyarakat. Kita
bisa melihatnya dari peningkatan tren penggunaan aplikasi belanja online,
video streaming dan lain sebagainya. Tentu saja ini menjadi peluang bagi
industri digital dan membuat industri kecil menjadi lebih kuat bertahan.
Isu ini juga menjadi tema dari e-Buletin Wantiknas kali ini, kita
ingin mendalami bagaimana pola ekonomi baru ini akan menjadi langkah
awal percepatan transformasi digital di Indonesia. Dengan konsep yang
matang dan pelaksanaan yang tepat, sesungguhnya pola ini bisa merubah
apa yang sebelumnya adalah musibah menjadi sebuah berkah.
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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Less Physical
Contact Economy
Atasi Pandemi Covid-19 Selamatkan Ekonomi
Vaksin untuk mengatasi pandemi Covid-19 belum ditemukan,
sementara aktivitas ekonomi harus terus dijalankan, protokol
kesehatan juga wajib jadi perhatian. Pola new normal dan less
physical contact economy jadi harapan.

B

erdasarkan konferensi pers yang disiarkan akun
Youtube BNPB, sampai pada pertengahan Juni
kemarin, jumlah kasus positif (Covid-19) di Tanah
Air bertambah 1.106 sehingga total menjadi 40.400.
sementara dua wilayah yang tercatat memiliki kasus
terbanyak adalah DKI Jakarta dan Jawa Timur.
Kendati demikian, jumlah pasien yang sembuh
dari Corona terus bertambah 580 menjadi 15.703.
Sementara pasien positif yang meninggal bertambah
33, dengan demikian totalnya menjadi 2.231. Hingga
waktu yang sama, pemerintah masih melakukan
pemantauan terhadap 29.124 ODP. Pemerintah juga
masih mengawasi 13.510 PDP.
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Pemerintah sendiri bukan tanpa upaya
menghadapi Pandemi Covid-19 yang tengah terjadi.
Berbagai kebijakan telah diambil untuk mencegah
penyebarannya. Sehingga muncul sebuah strategi baru
yang disebut sebagai “new normal”. Kondisi penyebaran
virus yang begitu masif membuat pemerintah berupaya
mencari solusi terbaik bagi bangsa dan negara.
Pemerintah Indonesia melalui Juru Bicara
Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto mengatakan,
masyarakat harus menjaga produktivitas di tengah
pandemi Covid-19 dengan tatanan baru yang disebut
new normal. Menurutnya, tatanan baru ini perlu ada
sebab hingga kini belum ditemukan vaksin definitif

Fokus Utama

dengan standar internasional untuk pengobatan
virus corona. Para ahli masih bekerja keras untuk
mengembangkan dan menemukan vaksin agar bisa
segera digunakan untuk pengendalian pandemi
Covid-19.
“Sekarang satu-satunya cara yang kita lakukan
bukan dengan menyerah tidak melakukan apapun,
melainkan kita harus jaga produktivitas kita agar dalam
situasi seperti ini kita produktif namun aman dari
Covid-19, sehingga diperlukan tatanan yang baru,” kata
Achmad Yurianto dalam keterangannya di Graha BNPB,
Kamis (28/5/2020). Menurut Yuri, tatanan, kebiasaan
dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk
membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat inilah
yang kemudian disebut sebagai new normal.

