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ada tahun 2016 silam Presiden Joko Widodo menyatakan akan
menjadikan Indonesia sebagai “The Digital Energy of Asia,” dalam
kunjungannya di Silicon Valley, California, Amerika Serikat. Banyak yang
menyatakan bahwa persoalan SDM akan menjadi pekerjaan rumah yang
utama untuk mewujudkan visi tersebut. Karena tanpa SDM yang mumpuni
sebagus apapun infrastruktur yang ada akan menjadi sia-sia.
Sebagaimana yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi, visi ini
rencananya akan terwujud pada saat ini di tahun 2020. Memang visi
tersebut belum terwujud dengan baik terlebih dalam kondisi pandemi
seperti ini. Namun bukan berarti kita semua berpangku tangan dalam
mewujudkan visi tersebut, terutama untuk menjawab tantangan terkait
SDM atau talenta digital.
Dewan TIK Nasional sampai saat ini masih memberikan perhatian
lebih terkait dengan permasalahan talenta digital. Memang pandemi saat
ini adalah sebuah musibah yang mengganggu semua lini kehidupan, namun
di balik semua itu, Covid-19 juga menjadi sebuah trigger bagi kita semua
untuk mempercepat kesiapan kita menuju transformasi digital termasuk
ketersediaan talenta digital.
Kita mau tidak mau harus memanfaatkan berbagai teknologi
digital untuk mengurangi kontak fisik demi mencegah penularan Covid-19.
Kondisi ini menuntut kita untuk bisa merumuskan bisnis model yang baru
dalam rangka menjawab tantangan yang ada. Jika tidak segera dirumuskan,
niscaya kita tak akan mungkin memenuhi kebutuhan talenta digital dari
dunia industri dan pelayanan masyarakat.
Butuh kolaborasi dari seluruh stakeholder untuk bisa merumuskan
standar kompetensi yang dibutuhkan dan bagaimana mewujudkannya.
Karena ini harus melibatkan mulai dari kurikulum di lembaga pendidikan
hingga kebijakan yang mendukung oleh lembaga pemerintah terkait. Semoga
saja kita bisa segera bersinergi agar persoalan ini segera terselesaikan dan
membuktikan bahwa kita mampu merubah Covid-19 dari musibah menjadi
sebuah kesempatan.
Jabat Erat

Dr. Ing. Ilham Akbar Habibie, M.B.A.
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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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Mempersiapkan
Talenta Digital
Indonesia
Dunia tengah bergerak menuju era
industri 4.0 yang akan lebih banyak
menggunakan teknologi digital.
Sementara pandemi Covid-19
membuat pergerakan ini menjadi
lebih cepat lantaran teknologi
digital juga menjadi solusi untuk
mencegah penyebaran pandemi
Covid-19 lewat pola new normal.
Dibutuhkan talenta digital yang
mapan untuk bisa ikut melenggang
di tengah pandemi Covid-19 sambil
menuju era industri 4.0. Siapkah
kita?
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D

alam satu kesempatan, Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah mengatakan dalam rangka
menghadapi era digital atau era revolusi industri
4.0, dunia usaha dan industri diharapkan untuk
responsif terhadap perubahan guna menjaga eksistensi
bisnisnya. Begitupun dengan SDM, sikap responsif
harus diimplementasikan agar tetap berdaya saing. Jika
tidak mampu bersaing, maka tenaga kerja kita akan
terlibas oleh otomatisasi yang melibatkan teknologi
robotik.
”Kita berhadapan dengan era di mana
manusia bukan satu-satunya penggerak utama. Kita ini
sedang bersaing dengan robot, bersaing dengan mesin,
karena teknologi bergerak dengan cepat,” kata Menaker
Ida pada Februari 2020 lalu di hadapan mahasiswa/i
UNUSIA, Jakarta.
Apa yang diungkapkan oleh Menaker
menjelaskan bahwa jika ingin tetap bertahan maka
semua tenaga kerja harus mampu melakukan
peningkatan kompetensi agar tak tersisih oleh teknologi
yang terus berkembang terlebih untuk mencapai
“Indonesia Maju 2045”.

