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ebelumnya saya mengucapkan turut berduka cita atas apa yang kita
semua alami saat ini. Tak lupa, ucapan terimakasih juga saya haturkan
bagi seluruh pihak yang telah mengabdikan dirinya dalam penanganan
wabah Covid-19. Satu harapan di seluruh dunia sekarang adalah pandemi
Covid-19 ini bisa segera berakhir. Dengan demikian kita bisa melanjutkan
kehidupan sebagaimana sedia kala.
Kita semua harus yakin dan optimis bahwa bangsa Indonesia
mampu melewati ini semua dengan baik. Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) seharusnya tidak menjadi kendala bagi kita untuk bisa beraktivitas
tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Dengan memanfaatkan TIK dan
jaringan internet yang ada maka segala aktivitas bisa dilakukan di rumah.
Mulai dari pekerjaan, pembelajaran, hingga belanja kebutuhan saat ini mau
tidak mau harus dilakukan di rumah, dan terbukti bisa.
Begitupula dengan layanan kesehatan. Dengan semakin
banyaknya korban yang meninggal dunia ataupun terjangkit virus
Covid-19, Wantiknas telah mendorong pemerintah dalam pengembangan
Telemedicine. Karena Telemedicine menjadi suatu hal yang sangat penting
saat ini. Selain membantu menekan penyebaran Covid-19 melalui teknologi,
Telemedicine juga membuat proses penurunan biaya dari BPJS.
Lewat Telemedicine masyarakat yang sakit ringan tidak perlu
datang ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan lainnya, dengan demikian
tidak ada titik konsentrasi masyarakat yang berkumpul dan tentu tagihan ke
fasilitas kesehatan juga bisa ditekan.
Isu ini juga menjadi tema dari  e-Buletin Wantiknas kali ini, kita
ingin melihat bagaimana layanan Telemedicine berperan di masyarakat
dalam masa PSBB seperti ini. Siap atau tidak siap, ke depannya Telemedicine
akan digunakan, hanya saja ini saat yang tepat untuk memulainya.
Jabat Erat  

Dr. Ing. Ilham Akbar Habibie, M.B.A.
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Profil Wantiknas

D

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

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

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

Strategi Telemedicine
Hadapi Covid-19
M
Dalam ancaman pandemi
Covid-19, masyarakat dituntut
untuk menjauhi keramaian
atau virus akan semakin cepat
menyebar. Kendati pelayanan
kesehatan adalah pengecualian,
namun masyarakat tetap
disarankan untuk diam di
rumah. Lantas bagaimana
cara mendapatkan pelayanan
kesehatan jika sebaiknya
tidak mengunjungi fasilitas
kesehatan? jawabannya layanan
Telemedicine.
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elalui konferensi pers yang digelar dari
Graha BNPB pada Kamis sore, 23 April 2020
kemarin, pemerintah menyatakan bahwa
masih ada penularan virus corona di masyarakat yang
menyebabkan kasus Covid-19 kembali bertambah.
Berdasarkan data pemerintah hingga 23 April 2020
pukul 12.00 WIB, terdapat 357 kasus baru Covid-19
di Tanah Air. Penambahan ini menyebabkan total ada
7.775 kasus Covid-19 di Indonesia. Tentu bukan angka
yang main-main.
Semua harus bekerja keras untuk mencegah
semakin masifnya penyebaran virus corona di
Indonesia. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) yang diambil oleh pemerintah adalah sebuah
langkah yang paling tepat. Penerapan PSBB telah
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2020 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada
akhir Maret 2020 lalu. Memang disebutkan bahwa
pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB
secara garis besar harus dipenuhi oleh pemerintah
termasuk pelayanan kesehatan dasar. Namun sebagai
upaya pencegahan, tentu saja perlu ada pembatasan
bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan
kesehatan. Sehingga mereka yang awalnya hanya
sakit ringan, tidak perlu mengunjungi fasilitas layanan

Fokus Utama

kesehatan tanpa perlu melakukan kontak langsung.
“Pada kenyataanya karena Covid-19 jadi
banyak orang yang membutuhkan layanan kesehatan,
namun kesulitan karena rumah sakit sudah banyak
pasien. Artinya banyak masyarakat yang mengalami
gangguan kesehatan itu tidak perlu ke rumah sakit tapi
bisa pakai Telemedicine yang kita siapkan,” ucapnya.

https://pbs.twimg.com

Perlu Kontribusi Stakeholder

Asli Brahmana

VP Media and Digital Business PT. Telekomunikasi
kesehatan karena berisiko tertular Covid-19. Oleh karena
itu, perlu solusi yang tepat untuk mencegah Covid-19
menulari pasien sakit ringan, tanpa mengesampingkan
kebutuhan medis mereka.