New Normal
Selamatkan Ekonomi

Bukan hanya Indonesia, saat ini perekonomian dunia
juga mengalami krisis. Bahkan Presiden Joko Widodo
mengatakan bahwa pandemi Covid-19 terbukti
menyebabkan krisis ekonomi global dan seluruh negara
terkena dampaknya.
“Kemarin saya mendapat informasi bahwa
krisis ekonomi global itu benar-benar nyata, ada dan
semua merasakan,” kata Jokowi saat memberikan
pengarahan terkait penanganan Covid-19 di Surabaya,
Jawa Timur pada 25 Juni 2020 kemarin.
Menurut presiden, itu terjadi karena demand
pada masyarakat terganggu. Maka supply dari dunia
industri pun terhambat pada proses produksi. 		
“Artinya, demand-supply produksi semuanya
rusak dan terganggu,” sambungnya.
Karena itu, Presiden pun meminta seluruh masyarakat
memahami kondisi ini. Bahwa pandemi Covid-19
tak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga
pada ekonomi. Oleh karena itu dia berpesan agar
penanganan kesehatan dan ekonomi di Tanah Air harus
dalam komposisi yang seimbang.
“Gas dan rem inilah yang selalu saya
sampaikan kepada gubernur, bupati, walikota, ini
harus pas betul ada keseimbangan sehingga semuanya
dapat dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Inilah
sulitnya,” kata Presiden Jokowi di Gedung Grahadi
Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 25 Juni 2020.
Memang tidak mungkin kita mengabaikan
urusan ekonomi saat berkonsentrasi pada persoalan
kesehatan, begitupula sebaliknya. Untuk menggapai
keduanya, kebijakan new normal bisa diterapkan agar
kegiatan ekonomi bisa terus berlanjut sementara
persoalan kesehatan juga tetap diperhatikan. Hanya
saja yang diingat adalah kondisi di setiap wilayah

Indonesia saat ini berbeda antara satu sama lain. Maka
tak mungkin untuk menerapkan kebijakan new normal
secara nasional.
Setiap daerah harus mengambil kebijakan
sesuai dengan kondisi terkini wilayahnya masing-masing.
Dia mengingatkan kebijakan itu harus berdasarkan
data dan pendapat pakar. Untuk sementara wilayah
yang telah berhasil melandaikan kurva penambahan
kasus positif corona, dapat bersiap untuk menuju new
normal.
Pada momen yang sama Ketua Tim Pakar
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
Wiku Adisasmito menjelaskan bahwa pemerintah
menerapkan kebijakan new normal berdasarkan peta
zonasi, kapasitas sarana dan prasarana, serta fasilitas
kesehatan dan alat-alat kesehatan. Wiku pun menyebut
hasilnya semuanya memadai untuk penerapan new
normal.
Menurut dia, berdasarkan peta zonasi
Covid-19 pada 31 Mei-21 Juni 2020 terlihat semula dari
46,7 persen daerah berisiko rendah dan hijau turun
menjadi 44 persen dan naik terus 52 persen hingga
sekarang 58,3 persen.
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“Jadi, relatif hampir 60 persen daerah di
Indonesia kondisinya, risikonya, rendah dan hijau.
Untuk itu, beberapa sektor yang aman sudah mulai
dibuka,” ujar Wiku.
Begitu pula dengan pelayanan dan jumlah
rumah sakit. Wiku menjelaskan pelayanan meningkat
drastis dalam waktu tiga bulan, dari 250 menjadi 1.687
rumah sakit di antaranya 800 rumah sakit rujukan
nasional dan provinsi.