Fokus Utama

Transformasi Digital Butuh
SDM Berkualitas

Menurut Menteri Perindustrian di Era
Kabinet Kerja, Airlangga Hartarto, Indonesia saat ini
telah mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam tahap
industri 4.0 dan melakukan langkah transformasi digital.
“Revolusi
Industri
4.0
merupakan
upaya transformasi menuju perbaikan dengan
mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di
industri, di mana semua proses produksi berjalan
dengan internet sebagai penopang utama,” kata
Airlangga pada media Oktober 2019 lalu.
Bukan hanya pemerintah, seluruh stakeholder
di Indonesia berupaya mengembangkan berbagai
inovasi sebagai bagian dari strategi transformasi digital,
melakukan perubahan menyeluruh atas setiap proses,
kompetensi, dan model bisnis dengan implementasi
teknologi digital, sejalan dengan rekomendasi berbagai
lembaga riset global yang menjadikan transformasi
digital sebagai pengarusutamaan organisasi dalam
memenangkan persaingan global.
Walaupun dianggap memiliki potensi yang
besar, Indonesia juga memiliki beberapa pekerjaan
rumah yang harus diselesaikan guna memantapkan
transformasi digital yang sedang dilaksanakan.
Menurut Ketua Tim Pelaksana Dewan TIK Nasional
(Wantiknas) Ilham Habibie, 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.
“Pengembangan SDM itu dilakukan dengan
melakukan penyusunan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia (SKKNI) bidang TIK. Selanjutnya,
standarisasi dan penyeragaman skema sertifikasi
kompetensi yang mengacu pada Peta Okupasi TIK
Nasional,” paparnya dalam simposium Koordinasi dan
Sinergi Multi – Stakeholder TIK : Transformasi Digital
untuk Indonesia Maju di Era 4.0 pada Desember 2019
silam.
Apa yang diungkapkan oleh Ilham Habibie
ini sejalan dengan pernyataan Menteri Komunikasi
dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, yang
menyebutkan bahwa Indonesia membutuhkan 9 juta
talenta digital untuk melakukan transformasi digital.
“Kita punya tantangan besar Indonesia saat
ini untuk penyediaan talenta digital yang memadai,
setidaknya sampai tahun 2030 kita harus mempunyai
9 juta talenta digital. Itu tidak gampang, baik dalam
jumlahnya maupun kompetensinya, dan ini dikerjakan
secara sungguh-sungguh,” kata Johnny dalam acara
Kampanye Nasional ‘Bangga Buatan Indonesia’, pada
Mei 2020.

Sumber : https://selular.id/

Presiden Jokowi sendiri meyakini bahwa
Indonesia mampu menjadi negara penghasilan tinggi
(high income country) lepas dari jebakan negara
berpenghasilan menengah (middle income trap) pada
2045.
“Pertanyaannya, apakah kita mempunyai
peluang untuk keluar dari middle income trap? Saya
jawab tegas kita punya potensi besar. Kita punya
peluang besar untuk melewati middle income trap. Kita
punya peluang besar untuk menjadi negara penghasilan
tinggi,” ujarnya dalam pembukaan Konferensi Forum
Rektor Indonesia, pada awal Juli kemarin.
Bukan hal yang tidak mungkin, pencapaian
visi “Indonesia Maju” dan lepas dari middle income
trap dapat terwujud jika dilakukan dengan strategi
terpadu antara pemerintah dan segenap stakeholdernya. Indonesia harus siap masuk ke dalam era
industri 4.0 yang tentu saja melibatkan pemanfaatan
teknologi digital. Namun seperti yang telah disebutkan
sebelumnya, tenaga kerja Indonesia juga harus mampu
menyesuaikan diri terhadap perkembangan saat ini.

Johnny G Plate
Menteri Komunikasi dan Informatika
(Menkominfo) Republik Indonesia
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Menkominfo juga menyatakan jika Indonesia
masih menghadapi tantangan digital skills gap, dimana
kebutuhan tenaga kerja ahli dalam bidang digital
masih belum tercukupi. Oleh karena itu, Kemkominfo
berupaya membekali tenaga kerja di Indonesia dengan
Program Stimulus “Pelatihan Digital Talent Scholarship
(DTS)2020.
“Laporan World Bank tahun 2016 mencatat
bahwa saat ini Indonesia mengalami kekurangan
tenaga kerja semi terampil dan terampil sebesar 9
juta orang dalam 15 tahun. Artinya, rata-rata kita
harus menghasilkan talenta digital sejumlah 600.000
orang setiap tahun,” ujarnya saat pembukaan “Online
Academy” Angkatan 2 DTS 2020 secara virtual dari
Jakarta, pertengahan Juni kemarin.
Johnny juga mengatakan, saat ini Indonesia
membutuhkan berbagai talenta yang memiliki keahlian
jenis hard skills untuk menghadapi revolusi industri
4.0, seperti Big Data Analytics, Artificial Intelligence,
Cybersecurity, Cloud Computing, Internet of Things,
Machine Learning, dan sebagainya. Selain keahlian
dalam bentuk hard skills, Menteri Johnny menyatakan
setiap talenta digital harus dilengkapi dengan soft skill
yaitu 21st Century Skills.

