


Dari Menteng Raya

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur bangsa kita telah memasuki usia 75 tahun. Memang belum 
terlalu tua untuk ukuran sebuah negara, namun bukan berarti kita 
mau tertinggal dibanding negara-negara lainnya, terutama di Kawasan 

Asia Tenggara. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo 
pada awal Agustus kemarin, berdasarkan survei lembaga IMD (Institute 
for Management and Development) World Digital Competitiveness pada 
2019, negara kita masih di peringkat 56 dari 63 negara ini. Memang kita 
di bawah sekali, lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara 
tetangga kita. Melihat hal ini pemerintah telah bertekad untuk memperluas 
jejaring infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia untuk mengejar 
ketertinggalan tersebut. Presiden Jokowi telah menargetkan perluasan 
akses layanan internet di 12.500 desa serta kelurahan-kelurahan yang 
tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, Pemerintah juga tengah 
memasifkan transformasi digital dalam keseluruhan layanan pemerintahan. 
Dengan demikian transformasi digital yang dilakukan tidak sia-sia. 
 Memastikan transformasi digital menjadi tidak sia-sia tentu 
bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga seluruh stakeholder. 
Harus diakui wilayah Indonesia yang sangat luas berupa pulau, pegunungan 
dan lembah pada beberapa wilayah membuat kita sulit membangun baik 
jaringan listrik maupun internet. Selain itu, sebaran pemukiman atau 
penduduk terpencar dan tidak menyatu sehingga kita kesulitan membangun 
jaringan untuk melayani semua penduduk, hambatan-hambatan ini juga 
yang membuat harga layanan digital menjadi lebih mahal bagi masyarakat. 
Namun demikian kita terus berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi 
bangsa ini. 
 Isu ini juga menjadi tema dari e-Buletin Wantiknas kali ini, melalui 
Focus Group Discussion yang bertajuk “Sinergi Percepatan Perluasan Akses 
dan Peningkatan Infrastruktur Digital dan Penyediaan Layanan Internet” 
Wantiknas berupaya mencari solusi untuk persoalan infrastruktur digital 
yang artikelnya bisa Anda nikmati di e-Buletin Wantiknas edisi ini. Kita 
percaya semua memiliki komitmen yang tinggi terhadap transformasi digital 
di Indonesia, apalagi dalam semangat hari kemerdekaan. Mari bersama 
kita melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Tak lupa, Dirgahayu 75 Tahun 
Republik Indonesia.

Jabat Erat  
Dr. Ing. Ilham Akbar Habibie, M.B.A.
Ketua Tim Pelaksana WANTIKNAS
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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 

Dewan 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 
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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.

Tugas Tambahan WANTIKNAS Menurut 
Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas 
Nomor Kep.45/M.PPN/HK/04/2020 selaku Ketua 
Harian Pengarah WANTIKNAS.

Pengembangan Transformasi Digital



Mengejar Peningkatan 
Infrastruktur Digital 
dan Penyediaan 
Layanan Internet
Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah akan memperluas jejaring
infrastruktur digital di seluruh Indonesia untuk mengejar ketertinggalan
dalam World Digital Competitiveness. Presiden menargetkan perluasan
akses layanan internet di 12.500 desa serta kelurahan-kelurahan yang
tersebar di seluruh Indonesia. Pemerintah berencana memasifkan
transformasi digital dalam keseluruhan layanan pemerintahan. Dengan
demikian transformasi digital yang dilakukan tidak sia-sia.
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Status yang tertulis di akun media sosial Facebook 
milik seorang guru bernama Reni Rosari Sinaga, 
pada Sabtu, 1 Juli 2020, membuat kita terhenyak. 