Less Physical Contact
Economy Sebagai Solusi

Pada akhir Mei lalu Presiden Jokowi juga telah
memberikan arahan kepada Kemenristek/BRIN
terkait pemanfaatan teknologi untuk mendukung
keberhasilan penerapan new normal. Menteri Riset dan
Teknologi Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa
kementeriannya menyiapkan masukan dengan konsep
less physical contact economy/society (ekonomi/
masyarakat minim kontak) dengan mengoptimalisasikan
teknologi digital karena dalam new normal tetap akan
terjadi pembatasan kontak langsung pada masyarakat.
“New normal dari Kemenristek diarahkan
untuk mengoptimalisasikan teknologi digital, karena
nantinya kegiatan society economy less contact,
maka dari itu pemanfaatan teknologi digital menjadi
diperlukan, optimalisasi jadi prioritas Kemenristek,”
kata Bambang.
Untuk mendukung ekonomi minim kontak,
diperlukan optimalisasi teknologi digital, informasi dan
komunikasi di berbagai bidang seperti perdagangan,
pelayanan medis dan pendidikan. Menristek Bambang
mengatakan penguatan infrastruktur untuk teknologi
informasi dan komunikasi juga perlu diarusutamakan.
Teknologi digital dan teknologi informasi dan
komunikasi akan membantu mengurangi konektivitas
langsung antar manusia. Bambang juga menyatakan
jika kondisi pandemi ini bisa dimanfaatkan untuk upaya
mempercepat dilakukannya revolusi industri keempat.
Senada dengan Bambang, Ketua Tim
Pelaksana Wantiknas, Ilham Habibie juga menyatakan
bahwa manfaat lain dalam masalah Covid-19 ini ialah
mendorong dalam proses transformasi digital.
“Covid-19 ini dapat kita antisipasikan seperti
telemedicine yang sudah kita tunda-tunda namun saat
ini menjadi satu-satunya yang kita lakukan. Ini adalah
manfaat Covid-19 untuk menjalankan transformasi
digital,” katanya pada acara Focus Group Discussion
Less Physical Contact Economy dengan Menristek/
BRIN, Bambang Brojonegoro, Senin (11/05) yang digelar
secara virtual.
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Dalam kesempatan yang sama, Bambang
Brodjonegoro menyatakan berharap adanya peran
Wantiknas yang lebih besar dalam menghadapi situasi
pandemi terkait less physical contact economy dan juga
new normal yang akan terjadi di masa depan.
“Mau tidak mau Indonesia harus menyiapkan
pendekatan new normal dengan less physical contact
economy, dan bahkan menurut saya jawaban dari
definisi less physical contact economy dan new normal
ada di Wantiknas,” ucapnya.
Sementara menurut anggota Tim Pelaksana
Wantiknas, Ashwin Sasongko, less physical contact
economy ini adalah langkah yang tepat untuk
mendukung kebijakan new normal. Kalaupun ada
cost yang harus dikeluarkan untuk menyesuaikan
infrastrukturnya adalah hal yang wajar.
“Ketika memasuki masa new normal, konsep
less physical contact economy ini menjadi solusi yang
tepat. karena dua prioritas dalam masyarakat yakni
kesehatan dan aktivitas ekonomi bisa didapatkan duaduanya. Mungkin memang ada cost tambahan atau
capital expand bagi dunia usaha untuk menyesuaikan
infrastruktur, tapi itu hal yang wajar. Cepat atau lambat,
dengan atau tanpa Covid-19, saya yakin less physical
contact economy ini akan terjadi karena masyarakat
pasti bergerak ke arah ekonomi digital,” ujarnya saat
diskusi virtual dengan tim humas Wantiknas.
Ashwin juga mengatakan meskipun nantinya
vaksin Covid-19 telah ditemukan, pola new normal akan
tetap dijalankan oleh masyarakat karena sudah diterima
sebagai sebuah kebiasaan yang baru.
“Kalau pertanyaannya sampai kapan? Saya
yakin sampai ada pola hidup baru yang menyesuaikan
dengan kondisi yang ada. Karena akhirnya pola new
normal dan less physical contact economy tadi akhirnya
jadi kebiasaan baru di masyarakat. Nantinya tidak lagi
tergantung oleh pandemi,” lanjutnya.
Memang benar, ke depannya pemanfaatan
teknologi digital dan gaya hidup sehat sudah menjadi
kebutuhan dengan atau tanpa pandemi, keduanya
akan tetap dijalankan oleh masyarakat. Hanya sebuah
kebetulan saja saat ini ada pandemi Covid-19 yang
menjadi pemicunya.
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10 Trend Teknologi
Kala New Normal

P

andemi Covid-19 menuntut masyarakat untuk
merubah perilaku. Dengan kondisi new normal
dan pemberlakuan konsep less physical contact
economy, maka tren penggunaan teknologi juga
pastinya akan berubah. Menteri Riset Teknologi/
Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (Menristek/BRIN)
Bambang Brodjonegoro menjelaskan, setidaknya ada
sepuluh pergeseran pemanfaatan teknologi hingga dua
tahun mendatang. Hal ini disebabkan oleh keinginanan
masyarakat untuk tetap produktif tanpa mengabaikan
protokol kesehatan, sehingga teknologi digital dianggap
sebagai solusi yang tepat. Berikut 10 tren teknologi saat
masa pandemi virus corona:

Belanja Daring

Hasil survei Mckinsey bahwa 34 persen masyarakat
Indonesia makin sering belanja makanan secara daring,
dan 30 persen lainnya mengaku makin sering belanja
kebutuhan rumah via daring. Uniknya 72 persen-nya
mengaku bakal tetap membeli kebutuhan sehari-hari
melalui daring meski sesudah Covid-19.
Ini membuktikan bahwa kedepannya
masyarakat akan menjadi lebih terbiasa dengan belanja
daring tanpa terkait keberadaan pandemi karena
belanja daring telah menjadi bagian dari gaya hidup dan
kebutuhan.