Garuda Sugardo
Anggota Tim Pelaksana Wantiknas

06

“Saya menyebutnya sebagai 4C, yakni Critical
Thinking, Creativity, Collaboration, dan Communication.
Kombinasi dari kecakapan-kecakapan inilah yang paling
dibutuhkan untuk akselerasi transformasi digital
menuju digital society Indonesia,” jelasnya.
Memang sepertinya bukan hanya Indonesia
yang memiliki cita-cita menjadi raksasa digital, hampir
semua negara di dunia juga memimpikan hal yang sama.
Namun mereka tidak main-main dalam mewujudkan
impiannya tersebut. Semua upaya dilakukan mulai dari
hulu hingga hilir dengan melibatkan semua stakeholder,
termasuk dunia pendidikan.
Berdasarkan data, diperkirakan pada tahun
2030 India akan mengalami surplus ahli digital hingga
245 juta orang, sedangkan Indonesia kekurangan 18
juta. Tentu saja ini menjadi ancaman tersendiri bagi
Indonesia, karena demand di Indonesia tidak diimbangi
oleh supply yang ada, sedangkan di India ada kelebihan
tenaga kerja digital yang mungkin saja akan diambil
untuk mendukung industri di Indonesia jika kita tidak
segera mencari solusi.

Harus Dipersiapkan

Demi mencari formula yang tepat untuk memenuhi
kebutuhan SDM atau talenta digital Indonesia,
Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
(Wantiknas) kerap melakukan kajian-kajian seputar hal
tersebut.
Seperti pada awal Juli kemarin, bekerja
sama dengan Telkom Corporate Unviersity, Wantiknas
menggelar Expert Insigth Series #9 dengan tema
“Menyiapkan Sumber Daya Manusia untuk
Transformasi Digital, Jumat (3/07) secara virtual. Diskusi
yang menghadirkan anggota tim pelaksana Wantiknas
Garuda Sugardo, Zainal A. Hasibuan, dan Ashwin
Sasongko yang sebagai expert untuk persoalan sumber
daya manusia dan transformasi digital.
Anggota Tim Pelaksana Wantiknas, Garuda
Sugardo mengatakan bahwa perkembangan TIK yang
mengarah kepada terjadinya transformasi digital suatu
bangsa, harus diarahkan kepada pencapaian tujuan
berbangsa dan negara.
“Jadi kalau kita berbicara transformasi
digital maka untuk bangsa dan negara, oleh karena
itu Wantiknas tupoksinya baru adalah merumuskan
kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan
nasional melalui transformasi digital, melakukan
koordinasi nasional dengan instansi pemerintah pusat
daerah, BUMN/BUMD, dunia usaha dan lembaga
profesional dan masyarakat untuk pelaksanaan
transformasi digital,” papar Garuda.

Fokus Utama

Ia juga menegaskan bahwa digital hanyalah
sebuah alat saja, namun tetap tujuan akhirnya ada
sebuah transformasi. Dengan demikian ujung dari
semuanya tetap kembali pada transformasi bangsa dan
negara melalui teknologi digital untuk kesejahteraan
bersama. Garuda juga mengajak masyarakat untuk
berubah menjadi insan digital.
“Jangan lupa, digital is only a tool jadi hanya
alat saja, goal-nya adalah transformasi. Tahapan
pertama mengenai digital yang sudah dimulai dengan
SPBE, kemudian kita penerapan digital yaitu konektivitas
dengan broadband plan dan di atasnya konektivitas ada
pemahaman kultur. Kita harus mengembangkan kultur
digital,” tuturnya.
Sementara itu, anggota Tim Pelaksana
Wantiknas, Zainal A. Hasibuan menyampaikan kesiapan
sumber daya manusia di era digital. Menurutnya, era
4.0 sudah banyak dibicarakan namun aksinya masih
minim, apalagi saat ini berhadapan dengan Covid-19.
“Kita tidak bisa menampik generasi
berikutnya, pencari kerja bertambah terus sementara
lapangan pekerjaan bukan bertambah malah berkurang.
Kita memasuki era 4.0 sebagaimana kita ketahui sudah
banyak kita bicarakan tapi aksinya belum terasa.
Datangnya Covid-19 kita dipaksa beralih ke digital,”
jelasnya.
Untuk memenuhi standar kualifikasi yang
dibutuhkan dalam era industri 4.0, Anggota Tim
Pelaksana Wantiknas yang juga Ketua Aptikom ini
mendorong agar segera dilakukan transformasi digital
di sektor pendidikan berkaitan dengan kebijakan online
learning yang dipertegas, kultur dan digital mindset
dibanding dengan keteladanan, adanya insentif jangka
panjang kepada institusi pendidikan seperti server
service (cloud services), bandwidth, dan beri insentif
pada recognition ke pembuat konten digital.
Tak hanya pada persoalan di atas, Zainal
mengungkapkan bahwa konten positif di Indonesia
sangat minim. “konten bervariasi sangat minim. Mudahmudahan dengan transformasi digital kita utamakan
konten. Bukan hanya konten pembelajaran game
ke luar negeri, membeli konten luar negeri bekerja
sama dengan pendidikan online kita. Seharusnya kita
gunakan momentum ini untuk memperkuat kelemahan
kita,” ungkapnya.
Menyusul keduanya, Anggota Tim Pelaksana
Wantiknas, Ashwin Sasongko memaparkan terkait
physical space ke cyber space. Dirinya menjelaskan
bahwa transformasi dari physical space ke cyber
space sudah hampir pada semua lini. “Transformasi
dari physical space ke cyber space sudah masuk pada