Telemedicine Adalah Solusi

Dalam rapat kordinasi yang digelar oleh Dewan Teknologi
Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas)
mengemukakan wacana tentang pengembangan
Telemedicine sebagai solusi. Dengan semakin banyaknya
korban yang tercatat dalam beberapa waktu terakhir,
maka Telemedicine menjadi suatu hal yang sangat
urgen saat ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh
Ketua Tim Pelaksana Wantiknas, Ilham Akbar Habibie.
Selain membantu menekan penyebaran Covid-19 Ilham
menilai melalui teknologi, Telemedicine juga membuat
proses penurunan biaya dari BPJS.
“Banyak sekali pasien yang sakit ringan
yang tidak perlu datang ke rumah sakit sampai
membuat rumah sakit penuh, sekaligus menjadi solusi
menurunkan biaya dari BPJS ini. Telemedicine saya pikir
adalah salah satu cara yang penting,” terang Ilham.
Segendang sepenarian dengan Ilham,
Sekretaris Tim Pelaksana Wantiknas, Ismail juga menilai
bahwa persoalan pelayanan kesehatan di tengah
kondisi PSBB ini merupakan salah satu isu krusial yang
juga harus diselesaikan, dan Telemedicine adalah salah
satu jalan keluar yang paling tepat, bisa tetap melayani

Bukan tidak ada, sebenarnya penggunaan
Telemedicine di Indonesia sudah dilakukan oleh
beberapa rumah sakit besar dengan operator
telekomunikasi pilihan masing-masing. Selain itu
keberadaan perusahaan-perusahaan startup yang
bergerak di bidang e-Health juga menawarkan layanan
Telemedicine walaupun masih dalam skala terbatas.
Dengan banyaknya operator telekomunikasi yang
menyediakan platform Telemedicine, maka dalam
kondisi darurat seperti ini akan sulit untuk melakukan
penyatuan data. Namun bagi Ismail, persoalan ini dapat
segera diatasi dengan pemilihan salah satu platform
saja secara nasional.
“Harus ada aplikasi tunggal untuk platform
Telemedicine penanganan Covid-19, sehingga operator
bisa menyediakan bandwith khusus untuk itu,”
tukasnya.
Harus diakui, Wantiknas bekerja sama dengan
Kementerian Kesehatan yang juga sebagai leader untuk
mengembangkan Telemedicine tentunya membutuhkan
dukungan dari operator telekomunikasi. Dalam
rapat yang mengambil tema Sinergi Pengembangan
Telemedicine itu dihadiri oleh perwakilan berbagai
operator telekomunikasi seperti Telkomsel, Telkom
Admedika, XL, Smartfren, BRTI, dan lainnya. Dengan
kehadiran para stakeholder ini diharapkan tercipta
sebuah kolaborasi yang matang untuk pengembangan
Telemedicine di Indonesia.
Menurut VP Media and Digital Business
PT. Telekomunikasi, Asli Brahmana, saat ini Telkom
berkomitmen untuk membantu di masalah konektivitas
karena perusahaan BUMN ini memiliki jangkauan yang
luas seluruh Indonesia. Namun Asli tak menampik
jika terkait Telemedicine memang perlu konsep yang
matang dalam pengembangannya. “Kami memiliki
jangkauan luas seluruh Indonesia, khususnya
daerah. Akan tetapi terkait Telemedicine, ekosistem
pengembangannya harus bersifat kasus per kasus, tidak
bisa rigid. Telkom memiliki tim yang bisa membangun
konsep Telemedicine,” katanya.
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Dalam hal ini, Wantiknas berharap agar
stakeholder terkait dapat memberikan kontribusi dan
masukan untuk pengembangan Telemedicine. Memang,
faktanya Indonesia memiliki banyak aplikasi yang dapat
diaplikasikan. Namun, melalui rapat tersebut dapat
tercipta sebuah Telemedicine yang dapat diterapkan
secara menyeluruh tingkat nasional.