Pembayaran Digital

Hasil survei Mckinsey bahwa 34 persen masyarakat
pembayaran dengan sistem digital akan makin diminati,
karena keefektifan dan keefisienan yang ditawarkan.
Berdasarkan pemantauan Bank Indonesia (BI) telah
terjadi peningkatan transaksi digital di masa wabah
Covid-19. Dalam mencegah perluasan penyebaran virus
corona tersebut, BI senantiasa mengimbau masyarakat
untuk menggunakan transaksi pembayaran secara non
tunai. Baik melalui digital banking, uang elektronik, dan
QR Code pembayaran dengan standar QRIS (QR Code
Indonesian Standard).

Teleworking (WFH)

Teleworking atau kerja dari rumah yang marak dilakukan
akan menghasilkan teknologi-teknologi pendukung
kerja dari rumah. Bagi banyak perusahaan kebijakan
teleworking tidak mengurangi produktivitas karyawan
namun justru mengurangi beberapa elemen biaya.
Beberapa aplikasi yang mendukung teleworking telah
akrab digunakan oleh masyarakat, seperti e-Absen dan
teleconference.

Telemedicine

Ketika jumlah tenaga dan fasilitas medis tidak seimbang
dengan kebutuhan layanan kesehatan masyarakat,
sudah barang tentu solusi digital dibutuhkan. Selain
untuk menutupi kebutuhan layanan kesehatan
masyarakat, fasilitas telemedicine juga menjaga agar
masyarakat yang menderita penyakit ringan tidak perlu
tertular virus hanya karena berkunjung ke rumah sakit.
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Tele Education and Training

Tak jauh berbeda dengan para pekerja, Covid-19
juga menuntut para pelajar dan mahasiswa untuk
belajar dari rumah. Maka muncul kebutuhan fasilitas
yang memungkinkan untuk belajar pada tempat
dan waktu yang berbeda (diverse time and place).
Teleeducation atau sistem daring memungkinkan
untuk memfasilitasi tren ini yang dapat dilakukan
secara mandiri dan dari jarak jauh.
Kemendikbud telah menggandeng kerja
sama dengan berbagai pihak untuk menjalankan
pembelajaran secara daring, yakni Google Indonesia,
Kelas Pintar, Microsoft, Quipper, Ruangguru,
Sekolahmu, dan Zenius.

Hiburan Daring

Platform film dan lagu daring akan semakin populer
untuk menemani aktivitas selama pandemi,
begitupula dengan game online. Konser online
menjadi sarana yang banyak dipilih masyarakat saat
mereka tak mungkin melakukan aktivitas di luar
rumah. Vokalis Coldplay Chris Martin memelopori
konser daring yang ia gelar di kediamannya melalui
siaran langsung Instagram pada 16 Maret 2020. Tren
konser daring juga merebak pada platform Youtube.

Supply Chain 4.0

SCM
4.0
ditandai
dengan
kemunculan
superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa
pengemudi perkembangan neuroteknologi, dan
semacamnya yang memungkinkan manusia untuk
lebih mengoptimalkan fungsi otak.
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3D Printing

Meskipun 3D printing sudah menjadi tren sekitar
tahun 2017, namun di tahun 2020 tren 3D printing
akan menjadi lebih besar dan akan lebih canggih.
Kenapa di tahun 2020 3D printing menjadi tren?
Penggunaan 3D printing memiliki beberapa
keuntungan bagi industri manufaktur. Di antaranya
disebutkan bahwa 3D printing diyakini akan lebih
sedikit memproduksi sampah apalagi di tahun ini isu
lingkungan menjadi perhatian bagi seluruh pelaku
industri manufaktur. Selain itu teknologi ini juga dapat
mengefektifkan dan pemaksimalan penggunaan
bahan.