Zainal A. Hasibuan
Anggota Tim Pelaksana Wantiknas

semua kegiatan, mencakup nilai kurikulum, regulasi,
aktivitas termasuk pembayaran, pengarsipan. Sebagai
contoh transformasinya yang dulunya commerce saat
ini menjadi e-commerce, seperti sekarang kita meeting
menjadi e-meeting, bahkan money menjadi e-money,”
jelas Ashwin.
Menanggapi ini, Zainal menilainya sebagai
sebuah tantangan bagi kita semua agar segera
merumuskan bisnis model yang baru dalam rangka
menjawab tantangan yang ada. “Untuk itu perlu
diperkuat rumusan talenta digital sehingga berguna
bagi semua stakeholder,” ujarnya.
Karena menurutnya memperkuat rumusanrumusan SDM atau talenta digital ini menjadi perlu
mengingat kondisi Indonesia yang memiliki aneka
keberagaman, mulai dari kondisi geografis, suku,
budaya, hingga tingkat literasi, dan ini akan memberikan
banyak manfaat bagi seluruh stakeholder.
“Semakin kita perkuat rumusan-rumusan
tersebut sehingga dapat berguna bagi stakeholder.
Dengan keberagaman Indonesia, geografis yang luas,
etnis yang bermacam-macam, banyak terjadi digital gap
dan rendahnya literasi digital. Tentulah talenta digital
yang kita rumuskan itu akan unik dibandingkan negara
lain,” ungkapnya.
Mengingat pentingnya peran talenta digital,
maka diperlukan keseriusan dari seluruh stakeholder.
Karena semua harus dipersiapkan sejak dini. Untuk saat
ini demi menjawab kebutuhan talenta digital saat new
normal kita perlu melakukan percepatan-percepatan
atau program akselerasi agar kebutuhan talenta digital
bisa terpenuhi. Semoga saja dengan kondisi pandemi
yang menuntut pemanfaatan teknologi digital untuk
mengurangi kontak fisik ini, kita menjadi lebih serius
mempersiapkan talenta digital sehingga Indonesia
mampu melenggang di era industri 4.0.
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AKSELERASI
TALENTA DIGITAL
INDONESIA
DI ERA NEXT
NORMAL
Selain kondisi pandemi global Covid-19 perkembangan teknologi
digital juga membuat segala lini kehidupan harus menyesuaikan
diri, termasuk dunia industri. Saat ini pemerintah juga tengah
mencanangkan penerapan kebijakan new normal untuk menjalani
aktivitas seperti biasa dengan beberapa penyesuaian.

D

engan adanya
kebijakan tersebut, maka
pemanfaatan teknologi digital menjadi sebuah
keharusan. Dengan demikian ini membuat
kebutuhan perusahaan terhadap skill para pekerja
turut berubah. Dunia industri akan membutuhkan
pekerja yang menguasai perkembangan teknologi
digital. Talenta digital akan menjadi kebutuhan yang
sangat besar karena perusahaan akan lebih banyak
memanfaatkan teknologi digital.
Pentingnya talenta digital ini juga menjadi
perhatian Wantiknas, sebagaimana yang terlihat
dalam diskusi TIK-Talk#20 dengan tema “Akselerasi
Talenta Digital Indonesia di Era Next Normal,” yang
digelar pada akhir Juli kemarin. Hadir sebagai salah
satu sumber, anggota Tim Pelaksana Wantiknas,
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Zainal A Hasibuan menuturkan bahwa ada suatu
pesan yang luar biasa baik di balik Covid-19 menuntut
untuk segera mempercepat talenta digital atau
adanya akselerasi talenta digital.
“Dalam tema hari ini terdapat pesan yang
luar biasa baik karena Covid-19 dan revolusi industri
4.0 memang menuntut kita harus mempercepat
ketersediaan talenta digital,” tuturnya saat membuka
diskusi yang dilakukan secara virtual.
Zainal melihat telah terjadi disruptif di
hampir seluruh sektor kemudian ditantang untuk bisa
merumuskan bisnis model yang baru dalam rangka
menjawab tantangan yang ada. “Untuk itu perlu
diperkuat rumusan talenta digital sehingga berguna
bagi semua stakeholder,” lanjutnya.

TIK-Talk

Tak dapat ditolak, apa yang disampaikan
oleh Anggota Tim Pelaksana Wantikas ini memang
demikian adanya. Selain itu, kondisi Indonesia yang
memang beragam tentu menjadi suatu keunikan
tersendiri dalam merumuskan talenta digital yang
berguna di masyarakat dalam meningkatkan daya
saing bangsa.
“Semakin kita perkuat rumusan-rumusan
tersebut sehingga dapat berguna bagi stakeholder.
Dengan keberagaman Indonesia, geografis yang luas,
etnis yang bermacam-macam, banyak terjadi digital
gap dan rendahnya literasi digital. Tentulah talenta
digital yang kita rumuskan itu akan unik dibandingkan
negara lain,” ungkapnya.