Pemerintah Sudah Bekerjasama

Tidak sia-sia, apa yang dibahas oleh Wantiknas dan para
stakeholder pada akhir Maret lalu, ternyata mendapat
respon positif dari pemerintah. Presiden Joko Widodo
(Jokowi) sendiri telah menyatakan  mendukung program
Telemedicine dalam proses menangani pasien Covid-19.
Di tengah pandemi Covid-19, Jokowi
mendukung penuh pelayanan kesehatan secara daring
sehingga orang atau pasien tak perlu keluar rumah
untuk berkonsultasi terkait kondisi tubuhnya. Terlebih
Telemedicine sesuai dengan imbauan pemerintah
agar melakukan physical distancing guna memutus
penyebaran Covid-19. “Agar ini terus ditingkatkan
jumlahnya, sehingga kontak antara pasien dengan
dokter bisa dikurangi,” ucap Jokowi.
Sebagai langkah nyata, Jokowi telah
memerintahkan untuk mengembangkan teknologi yang
dapat memberikan informasi dan pelayanan medis
jarak jauh tersebut. “Saya juga mengapresiasi cara-cara
konsultasi medis dengan menggunakan teknologi, dan
ini saya kira harus lebih diperbesar, dikembangkan lagi
yaitu Telemedicine,” kata Jokowi dalam rapat terbatas
melalui video conference di Istana Merdeka, Jakarta,
Senin, 20 April 2020.
Sementara Ketua Pengurus Besar Ikatan
Dokter Indonesia (IDI), Daeng M Faqih menuturkan
bahwa warga yang saat ini sedang melakukan isolasi
mandiri di rumah dapat memanfaatkan fasilitas
Telemedicine yang tersaji di platform dan aplikasi
kesehatan yang bekerjasama dengan pemerintah untuk
pencegahan penyebaran Covid-19.
“BNPB
dan
Kementerian
Kesehatan
sudah bekerjasama dengan hampir semua platform
Telemedicine yang menyediakan konsultasi jarak
jauh,” tutur Daeng saat Konferensi Pers BNPB via live
streaming pada pertengahan April lalu.
Kendati sedang dalam kondisi isolasi mandiri,
warga tetap akan mendapatkan pelayanan kesehatan
karena IDI dan petugas kesehatan lainnya sebagaimana
diakui Daeng, “IDI dan petugas kesehatan siap
melayani warga yang sedang isolasi mandiri di rumah,”
ujarnya. Petugas kesehatan melalui Telemedicine
disebut Daeng siap memberikan konsultasi mulai
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Daeng M Faqih

Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
dari menjaga kesehatan, bagaimana pemeriksaan
lanjutan, bagaimana melihat perkembangan perjalanan
penyakitnya apakah kemudian perlu perawatan di
rumah sakit atau tidak.
“Yang harus karantina di rumah tetap selalu
diawasi dan diobservasi oleh petugas kesehatan
pemerintah bekerjasama dengan hampir semua
platform Telemedicine yang ada, Ikatan Dokter
Indonesia sangat mendukung langkah ini karena ini
sangat efektif dan sangat efisien melihat pertambahan
semakin banyak,” jelasnya.
Dari tempat yang sama, Juru Bicara
Pemerintah untuk Percepatan Penanggulangan
Covid-19 Achmad Yurianto menambahkan sesuai
enam arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), maka
pelaksanaan isolasi harus lebih diperketat. Tentu saja
ini termasuk pengurangan aktivitas masyarakat terkait
dengan pelayanan kesehatan.
Namun Yuri memastikan mengenai sarana
prasarana pelayanan kesehatan, pemerintah tetap
memberikan layanan kesehatan dengan menggunakan
teknologi Telemedicine. Yuri menyebut dengan
memanfaatkan konsultasi melalui layanan Telemedicine
dapat mengurangi risiko kunjungan ke rumah sakit.
Di mana hal tersebut menjadi salah satu upaya untuk
mengurangi penyebaran Covid-19
“Oleh karena itu mari kita manfaatkan ini
semata-mata dalam rangka menjaga kita tetap sehat,
agar kita tetap mendapatkan informasi yang benar
dan kemudian kita bisa mengurangi risiko, untuk
melaksanakan kunjungan ke rumah sakit ini menjadi
penting dan ini menjadi sesuatu yang bisa kita kerjakan
dengan aplikasi yang demikian banyak tersedia,” terang
Yuri.
Walau pengembangan dilakukan karena
desakan kondisi wabah yang tengah terjadi, tentu saja
kita berharap layanan Telemedicine yang digunakan
di Indonesia adalah yang terbaik, tanpa mengurangi
fungsi dan peran dokter serta tenaga medis lainnya. Jika
saat ini sudah dikembangkan, niscaya kedepannya kita
akan memiliki teknologi Telemedicine yang mumpuni
yang bisa menjangkau hingga pelosok negeri.