Robot and Drone

Rumah Sakit Brigham dan Women di Boston, AS
telah menguji robot yang diberi nama Spot untuk
membantu mereka menangani kasus Covid-19 pada
April 2020 lalu.
Spot ditugaskan untuk mewawancarai
pasien yang diduga mengidap Covid-19 ringan,
seperti dikutip pihak rumah sakit berharap dengan
adanya Spot dapat membatasi paparan tenaga
medis dengan pasien positif virus corona. Robot
Spot sendiri dikembangkan oleh perusahaan robotika
Boston Dynamics. Selain di Amerika, tren ini juga akan
menggejala di seluruh dunia.

Belanja Daring Teknologi 5G
dan ICT

Dengan semakin tingginya penggunaan internet,
maka semakin tinggi pula kebutuhan jaringan dan
teknologi yang mumpuni. Dengan demikian semua
aktivitas yang dilakukan secara online akan menjadi
lebih mudah dan minim gangguan.

Wawancara

Pekerjaan Rumah
Pengintegrasian
Aplikasi
Drs. Joy. Reinier. Adriaansz, M.Si
Kepala Dinas Komunikasi Informatika &
Persandian Kota Ambon

S

etelah
didaulat
sebagai
Top
Digital
Implementation 2019 on City Government
dengan bintang 3 pada ajang IT Works TOP Digital
Award 2019, pada November 2019 silam, Pemerintah
Kota Ambon kini terus berupaya mengembangkan
penerapan transformasi digital di daerahnya. Kepala
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota
Ambon, Drs Joy Reinier Adriaansz, M.Si menyatakan
bahwa transformasi digital di Kota Ambon terus
mengalami perkembangan kendati masih ada
beberapa pekerjaan rumah, termasuk persoalan
infrastruktur. Namun pekerjaan rumah terbesar
adalah bagaimana mengintegrasikan itu dalam satu
platform digital atau aplikasi yang terintegrasi.

Sejauh ini bagaimana
infrastruktur TIK di Ambon?

Saat ini Kota Ambon memiliki 5 kecamatan, 20
kelurahan, 22 negeri dan 8 desa. Negeri di Ambon
merupakan sebutan untuk desa adat dan sedikit
berbeda pemerintahannya karena dipimpin oleh
raja. Dari lima kecamatan, Ambon masih memiliki
satu kecamatan yang infrastrukturnya masih sulit
dijangkau oleh jaringan internet. Namun dalam

waktu dekat itu sudah terjawab oleh teman-teman
Lintas Arta maupun APJII. Sementara itu, dari
sisi aplikasi dan konten. Sesuai dengan amanat
Perpres 95 tahun 2018 maka tanggung jawabnya
adalah sisi administratif yang perlu dibenahi.

Aplikasi apa saja yang
tengah dipersiapkan Kota
Ambon dalam percepatan
transformasi digital?

Pada aplikasi versi 1 lebih banyak bergerak di bidang
UMKM yang mana mengintegrasikan atau menyiapkan
market place usaha-usaha kecil di masyarakat,
sehingga masyarakat dapat memasarkan produknya
dengan baik. Setelah versi 1, saat ini tengah fokus pada
versi 2 yaitu integrasi pelayanan publik di Kota Ambon.
Versi 2 ini bagaimana menggabungkan UMKM dengan
e-Government yaitu layanan pemerintahan. Sehingga
Ketika ada yang ingin perizinan atau perpanjang
izin usaha, masyarakat tidak perlu datang langsung,
cukup mengurusnya melalui aplikasi Ambon Access
(ambon@ccess) secara mobile.
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Ambon Access (ambon@ccess) ini juga
dapat memberikan informasi tentang Kota Ambon,
seperti pariwisata, bagaimana kegiatan Kota Ambon,
dan melalui aplikasi ini juga memudahkan masyarakat
dalam pembayaran pajak retribusi. Artinya pelayanan
publik menjadi prioritas Ambon untuk mensinergikan
pengembangan UMKM di daerah.
Saat ini pengguna internet di Ambon
sudah lebih dari 15.000 orang, jika dibandingkan
dengan penduduk Kota Ambon yang 300.000 orang
memang belum terlalu banyak. Harapannya, dengan
menggabungkan aplikasi tesebut dapat menarik
masyarakat untuk menggunakannya. Sementara
aplikasi versi 3 sedang disiapkan.