Betapa tidak, diceritakan bagaimana sejumlah pelajar 
di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, terpaksa 
harus memanjat pohon agar bisa mendapatkan sinyal 
jaringan internet saat belajar daring.  
 Reni yang aktif mengajar di Kota 
Pematangsiantar, menceritakan upaya sejumlah 
pelajar SD di Nagori Bah Pasunsang, Kecamatan Raya, 
Kabupaten Simalungun, yang berjarak kurang lebih 19 
kilometer dari ibukota kabupaten. Desa yang diapit 
Gunung Simarsoppit dan Gunung Simarsolpah ini 
dihuni oleh sekitar 100 kepala keluarga yang mayoritas 
bekerja sebagai petani. Sebagaimana pelajar sekolah 
lainnya di masa pandemi Covid-19, para siswa di desa 
yang bersahaja ini juga tidak belajar di gedung sekolah.
 Malangnya, tidak seperti kawan-kawan 
pelajar lainnya di Jawa, untuk mengikuti pelajaran secara 
daring, mereka terpaksa mencari sinyal dengan berjalan 
kaki ke area perbukitan sejauh hampir 2 kilometer dari 
pemukiman. Para pelajar itu sebagaimana diceritakan 
oleh Reni, memanjat pohon durian dengan antrean, 
kemudian menuliskan pekerjaan yang sudah didapatkan 
di rerumputan. Mereka melawan dingin dan cuaca yang 
kadang kurang bersahabat dengan situasi yang mereka 
hadapi.

Arahan Presiden
Bukan tanpa perhatian, apa yang dituliskan oleh Reni 
Rosari Sinaga memang masih dialami oleh sebagian anak 
Indonesia yang daerahnya belum menikmati layanan 
digital yang nyaman dan lancar. Padahal sebagaimana 
yang pernah dicanangkan pada 2016 silam, tahun 
2020 ini Indonesia seharusnya sudah menjadi kekuatan 
ekonomi digital terbesar di ASEAN pada 2020, dengan 
proyeksi nilai transaksi e-Commerce mencapai USD 130 
miliar pada tahun 2020.
 Bersyukur Presiden RI Joko Widodo 
(Jokowi) memang memiliki perhatian lebih terhadap 
perkembangan dunia digital tanah air. Dalam rapat 
terbatas perencanaan transformasi digital yang 
dilakukan pada 3  Agustus kemarin di Istana Merdeka, 
Jakarta, Presiden Jokowi memberikan lima arahan.
 Pertama, Jokowi memerintahkan 
Menkominfo Johnny G Plate untuk mempercepat 
perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. 
Kemudian mempercepat penyediaan layanan internet 
di 12.500 desa atau kelurahan serta di titik layanan 
publik. “Pertama, segera lakukan percepatan perluasan 
akses dan peningkatan infrastruktur digital. Saya 

kira kemarin kita sudah bicara dengan Menkominfo 
mengenai ini,” jelasnya.
 Kedua, Jokowi memerintahkan jajarannya 
untuk mempersiapkan roadmap transformasi digital 
di semua sektor, mulai dari pemerintahan, pendidikan, 
kesehatan, perdagangan, industri, dan penyiaran. 
“Jangan sampai infrastruktur digital yang sudah kita 
bangun justru utilitasnya sangat rendah,” imbuhnya.
 Ketiga, Kepala Negara memerintahkan 
jajarannya mempercepat integrasi pusat data nasional. 
“Saya kira ini juga sudah kita bicarakan,” tambah Jokowi.
 Keempat, Jokowi ingin jajarannya 
mempersiapkan kebutuhan  talenta digital. “Ini penting 
sekali untuk melakukan transformasi digital. Negara 
kita membutuhkan talenta digital sebanyak kurang 
lebih 9 juta orang untuk 15 tahun ke depan. Ini perlu 
betul sebuah persiapan untuk kurang lebih 600 ribu per 
tahun sehingga kita bisa membangun sebuah ekosistem 
yang baik bagi tumbuhnya talenta digital kita,” ucap dia.
 “Kelima saya minta yang berkaitan dengan 
regulasi berkaitan dengan skema pendanaan dan 
pembiayaan transformasi digital segera disiapkan 
secepatnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan 
sebagai pengantar,” pungkasnya. 