https://awsimages.detik.net.id

Fokus Utama

TIK-Talk

Peran TIK dan
Smart City pada Masa
Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB)

Sumber Foto https://www.shutterstock.com/

Penerapan kebijakan
Pembatasan Sosial Berskala
Besar sebagai upaya
pencegahan Covid-19 tentu saja
berdampak terhadap kehidupan
masyarakat. Semuanya harus
dilakukan dalam lingkungan
yang terbatas, peran TIK
dan internet menjadi begitu
besar. Bagaimana pemerintah
memanfaatkan TIK dan layanan
smart city?

M

elalui juru bicara penanganan nasional
Covid-19 Achmad Yurianto, pemerintah
membeberkan alasan penerapan Pembatasan
Sosial Berskala Besar karena masih banyak orang yang
tak menjalankan kebijakan   jaga jarak fisik (physical
distancing). Atas dasar itu, pemerintah memperkuat
kebijakan pembatasan fisik bagi masyarakat dengan
menerapkan PSBB di daerah. Yurianto mengatakan,
PSBB tak bisa dimaknai melarang, namun hanya
membatasi masyarakat beraktivitas.
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TIK-Talk

Sementara Anggota Tim Pelaksana
Wantiknas lainnya, Garuda Sugardo melihat bahwa
saat ini transformasi digital perlu dilakukan untuk
menjawab tantangan penanganan Covid-19 di bidang
IT. “Kunci dari penyelesaian masalah Covid-19 dengan
IT adalah kolaborasi semua pihak yang terkait dengan
transformasi digital,” ujarnya.

Menjawab Kebutuhan Masyarakat
dan Pemerintah

Ketika pemberlakuan PSBB, segala kebutuhan
masyarakat harus dilakukan tanpa keluar rumah,
tentu saja ini membutuhkan solusi TIK yang tepat. Bagi
para pekerja, kebijakan work from home menjawab
kebutuhan tetap bekerja walaupun tak bisa ke kantor,
begitu pula dengan para siswa yang harus belajar
secara daring agar ketidak hadiran di sekolah tidak
membuat mereka kehilangan kesempatan belajar.
Sementara pemerintah membutuhkan saluran yang
tepat untuk memberikan informasi bagi masyarakat.
Semua kebutuhan tersebut pada dasarnya adalah
persoalan komunikasi dan dapat terpenuhi dengan
ketersediaan internet.
Oleh Garuda dipaparkan bahwa tujuan
broadband adalah memenuhi azas usable, affordable

Sumber Foto https://www.shutterstock.com/

“Karena kita sama-sama pahami faktor pembawa
penyakit ini adalah manusia. Oleh karena itu, sebaran
penyakit ini akan sejalan dengan aktivitas sosial
manusia itu sendiri,” kata dia.
Dalam kondisi PSBB inilah masyarakat
membutuhkan solusi agar tetap bisa menjalankan
aktivitasnya tanpa melanggar kebijakan yang telah
diambil oleh pemerintah. Di sinilah peran TIK dan
layanan smart city diharapkan mampu menjadi
jalan keluar. untuk itulah kemudian Wantiknas
menyelanggarakan TIK-Talk dalam format teleconference untuk membahas tentang peran TIK dan
smart city dalam penerapan PSBB.
Sebelumnya Wantiknas telah mengadakan
diskusi sebanyak 2 kali yang dilaksanakan melalui
video conference untuk membahas masalah yang
dihadapi saat ini, misalnya masalah security. Dalam
pembukaannya, Anggota Tim Pelaksana Wantiknas,
Ashwin Sasongko menyatakan bahwa agenda TIK-Talk
ini terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
“Wantiknas melihat masalah yang ada
sekarang ini tidak hanya masalah keamanan, tetapi
juga masalah bagaimana saat ini tidak semua orang
bisa mempunyai akses yang cukup untuk komunikasi
melalui internet. Sehingga kita memerlukan
infrastruktur yang merata,” paparnya.
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Sumber Foto https://www.shutterstock.com/