Gap Antara Supply
dan Demand

Semua menyadari bahwa talenta digital menjadi
begitu penting saat ini, Kepala Badan Penelitian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kemenkominfo, Basuki Yusuf Iskandar menyampaikan
bahwa tantangan dari masalah ketenagakerjaan
muncul karena proses automasi.
“Berdasarkan laporan McKinsey and
Company memperkirakan sebanyak 23 juta pekerjaan
hilang di Indonesia. Kehilangan pekerjaan karena
knowledge sudah tidak diperlukan oleh zamannya.
Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan
lapangan kerja baru sekitar 27-46 juta. Kemudian
sekitar 10 juta merupakan jenis pekerjaan yang baru,”
paparnya.
Selain itu Basuki juga menyampaikan bahwa
kondisi supply dan demand SDM TIK di Indonesia yang
tidak berimbang. Disampaikan pula bahwa Badan
Litbang SDM Kementerian Kominfo memproyeksikan
lulusan TIK di Indonesia berjumlah 431.899 orang
pada tahun 2020, sedangkan kebutuhan industri
terhadap tenaga kerja TIK sebanyak 323.662 orang.
Angka kebutuhan tersebut hanya mempertimbangkan
profesi dengan keterampilan menengah tinggi
atau minimal level S1. Jika melihat dari sisi demand
memang sudah baik tetapi dari supply walaupun
kuantitas bagus namun kualitas belum terpenuhi.
“Ya itu artinya standar makro yang kita
keluarkan dan standar mikro yang dibutuhkan
perusahaan tidak dipenuhi, adanya gap,” jelasnya.
Sehingga kita memiliki tujuan jangka
pendek yaitu kompetensi fit dan jangka panjang
yakni mengurangi gap antara pendidikan dan industri.
Kemudian faktor yang mempengaruhi demand atau

menjadi masalah yaitu bagaimana gap antara standar
makro yang dikeluarkan dengan standar mikro dari
perusahaan tidak dipenuhi.
Sementara Guru Besar Ilmu Komputer,
Universitas Indonesia Eko K Budiardjo, mengatakan
ekosistem talenta digital bagaikan sebuah baling yang
harus diputar secara kencang dan ada 4 bagian yaitu
kampus dunia pendidikan, profesi, dunia usaha dan
dunia industri (DUDI) dan regulasi.
“Berbicara DUDI yang paling sering dilihat
dari apa yang dilakukan oleh milenial dan Gen Z
banyak membangun startup. Apa yang dibangun
saat ini, eranya berbeda dengan ketika zaman Go-Jek
diawal. Jika di awal customer disiapkan dengan dana
yang besar sehingga terjadi customer acquisition
karena bisnis model mengarah untuk menaikkan nilai
perusahaan, kalau yang sekarang lebih ke arah yang
real sehingga yang sering meleset ketika berbicara
produk dan market,” lanjutnya.
Memang bukan hal yang mudah
mengatasi persoalan kebutuhan talenta digital demi
meyesuaikan dengan perkembangan yang ada saat
ini. Namun dengan keseriusan dan kesungguhan yang
dilakukan oleh para stakeholder hal tersebut menjadi
bukan hal yang mustahil.
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Kabupaten Sumba
Barat Menuju
“Zero Blank Spot
2022”
Johanis Niga Leidju, S.Hut, Mp
Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian
dan Statistik Kabupaten Sumba Barat

P

ada awal 2020, Dinas Komunikasi dan Informatika
Nusa Tenggara Timur telah menargetkan
membentuk 110 desa digital yang tersebar di 22
kabupaten/kota di provinsi berbasis kepulauan itu pada
2020 guna memudahkan masyarakat desa mengakses
internet dalam mengembangkan usaha ekonomi kreatif
mereka. Tercatat Desa Malata sebagai desa digital
pertama di Kabupaten Sumba Barat. Lewat desa digital
diharapkan warga desa yang sebelumnya mengalami
kesulitan mengakses internet sudah dapat mengakses
fasilitas itu dengan mudah dan gratis. Mengingat
pentingnya akses internet, maka Yang menjadi
prioritas percepatan digital di Kabupaten Sumba Barat
adalah terpenuhinya kebutuhan akses internet dalam
pelayanan pemerintahan, layanan pendidikan dan bagi
masyarakat, untuk itu target dari Diskominfo Sumba
Barat yaitu “Zero Blank Spot 2022”. Sebagaimana
wawancara Tim Humas Wantiknas dengan Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Sumba Barat Johanis Niga Leidju, S.Hut, Mp.

Menurut Anda, bagaimana
kondisi digital di Indonesia
secara umum saat ini?