Sumber Foto: https://porosmasyarakat.com/
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Tantangan Infrastruktur 
Telekomunikasi
Menyikapi lima arahan dari presiden tersebut, 
Wantiknas menggelar Focus Group Discussion 
dengan tema “Sinergi Percepatan Perluasan Akses 
dan Peningkatan Infrastruktur Digital dan Penyediaan 
Layanan Internet” yang dilakukan secara online pada 
Kamis (13/08). 
 Diakui oleh Ketua Tim Pelaksana Wantiknas, 
Ilham A Habibie, kegiatan ini merupakan tindak lanjut 
dalam percepatan transformasi digital di Indonesia 
pada sektor infrastruktur telekomunikasi. Sebagaimana 
yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi mengenai 
lima langkah percepatan transformasi digital. 
 Sebagai lembaga multistakeholder TIK yang 
dibentuk oleh Presiden berdasarkan Keputusan Presiden 
No. 1 Tahun 2014, yang dalam pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsinya, Wantiknas juga bertanggung jawab 
atas percepatan dan pengembangan transformasi 
digital sesuai dengan Keputusan Menteri PPN/Kepala 
Bappenas Nomor Kep.45/M.PPN/HK/04/2020.
 Dalam pembukaanya, Ilham, mengatakan 
tantangan dalam transformasi digital adalah 
infrastruktur telekomunikasi di Indonesia belum optimal 
dan juga dibutuhkan keberpihakan dari pemerintah 
mengenai internet.

 “Tantangan lainnya adalah belum meratanya 
infrastruktur, memang di Jabodetabek sudah bagus. 
Tapi kita harus memikirkan di wilayah timur, Papua 
misalnya. Selain itu, keterjangkauan biaya layanan 
internet, itu juga perlu adanya keberpihakan dari 
pemerintah untuk mensubsidi internet bagi yang belum 
bisa membiayainya,” katanya.
 Sejalan dengan Ilham, menurut Anggota 
Tim Pelaksana Wantiknas, Garuda Sugardo yang 
penting dibahas dalam FGD tersebut adalah persoalan 
percepatan perluasan akses dan peningkatan 
infrastruktur digital, seperti penyediaan layanan 
internet di 12.500 desa/kelurahan serta di titik-titik 
layanan publik. Hal ini menurutnya bukan hal yang baru, 
hanya saja belum ada keseragaman langkah.
 “Apa yang disampaikan oleh Presiden bukan 
hal yang baru karena kita sudah memulai transformasi 
digital sejak 5 tahun yang lalu di Indonesia, hanya saja 
langkahnya belum sinergi. Oleh karena itu, FGD hari ini 
tujuannya mensinergikan langkah semua,” ujarnya.
 Lebih lanjut, Garuda mengungkapkan adanya 
Perpres No. 96 Tahun 2014 tujuannya adalah connect, 
innovate, dan transform. Yang dimaksud transform ini 
adalah transformasi digital. 
 “Inilah menjadi dasar konektivitas yang kita 
tuju yaitu transformasi digital. Namun kenyataanya, 
Indonesia menempati peringkat ke 11 dalam The Asian 
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Digital Transformation Index. Inilah sebabnya kita 
harus percepat perluasan akses dan infrastruktur kita,” 
ungkapnya.
 Menurutnya, saat ini masih ada 12.548 desa/
kelurahan belum tercakup layanan 4G, 3T 9.113 desa/
kelurahan, dan non 3T 3.435 desa/kelurahan. Hingga 
permasalahan akses internet bagi para peserta didik 
yang kesulitan mendapatkan internet.
 “Tugas kita semua untuk menjaga, jangan 
sampai ada lagi naik-naik ke bukit mencari sinyal 
internet. Tugas kita bersama untuk menyelesaikan 
transformasi digital. Oleh karena itu, salah satu 
rekomendasi dari kami adalah memiliki NGCIO yang 
dapat bertanggung jawab kepada presiden, maka akan 
cepat seperti yang terjadi di Singapura,” pungkasnya.

Tahun 2024 Persoalan 
Blankspot Selesai
Selain Tim Pelaksana Wantiknas, diskusi tersebut juga 
dihadiri oleh narasumber lainnya yaitu Plt. Direktur 
Pengembangan Pitalebar, Kemenkominfo, Marvels 
P. Situmorang, Ketua Umum APJATEL, M. Arif Angga, 
Director of ICT Strategy & Business PT. Huawei Tech 
Investment, Mohammad Rosidi dan Director & Chief 
Strategi and Innovation PT. Indosat Ooredoo, Arief 
Musta’in.
 Dalam paparannya, Marvels P. Situmorang 
menyampaikan bahwa wilayah Indonesia yang sangat 
luas berupa pulau, pegunungan dan lembah yang 
beberapa wilayah masih kesulitan membangun 
jaringan. 