TIK-Talk

dan empowering untuk menyelesaikan masalah
komunikasi. Untuk itu implementasi broadband
kab/kota harus memenuhi sifat connect, innovate,
transform. Inilah jawaban kita terkait penanganan
Covid-19 dengan memanfaatkan smart city.
Manfaat TIK dan ketersediaan internet
ini telah dirasakan oleh Kementerian Kesehatan,
menurut Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin)
Kementerian Kesehatan, Didik Budijanto bahwa
Kementerian Kesehatan telah melakukan percobaan
selama 1 bulan untuk menyelesaikan permasalahan
Covid-19. Namun kendala yang dialami oleh
kementeriannya adalah infrastruktur dan sumber
daya manusia (SDM). Didik Budijanto menjelaskan
berdasarkan kejadian di lapangan dalam pelayanan
kesehatan terdapat masalah jaringan internetnya dan
sebagainya.
“Di
samping
itu,
terdapat
pula
permasalahan SDM. Selain skill, mereka juga harus
merubah maindset bahwa penggunaan TIK akan
berjalan smooth bila internalisasi di dalam diri
seseorang menyadari pentingnya untuk menjadi

secure dan sistematik. Dengan adanya pandemi
Covid-19 ini, kita dihentak untuk bisa memanfaatkan
TIK. Intinya permasalahan secara umum adalah
jaringan internet dan SDM,” jelas Didik.
Sementara
Direktur
Pengendalian
Informasi Aplikasi Informatika Kominfo, Riki Arif
Gunawan menyoroti tentang keamanan data pribadi.
Menurutnya, Undang-undang Perlindungan Data
Pribadi adalah aturan yang merubah maindset
jauh sekali. “Dulu data pribadi yang dikumpulkan
menjadi milik organisasi yang mengumpulkan data
sekarang tidak lagi. Dengan UU PDP yang baru maka
kepemilikan data pribadi adalah milik masing-masing
individu, justru organisasi yang mengelola data
pribadi dititipkan untuk menjaga data tersebut dan
hanya mengelola/memproses sesuai dengan objektif
yang disebutkan pada saat individu mengambil data,”
jelasnya.
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Wawancara

https://pbs.twimg.com/

Global
Cybersecurity
Index (GCI)
Indonesia
Terus Naik
Peringkat
Anton Setiyawan, S.Si., M.M

Direktur Proteksi Ekonomi Digital Badan Siber
Dan Sandi Negara

B

erdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun
2017, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
bertugas untuk melaksanakan keamanan siber
secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan,
mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua
unsur yang terkait dengan keamanan siber.
Lahirnya BSSN dilatarbelakangi pentingnya tata
kelola keamanan siber sebagai salah satu bidang
pemerintahan yang perlu didorong dan diperkuat.
BSSN juga memiliki tujuan untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan
keamanan nasional. Untuk mengetahui kondisi
keamanan siber nasional kita saat ini dan bagaimana
BSSN menjaganya, simak wawancara kami dengan
Direktur Proteksi Ekonomi Digital Badan Siber Dan
Sandi Negara, Anton Setiyawan, S.Si., M.M.
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Pada kebijakan one data, apakah
itu merupakan bagian dari langkah
pengamanan siber? Jika iya, seperti
apa konkritnya?

Kebijakan Satu Data Indonesia merupakan amanat
dari Presiden Republik Indonesia untuk menjadi
landasan bagi pemerintah untuk menghasilkan data
yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui Peraturan
Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia. Melalui kebijakan tersebut pemerintah
dapat menjamin validitas data yang digunakan dalam
penyelenggaraan tata kelola untuk perencanaan,
pelaksanaan,
evaluasi
dan
pengendalian
pembangunan nasional.
Prinsip Satu Data Indonesia dan keamanan
siber Indonesia merupakan dua hal yang saling terkait
dan saling membutuhkan. Dengan prinsip satu data
maka akan memudahkan proses pengendalian dan
tata kelola terhadap berbagai aktivitas di ruang siber.
Otentitas dan Integritas data menjadi penting ketika
kita berbicara transaksi elektronik di ruang siber guna
memastikan keamanan dan kepercayaan antar entitas
dalam sistem elektronik. BSSN siap mendukung
dan bersinergi dalam penyelenggaraan Satu Data
Indonesia.