Tentunya melalui branding tersebut, Kota Ambon
dapat lebih dikenal lagi secara global. Sementara itu,
untuk sektor perikanan, saat ini sedang dalam tahap
optimaliasi infrastrukturnya, kemudian bagaimana
memasarkannya. Secara umum, ketiga leading sector
inilah yang menjadi target kota Ambon. Namun,
kembali lagi di era digital saat ini untuk mewujudkannya
membutuhkan pengembangan TIK.

Tantangan apa yang
dihadapi?

Dampak pandemi Covid-19 memang sangat besar
terhadap pariwisata. Tahun ini sebetulnya sudah
melaksanakan promosi nasional maupun mancanegara.
Namun Kota Ambon tetap optimis dengan kondisi
pandemi Covid-19 ini agar segera berlalu. Sektor
pariwisata, masyarakat dilibatkan dari sisi kuliner
dan juga produk lokalnya. Hal lainnya tentu pada
infrastruktur, Ambon sendiri sudah bekerja sama
dengan APJII agar penyedia layanan internet lainnya
masuk ke Kota Ambon.

Di Kota Ambon sendiri hingga tahun 2018 sudah memiliki
32 aplikasi yang tersebar di masing-masing organisasi
perangkat daerah. Sekarang pekerjaan rumah terbesar
kita adalah bagaimana mengintegrasikan itu dalam
satu platform digital atau aplikasi yang terintegrasi.
Sesuai dengan amanat Perpres No. 95 tahun 2018 yaitu
bagaimana mengintegrasikan aplikasi dalam 1 platform
digital.

Apa sektor yang menjadi
prioritas utama di Kota
Ambon?

Ada 3 prioritas pembangunan kota Ambon yang menjadi
leading sector, yaitu sebagai kota jasa perdagangan,
kota perikanan, dan kota pariwisata. Ketiganya berjalan
bersama, namun tetap memiliki prioritas utama yaitu
jasa perdagangan, kedua adalah pariwisatanya lalu
perikanan. Seperti yang sudah diketahui, kota Ambon
sudah diakui sebagai kota musik dunia oleh Unesco.
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Strategi seperti apa yang
dipakai untuk mencapai
prioritas ke-3 sektor Kota
Ambon tersebut?

Bagaimana mendorong
kemajuan TIK Kota Ambon?

Salah satunya ini dengan pembentukan Wantikda Kota
Ambon, harapannya langkah ini dapat mempercepat
kemajuan TIK sehingga bisa berkoordinasi secara terus
menerus dengan Wantiknas.
Kemudian menjaga proses administrasi yang
mengarah ke aturan pusat, penguatan kapasitas dan
mengetahui kondisi nasional. Hadirnya Wantikda Kota
Ambon nanti dapat betul-betul memiliki peran dalam
memonitoring dan evaluasi dampak dari perkembangan
TIK yang ada di kota Ambon.

Opini

NEW
NORMAL
“It’s A Call for Digital
Transformation”
Donal Pangihutan

Ketua Dewan TIK Kota Batam

N

ew normal, menjadi sebuah langkah kebijakan
sederhana yang harus di ambil oleh pemerintah,
karena persoalannya saat ini bukan saja di
sektor kesehatan namun berkembang secara masif
kepada sektor lainnya dan terutama sosial ekonomi.
Presiden Jokowi telah meminta seluruh jajaran untuk
mempelajari dan melihat langkah-langkah yang diambil
secara komprehensif.
Permintaan tersebut telah diwujudkan oleh
beberapa jajaran kementerian yang mengubah pola
kebiasaan rutinitas dengan mengkuti protokol “new
normal”. Salah satunya, baru-baru ini Menteri Erick Tohir
mendorong semua BUMN untuk segera melaksanakan
protokol baru tersebut melalui “Transformasi Digital”
sebagai kunci keberhasilan dalam pelaksanaannya.
Demikian hal senada dilakukan oleh KemenPAN-RB
melalui transformasi birokrasi hingga “Smart ASN”. Hal
yang sama dilakukan oleh hampir semua kementerian
dengan menerapkan berbagai konsep hingga dapat
terwujudnya transformasi dalam penerapan digital
pada masing-masing institusi.
Sebagaimana prinsip urgensi dari transformasi
digital yaitu inovasi, akselerasi dan efisiensi dan sudah
dipastikan memiliki output dan hasil yang berbeda. Hal
ini disebabkan karakteristik masing-masing institusi
berbeda seperti sumber daya infrastruktur dan manusia
yang dimiliki tentu akan memengaruhi kemampuan