Kondisi digital di Indonesia saat ini menurut saya
telah berkembang cukup pesat, terbukti dengan
pemanfaatan digitalisasi yang sudah sangat pesat
di berbagai sektor, misalnya pemerintahan, bisnis
atau ekonomi pemasaran, perbankan dan kebutuhan
masyarakat lainnya, walaupun belum menyentuh
lapisan masyarakat yang berada di pedalaman terluar
dan terpencil.
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Sudah sejauh mana adopsi
digital di Sumba Barat?

Untuk Pulau Sumba, secara khusus saya menjelaskan
untuk Kabupaten Sumba Barat sendiri sudah mulai
mengadopsi digitalisasi baik dalam layanan administrasi
pemerintahan maupun layanan publik, dengan
sudah diimplementasikan penggunaan aplikasi yang
mendukung kegiatan pelayanan tersebut, untuk
mempermudah layanan akses data, pemberian
informasi dan sebagainya. Disamping itu, hampir semua
di berbagai lapisan masyarakat telah mulai tersentuh
kebutuhan digitalisasi terutama dalam mengakses
informasi kecuali yang berada di daerah-daerah blank
spot.

Di tengah Pandemi Covid-19,
bagaimana kebutuhan TIK di
Sumba?

Di tengah pandemi Covid-19, kehadiran TIK di Sumba
Barat khususnya, sangat diperlukan terutama dalam
melakukan koordinasi dalam segala sektor baik dengan
pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun secara
internal dalam Kabupaten. Serta mempercepat layanan
keterbukaan informasi publik dalam rangka penanganan
Covid-19 di masyarakat, pemerintah, kesehatan,
ekonomi, dan pendidikan.

Wawancara

Apakah Pandemi Covid-19
mendorong Sumba
Barat untuk secara cepat
bertransformasi digital?
Seperti apa langkah
konkritnya?

Tanpa disadari tentu adanya akselerasi digital. Secara
umum Covid-19 dengan awal penerapan work from
home (WFH), home schooling serta pembatasan
kegiatan di luar rumah, tentu mendorong Pemerintah
Kabupaten Sumba Barat untuk segera bertransformasi
digital. Misalnya kebutuhan dalam berkoordinasi, ketika
pandemi Covid-19 pelaksanaan koordinasi maupun
petemuan lainnya tentu yang tadinya dilaksanakan
secara tatap muka, maka saat ini mau tidak mau dipaksa
untuk segera beralih rapat secara virtual. Meskipun
kondisi infrastruktur dan saran prasarana TIK belum
maksimal.
Langkah konkrit pemerintah daerah melalui
Dinas Kominfo Sumba Barat segera melakukan
pendataan kebutuhan yang berkaitan TIK baik
ketersediaan jaringan maupun sarana prasarana
TIK yang dibutuhkan oleh perangkat daerah lain
dalam menunjang pelayanannya. Seperti identifikasi
lokasi blank spot untuk diusulkan pembangunan
BTS dan penyediaan layanan akses internet ke BAKTI
Kemkominfo untuk puskesmas-puskesmas (mendukung
rujukan online), sekolah, kantor desa, kantor camat,
kantor BPP (untuk aplikasi penyuluhan) dan lokasi
wisata.
Selain itu, di tengah pandemi Covid-19,
BAKTI Kemkominfo telah menyediakan 3 akses internet
untuk 2 kantor desa dan kantor camat melalui relokasi
akses internet yang ada untuk memudahkan layanan di
desa, dan fasilitasi perangkat-perangkat daerah dalam
menyediakan media informasi berupa website, maupun
penggunaan aplikasi layanan pemerintahannya.

Apa yang menjadi prioritas
percepatan digital di Sumba
Barat dan kapan target
selesainya?

Di era saat ini kebutuhan digital menjadi hal urgen.
Yang menjadi prioritas percepatan digital di Kabupaten
Sumba Barat adalah terpenuhinya kebutuhan akses
internet dalam pelayanan pemerintahan, layanan
pendidikan dan bagi masyarakat, karena tanpa adanya

akses internet yang lancar, maka percepatan digitalisasi
akan terhambat. Dalam percepatan digitalisasi di
kabupaten Sumba Barat, semua sektor dipandang
sangat penting untuk itu target dari Diskominfo Sumba
Barat yaitu“Zero Blank Spot 2022”.

Tantangan apa saja
yang dihadapi dalam
perkembangan TIK?
Bagaimana menyiasati hal
tersebut?

Perkembangan TIK yang cepat tidak sebanding dengan
ketersediaan SDM TIK yang kompatibel baik dari sisi
kuantitas maupun kualitasnya, selain infrastruktur
TIK yang belum tersedia/ belum memadai. Untuk
menyiasati tantangan tersebut dengan meningkatkan
SDM yang ada/ tersedia dari segi knowledge-nya
dan memohon bantuan dari pusat untuk membantu
menyediakan Infrastruktur TIK di Sumba Barat.