Wawancara

Saat ini persoalan keamanan siber
menjadi tanggung jawab dari BSSN
dan beberapa lembaga lainnya,
bagaimana dengan teknologi di
lembaga-lembaga ini? Sudah sejauh
mana?

Sesuai amanat Perpres Nomor 53 Tahun 2017,
kehadiran BSSN adalah untuk melaksanakan
keamanan siber secara efektif dan efisien
dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan
mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan
keamanan siber. BSSN senantiasa mendorong setiap
instansi/lembaga untuk mampu menciptakan kondisi
keamanan siber yang lebih baik.
Semenjak berdirinya BSSN, Global
Cybersecurity Index (GCI) Indonesia terus mengalami
kenaikan peringkat. Tahun 2017, Indonesia berada di
peringkat ke-71 dan terakhir pada tahun 2018 naik
menjadi peringkat ke-41 dari 194 negara.
Dalam upaya transformasi digital 4.0, BSSN
melalui Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) mendukung
lembaga/instansi terkait melalui penerapan sertifikat
elektronik. Saat ini, sertifikat elektronik BSSN
telah digunakan di 208 instansi pusat, pemerintah
daerah, BUMN dan perguruan tinggi. Dua hal di
atas menunjukkan bahwa faktor teknologi yang
digunakan sudah sesuai dengan perkembangan
jaman. Tetapi jangan kita lupakan bahwa masih
ada 2 unsur penting lainnya dalam Keamanan Siber
yaitu manusia dan prosedur/proses. Kedua unsur
inilah yang dikembangkan secara simultan dan
berkesinambungan melalui program-program di
BSSN Bersama dengan instansi lainnya.

Apakah sudah ada penyesuaian
dengan tantangan zaman saat ini?

Keamanan siber adalah sebuah proses yang
melibatkan teknologi, orang, dan proses, semua
harus selaras dan dilakukan terus menerus sesuai
pengembangan sistem itu sendiri dan teknologi.
Tentunya selain teknologi, sumber daya manusia
juga harus menyesuaikan dengan perkembangan
teknologi saat ini dan di masa mendatang. BSSN
dengan pusat litbang serta Politeknik Siber dan
Sandi berusaha selalu menciptakan program yang
berorientasi pada kebutuhan dan tantangan yang
ada. Orientasi kemandirian pada teknologi dan SDM
menjadi kunci dan prioritas.

Selain kemampuan K/L, persoalan
keamanan siber juga membutuhkan
kesadaran masyarakat untuk tidak
secara serampangan mengunggah
data ke media online. Bagaimana
Anda melihat kesadaran masyarakat
Indonesia terhadap keamanan siber?
Bagaimana upaya perbaikannya?

Saat ini kita melihat perlunya peningkatan kesadaran
masyarakat dalam memanfaatkan ruang siber
menjadi salah satu tantangan tersendiri. Pentingnya
literasi di ruang siber bagi masyarakat adalah untuk
meningkatkan security awareness dan sikap bijak di
ruang siber. Untuk itulah Program Kampanye Literasi
Keamanan Siber (KLiKS BSSN) menjadi program
prioritas pemerintah dan menjadi ujung tombak
dalam menjangkau masyarakat luas di berbagai kota
di Indonesia. Tahun lalu saja lebih dari 19.000 orang
di 14 kota terlibat dalam kampanye literasi ini. BSSN
juga berupaya memberikan literasi keamanan siber
melalui berbagai media sosial resmi BSSN.

Berapa anggaran untuk peningkatan
pengamanan siber yang dialokasikan
oleh negara? Apakah itu sudah cukup?