New normal merupakan suatu
tatanan perilaku hidup baru di
tengah pandemi Covid-19, dan
transformasi digital adalah salah
satu kendaraan yang paling
efisien dalam pelaksanaannya.
dalam melakukan inovasi, akselerasi dan efisiensi.
Sehingga menyebabkan terhambatnya realisasi dari
transformasi digital, belum lagi kesenjangan antara
pemerintahan di pusat dengan daerah.
Dengan adanya pandemi Covid-19 yang
melahirkan pola hidup baru “new normal” tentu
mempercepat proses transformasi digital berjalan lebih
cepat. Pertemuan fisik telah banyak digantikan dengan
rapat berbasis daring, pembayaran non-tunai menjadi
semakin nyaman, ruang kelas telah tergantikan oleh
e-classroom, bahkan para guru yang awalnya gagap
teknologi kini menjadi semakin atraktif dan inovatif.
Kini semua pihak telah di-“paksa” untuk
mengkuti pola hidup baru, masyarakat mulai menikmati
pola dengan protokol kesehatan yang ketat. Namun jika
hal ini tidak ditangani secara komprehensif, hal tersebut
kemungkinan bisa menjadi bola liar yang dapat
berbalik dan membahayakan. Seiring meningkatnya
konversi digital maka data menjadi komoditi yang akan
berkembang dengan sangat pesat, seberapa data yang
kita miliki terjamin kerahasiaannya, keamanannya,
akurasinya, dan kecepatannya.
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Opini

Misalnya, banyaknya informasi yang simpang
siur pada saat pelaksanaan penyaluran bantuan
masyarakat terdampak Covid-19. Perbedaan objek data
yang sama antar institusi, sampai pelaksanaan pemilu.
Belum lagi platform publik yang sering digunakan para
pengambil keputusan kita sebagai media menyalurkan
informasi penting negara dan rahasia seperti
penggunaan Whatsapp dan Zoom sebagai media
komunikasi.
Momentum ini menjadi penting bagi
pemerintah untuk melakukan konsolidasi semua
sumber daya TIK dan menyukseskan transformasi digital.
Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
(Wantiknas) merupakan institusi yang paling strategis
karena terdiri dari multi stakeholders, sehingga mampu
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melihat persoalan transformasi digital ini secara lebih
komprehensif dan memberikan masukan yang sangat
tepat yaitu perlunya negara memiliki NGCIO untuk
menjawab semua persoalan yang lahir dari proses
transformasi digital di Indonesia.
Sebagai kota yang berada di perbatasan,
Batam menaruh harapan besar. NGCIO nantinya juga
harus dapat melihat peranan penting kota Batam bukan
hanya sebagai daerah perbatasan namun sebagai kota
gateway Indonesia, dimana 90 persen lebih pintu jalur
pipa data internasional masuk melalui kota Batam,
akan lebih mudah menjaga keluar masuk sebuah traffic
tentunya dari sebuah gateway, sehingga posisi Batam
adalah yang paling strategis dalam menjaga kedaulatan
data jika gateway Indonesia dapat diwujudkan.

Infografis

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menegaskan,
istilah new normal lebih menitikberatkan perubahan budaya masyarakat untuk
berperilaku hidup sehat. Selain gaya hidup, tatanan ekonomi juga pastinya akan
mengalami penyesuaian. Masyarakat dituntut untuk meminimalisir kontak fisik dengan
orang lain agar potensi penularan bisa dikurangi. Untuk itu butuh solusi digital agar
semua aktivitas tetap bisa dilakukan kendati kontak fisik dikurangi. Harus diakui,
selama masa PSBB tren pemanfaatan solusi digital telah mengalami perkembangan
di masyarakat, mulai dari belanja online, teleconference hingga telemedicine.
Sementara di dunia industri juga mengalami hal yang sama.