Peluang apa yang akan
dimanfaatkan Sumba Barat
dalam perkembangan TIK?

Dalam perkembangan TIK, Kabupaten Sumba Barat
memiliki 5 peluang penting untuk mendorong
kemajuan daerah. Pertama, Sumba Barat merupakan
salah satu daerah tujuan wisata baik wisatawan
mancanegara maupun domestik. Kedua, adanya
kebutuhan digitalisasi dalam layanan administrasi
pemerintahan dan administrasi publik. Ketiga, adanya
tuntutan kebutuhan informasi publik yang transparan,
cepat ,tepat dan handal. Keempat, banyaknya regulasi
yang mendukung pengembangan komunikasi dan
Informatika. Kelima, adanya komitmen pemerintah
pusat dan pemerintah daerah terhadap pengembangan
TIK dalam pelaksanaan layanan publik e-Government
yang terintegrasi.

Seperti apa harapan Anda
terkait kemajuan TIK di
Sumba?

Harapannya Sumba Barat ke depan tidak “gagap” TIK.
Sumba Barat menjadi Zero Blank Spot 2022. SDM
Sumba Barat sudah dapat memanfaatkan teknologi
digital dalam berbagai sektor dan kepentingan.
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Opini

Memasuki
Adaptasi
Kebiasaan
Baru,
Skill Apa yang
Perlu Ditanamkan
Pendidik?
M. Hasan Chabibie, S.T., M.Si.
Anggota Tim Pelaksana Wantiknas

P

andemi Corona Virus Diseases (Covid-19)
mendorong segala aspek masyarakat untuk
mengubah tatanan kehidupan, hingga akhirnya
muncul istilah new normal. Penyesuaian ini dilakukan
dari segala lingkup, yakni pekerjaan, pendidikan,
ekonomi, bahkan dalam bersosialisasi. Namun, narasi
yang digunakan pemerintah Indonesia beralih menjadi
adaptasi kebiasaan baru, dengan maksud mengarahkan
agar kita bisa bekerja, belajar dan beraktivitas dengan
produktif pada saat pandemi Covid-19. Dari istilah yang
digunakan saja, kita sekilas dapat menangkap bahwa
adaptasi menjadi kunci untuk mengatas situasi ini.
Di dunia pendidikan, guru dituntut untuk
menyesuaikan diri baik segi teknis seperti penguasaan
teknologi maupun inovasi model pembelajaran dengan
segala keterbatasan yang dilaksanakan secara jarak
jauh. Di luar itu, poin terpenting yang perlu diperhatikan
guru adalah kemampuan mereka untuk tidak hanya
berpatok pada hasil akhir berupa nilai, namun terhadap
kompetensi siswa yang utuh. Tidak hanya sekedar
pengetahuan, namun bagaimana menumbuhkan skill
siswa yang aplikatif dan praktikal.
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Hal tersebut penting, karena belajar
dari pandemi Covid-19 ini, kita menyaksikan demi
beputarnya roda ekonomi, banyak perusahaan yang
terpaksa mengakselerasi digitalisasi terhadap proses
bisnis mereka. Selain itu, dengan keadaan ekonomi
yang melambat dampak dari pandemi Covid-19,
mengharuskan para pelaku ekonomi untuk melakukan
efisiensi. Perusahaan menjadi semakin selektif dan
cenderung mempertahankan pegawai yang memiliki
multi skill. Pegawai yang tidak dapat menyesuaikan diri
dengan keadaan ini kemungkinan besar akan tersingkir.
Belajar dari pengalaman ini, kita dapat
memahami ada hal-hal yang perlu dikuasai sumber daya
manusia (SDM), yang perlu ditanamkan ke peserta didik
sedari dini. Selain memerhatikan penguasaan hard skill
yang aplikatif dan relevan, soft skill di era digital juga tak
kalah penting sebagai fondasi kesuksesan peserta didik.
Pertama, kemampuan beradaptasi,pandemi
Covid-19 ini mengajarkan kita bahwa perubahan dapat
selalu terjadi secara tidak terduga di luar kontrol kita.
Ada teori psikologis yang perlu diperhatikan oleh para
pendidik.

Opini

Menurut Jean Piaget, ada 2 macam proses
adaptasi yang berpengaruh pada perkembangan
kognitif anak, yaitu asimilasi dan akomodasi. Pada
proses asimilasi, anak cenderung akan merangkum
informasi dari luar lalu menyesuaikannya dengan
pemahaman yang telah ia miliki sebelumnya.
Kedua, kemandirian. Selain kemampuan
beradaptasi, SDM yang dapat sukses berkembang
pada masa kebiasaan baru ini adalah yang memiliki
tingkat kemandirian yang matang. Kemandirian yang
dimaksud adalah bagaimana dapat bekerja dengan
minim supervisi dengan manajemen waktu yang baik.
Belajar dari rumah menjadi titik balik yang baik untuk
mengajarkan skill ini ke peserta didik.
Ketiga, kreativitas. SDM yang kreatif
cenderung dapat mengembangkan pemikiran dalam
menentukan alternatif pemecahan masalah yang
sesuai dan solutif. Tentunya dengan keadaan yang serba
berubah cepat hal ini menjadi krusial, para pendidik
sudah seyogyanya untuk menerapkan pembelajaran
yang mendorong skill ini berkembang. Kebebasan siswa
dalam mencari solusi dan berpendapat akan menjadi