Di tahun 2020 ini, anggaran BSSN berada di angka 2
triliun, dengan fokus program pengembangan Sumber
Daya Manusia (SDM), penelitian, dan prasarana
baru untuk mendukung tugas pokok operasional
BSSN. Dengan anggaran yang telah diajukan, BSSN
siap dalam mendukung Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) bidang Stabilitas Pertahanan dan Keamanan,
khususnya Penguatan Ketahanan dan Keamanan
Siber. Jika bicara cukup maka sebenarnya belum,
karena luasnya ruang siber yang harus dijaga. Tetapi
tentunya BSSN tetap fokus dengan anggaran yang
ada untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi
terwujudnya Keamanan Siber Nasional.
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Opini

Artificial Intelligence:
Kehidupan Manusia
dan Masa
Depan
Prof. Zainal A. Hasibuan, PhD

Anggota Tim Pelaksana Wantiknas

Tahun 1884, Charles Darwin
sudah mengatakan bahwa
yang bisa survive bukanlah
yang paling kuat atau yang
paling cerdas, melainkan yang
bisa beradaptasi terhadap
perubahan.
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Sumber Foto https://www.shutterstock.com/

Opini

S

aat ini kita sedang dalam situasi perubahan.
Perubahan dalam life styles, perubahan dalam
berbisnis, perubahan dalam bergaul, perubahan
dalam belajar dan sebagainya. Siapa yang cepat
merespon perubahan, dialah yang berpotensi
memenangkan persaingan dan survive. Kemenangan
dalam persaingan tersebut dimungkinkan (enabling)
karena memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) serta kecerdasan buatan (Artificial
Intelligence).
Sebagaimana diketahui, kecerdasan buatan
adalah ilmu pengetahuan dan teknik yang membuat
mesin menjadi cerdas (intelligent), terutama program
komputer yang cerdas. Program komputer yang cerdas
bisa memahami bahkan melebihi kecerdasan manusia.
Hal itu dimungkinkan karena program komputer yang
cerdas tersebut punya kemampuan belajar yang jauh
lebih canggih dari kemampuan manusia belajar. Apalagi
dengan jumlah data yang besar (Big Data), kemampuan
menghitung yang kompleks (computing power) dengan
menggunakan berbagai teknik dalam Deep Learning,
membuat kemampuan belajar program komputer
yang cerdas tersebut tidak tertandingi oleh kecerdasan
manusia.

Kemampuan program komputer yang cerdas tersebut
dimulai dengan adanya data awal, algoritma, dan
program komputer yang dibuat dan disediakan oleh
manusia. Berikutnya, program komputer tersebut
“belajar” dari berbagai kemungkinan, pengalaman, dan
kejadian, yang dihimpun dalam data yang besar dan
heterogen, sehingga program komputer yang cerdas
tersebut mempunyai kemampuan yang sangat canggih
untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, memprediksi,
dan memberikan preskripsi bagi objek yang menjadi
pusat pengamatan.
Kemampuan
kecerdasan
buatan
mengidentifikasi, mengklasifikasi, memprediksi, dan
memberikan preskripsi bagi suatu objek yang menjadi
pusat pengamatan, dapat membuat kehidupan
manusia akan lebih baik, teratur, aman, tentram, dan
harmonis dengan lingkungannya. Kecerdasan buatan
dapat mengidentifikasi suatu penyakit lebih cepat dan
akurat, lalu mengklasifikasikannya apakah penyakitnya
masih awal, sedang atau sudah berat, lalu memprediksi
apa akibatnya kalau terlambat mengobatinya, dan
akhirnya memberikan preskripsi tindakan apa yang
mesti dilakukan. Ini salah satu contoh penggunaan
kecerdasan buatan dalam bidang kesehatan (e-health).
Kecerdasan buatan sudah masuk kedalam berbagai
hidup manusia, dan tergantung bagaimana manusianya
memanfaatkannya.
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TELEMEDICINE
Solusi Kesehatan
Jarak Jauh
Telemedicine, Solusi Kesehatan Jarak Jauh Menurut
definisi dari WHO, Telemedicine adalah pemanfaatan
teknologi komunikasi atau teknologi virtual untuk
memberikan perawatan kesehatan di luar fasilitas
perawatan kesehatan tradisional. Tuntutan akan
Telemedicine di Indonesia sendiri cukup tinggi,
mengingat persebaran tenaga kesehatan yang belum
merata, maldistribusi fasilitas kesehatan dan hambatan
geografis yang menantang.
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Berikut ini adalah gambaran bagaimana telehealth
dapat memperoleh manfaat rumah sakit dalam
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