Situasi Terkini
DAMPAK EKONOMI dari Pandemi COVID-19:
Berkurangnya transaksi perdagangan langsung
Berhentinya sejumlah industri manufaktur dan pengolahan
Meningkatnya transaksi perdagangan dengan platform daring
VAKSIN BELUM TERSEDIA setidaknya sampai akhir tahun
2021. Program imunisasi memerlukan waktu yang
cukup lama untuk seluruh populasi (+ 2 tahun).

Perubahan gaya hidup
dan tatanan ekonomi
selama pandemi mempengaruhi
bagaimana bentuk “New Normal”.

PERGESERAN
POLA BISNIS
Sektor digital menjadi
substitusi bagi kegiatan
ekonomi tatap muka yang
saat ini dikurangi. Sektor
yang mengalami
percepatan adopsi
teknologi antara lain
e-commerce, telemedicine,
tele-edukasi, dan otomasi.
Wan�knas

NewNormal

KETAHANAN DAN
FISIENSI
Berbagai sektor
industri perlu
mengubah dan
bahkan memikirkan
kembali model bisnis
mereka untuk
bertahan dari
pandemi.

@Wan�knas

Wan�knas

PERGESERAN
STRUKTUR
INDUSTRI
Misalnya, perusahaan
yang sebelumnya
mengandalkan rantai
pasokan global kini
harus mendapatkan
pasokan dari pasar
domestik untuk
memastikan
kontinuitas pasokan.

PERGESERAN
PERILAKU
MASYARAKAT
Perilaku masyarakat
menjadi lebih
antisipatif terhadap
kejadian “krisis”
serupa, misalnya ada
perubahan pada
perilaku menabung
dan kesadaran akan
isu kesehatan
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TELEMEDICINE

PEMBAYARAN
DIGITAL
Pembayaran dengan
sistem digital akan
makin diminati,
karena keefektifan
dan keefisienan
yang ditawarkan.

Pemakaian aplikasi
pembayaran digital
akan semakin
dibutuhkan untuk
menghindari kontak
langsung. Akan ada
peningkatan transaksi
secara digital.

TELE-EDUCATION AND
TRAINING Selama

pandemi COVID-19, terbukti
bahwa pendidikan dan
pelatihan yang minim
kontak fisik mungkin sekali
dilakukan.

HIBURAN DARING
Platform film dan lagu
daring akan makin populer
untuk menemani aktivitas
selama pandemi.

3D PRINTING
3D Printing yang masih belum
luas digunakan di Indonesia
berpotensi menjadi tren untuk
mendukung Less Contact
Economy.

BELANJA DARING

Teleworking (WFH)

Belanja daring tidak
lagi menjadi pilihan,
namun sudah menjadi
kebutuhan.

Teleworking atau kerja
dari rumah yang
marak dilakukan akan
menghasilkan
teknologi-teknologi
pendukung kerja dari
rumah.

SUPPLY CHAIN 4.0
Teknologi inti industri 4.0
untuk tata kelola rantai
pasok yang lebih resilient,
seperti Big Data, cloud
computing, IoT, akan lebih
menjadi perhatian.

ROBOT DAN DRONE
Robot dan drone akan
makin populer untuk
mengurangi interaksi antar
manusia.

Teknologi 5T dan ICT
Teknologi yang makin
canggih dapat membantu
mempermudah kegiatan
yang minim tatap muka.

REVOLUSI INDUSTRI 4.0
Sebelum krisis pandemi,
industri 4.0 bertujuan untuk
meningkatkan keunggulan dan
daya saing. Setelah pandemi,
industri 4.0 terutama berguna
untuk mengurangi interaksi
antar manusia dengan otomasi.

Ekosistem Digital yang
Terhubung Antar Sektor
Adanya konektivitas tanpa
batas dan pertukaran barang
dan informasi yang bersifat
multi arah.

Sumber: Kemenristek
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