fondasi agar kepercayaan diri mereka dalam berkreasi
dan berinovasi terus tumbuh.
Selain tiga hal yang telah disebutkan,
kemampuan kolaborasi menjadi dasar yang harus
ditanamkan. Pada era new normal, bahu membahu
menjadi kunci untuk mengatasi segala tantangan yang
terjadi, bahkan lintas instansi dan sektor. Instansi
pemerintah dan swasta, sektor pendidikan dan bisnis,
dituntut untuk saling mendukung agar krisis ini tidak
menimbulkan dampak yang parah. Oleh karenanya,
pendidik juga perlu menanamkan nilai ini sejak
dini dengan terus menerapkan pembelajaran yang
memungkinkan setiap siswa untuk bekerjasama dan
berkolaborasi.
Pada akhirnya, walau pandemi Covid-19 ini
telah memukul situasi global dengan krisis yang tidak
pernah dibayangkan sebelumnya, kejadian ini telah
mengajarkan kita bahwa perubahan selalu bisa terjadi
kapan saja. Yang kita bisa lakukanmempersiapkan
generasi-generasi selanjutnya agar lebih adaptif,
mandiri, kreatif, dan kolaboratif dengan perkembangan
teknologi yang semakin cepat.
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Talenta Digital
Indonesia, Gap
Antara Supply
dan Demand
Berdasarkan laporan
McKinsey and Company
memperkirakan sebanyak

23 JUTA

PEKERJAAN
HILANG DI INDONESIA

Kemenkominfo memproyeksikan lulusan TIK di
Indonesia berjumlah 431.899 orang pada tahun
2020, sedangkan kebutuhan industri terhadap
tenaga kerja TIK sebanyak 323.662 orang. Angka
kebutuhan tersebut hanya mempertimbangkan
profesi dengan keterampilan menengah tinggi
atau minimal level S1. Ketimpangan ini tentu tak
bisa dibiarkan. Pemerintah sendiri telah melakukan
berbagai upaya percepatan pemenuhan
kebutuhan talenta digital, namun perlu
keterlibatan semua pihak.

Kehilangan pekerjaan
karena knowledge sudah
tidak diperlukan oleh
zamannya. Indonesia
memiliki potensi
untuk mengembangkan
lapangan kerja baru sekitar.

Kemudian sekitar

10 JUTA
merupakan jenis

PEKERJAAN YANG BARU

27-46
JUTA

Proyeksi lulusan TIK di Indonesia

431.899
orang
lulusan TIK di Indonesia
pada tahun 2020
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323.662
orang
kebutuhan industri terhadap
tenaga kerja TIK

Diperkirakan pada tahun 2030,
India surplus tenaga kerja
ahli digital sebanyak

Indonesia diproyeksikan
kekurangan sekitar

18 JUTA

245,3 JUTA
ORANG

tenaga ahli digital

Pengembangan SDM Indonesia Menuju Ekonomi Digital
Bahasa Inggris

Pemrograman
dan koding
komputer

Mentorship &
Coaching

Statistik dan
Psikologi

Wajib sejak SD

Memiliki pemaparan
awal ke dalam bahasa
pemrograman
dan penalaran

Universitas kelas dunia
membutuhkan staf
pengajar kelas dunia

Gaya berpikir yang
timbul berdasarkan data

Memiliki kemampuan
berkomunikasi
secara internasional
Agar dapat belajar
secara mandiri
melalui informasi
publik

mengembangkan
spesialisasi dan
keterampilan yang
dapat diterapkan
secara langsung

Belajar dari pakar
global berpengalaman
yang dapat melatih
generasi muda
Indonesia

Kepemimpinan karena
kepiawaian pengelolaan
sumber daya manusia
Skala dan informasi
sebagai landasan
kebijakan

Pendidikan vokasi
berorientasi kerja

Ekosistem Talenta Digital
SDM Unggul Indonesia Maju
Dunia pendidikan
Dimana seseorang
akan menuntut
ilmu dan mengasah
keterampilannya

Regulasi
Kehadiran pemerintah akan menjaga
pemerataan dan kesamaan hak
untuk mendapatkan kesempatan

Dunia Profesi
Berdasarkan pembelajaran,
menentukan profesi
yang akan ditekuninya
guna mengemban tugas
kepercayaan, dan
tanggung jawab
Dunia Usaha
Dunia Industri (DUDI)
Dimana profesi
mendapaptkan
renumenasi dan
penghargaan
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