 “Dukungan Infrastruktur lain yaitu jalan dan 
listrik di beberapa wilayah masih belum ada, sebaran 
pemukiman atau penduduk terpencar dan tidak 
menyatu sehingga kita kesulitan membangun jaringan 
untuk melayani semua penduduk, selain itu sebagian 
masyarakat Indonesia juga kesulitan membayar fasilitas 
telekomunikasi yang masih mahal,” paparnya.
 Marvel juga menjelaskan langkah yang 
telah dilakukan oleh Kemkominfo. Ada sekitar 9 ribu 
titik wilayah yang digarap melalui Badan Aksesibilitas 
Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), diharapkan di 
tahun 2021 APBN untuk membangun infrastruktur 
dapat terlaksana. 
 “Wilayah blankspot khususnya di daerah 
tertinggal, terdepan dan terluar (3T) akan dilakukan 
kemudian diharapkan di tahun 2024 yang menjadi 
tanggung jawab pemerintah akan selesai. Sementara 
sekitar 3 ribu yang dilakukan oleh operator juga 
diharapkan akan selesai dalam waktu yang sama,” 
tambahnya. 
 Sementara, Direktur Energi, Telekomunikasi 
dan Informatika Bappenas Rachmat Mardiana 
menyatakan telah memperoleh data dari BAKTI yang 
dibagi dua yaitu ketersambungan sampai ke tingkat 
desa untuk fiber optic sekitar 14% desa tersisa 86% 
atau hampir 72 ribu desa dari 83.218 yang belum 

Garuda Sugardo,  
Anggota Tim Pelaksana Wantiknas

M Arif Angga 
Ketua Umum APJATEL
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tersambung. Kemudian keterjangkauan dengan 4G 
sekitar 12,540 desa yang belum terjangkau BTS, untuk 
3T sekitar 3,435 desa dan non 3T sekitar 9,413 desa. 
 Selain persoalan ketersambungan jaringan, 
Rachmat juga mengingatkan bahwa pekerjaan rumah 
bagi para stakeholder bukan hanya menyediakan 
jaringan yang bagus, tapi juga yang tidak memberatkan 
masyarakat.
 “PR ke depan kita yang utama selain 
menyamakan dari sisi kuantitas dan kualitas akses, juga 
bisa menjangkau ke seluruh masyarakat dengan harga 
yang juga terjangkau,” tambahnya.

Jangan Jadikan Obyek Pajak 
Harga yang terjangkau juga menjadi perhatian dari 
Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi 
(Apjatel). Menurut M. Arif Angga, lima langkah 
percepatan yang disampaikan oleh Presiden sangat 
baik. Namun menurutnya hal yang dasar harus dibenahi 
terlebih dahulu.
 “Jika tujuan baik maka dasarnya harus 
dibenahi dan harus relized apa yang terjadi di lapangan. 
Karena yang dihadapi di lapangan yaitu menjadi 
menghambat transformasi digital kemudian penetrasi 
yang 10% terjadi karena kondisi lapangan,” ujarnya. 
 Arif menekankan pentingnya memberikan 
tarif internet murah. Namun, hal itu hanya bisa terwujud 
jika infrastruktur jaringan dibangun dengan baik dan 
operator tidak dibebankan sewa lahan yang mahal. Arif 
mengatakan, pemerintah daerah seharusnya berperan 
sebagai pembina industri telekomunikasi di daerah, 

bukan malah menjadikan infrastruktur komunikasi 
sebagai sesuatu yang profitable. 
 “Kemudian infrastruktur telekomunikasi 
menjadi obyek PAD. Di setiap daerah, operator masih 
dianggap suatu yang sangat profitable dan tidak 
memandang sudut pandang yang lain padahal dengan 
membuat mahal kabel atau sewa lahan HPP (Harga 
Pokok Produksi) naik dan tidak bisa affordable. Sudut 
pandang ini perlu diluruskan antara pemerintah daerah 
dan struktur pemerintah yang lain,” paparnya.
 Memang tidak bisa hanya membebankan 
pada pemerintah semata, karena transformasi 
digital adalah bagian dari proses teknologi maju yang 
penerapannya memberikan dampak perubahan pada 
seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat.  
 Jadi, transformasi digital bukan masalah 
teknis melainkan berkaitan dengan budaya ke depan 
atau perubahan ke depan. Digital hanya sebuah tools 
dan transformasi adalah goals. Maka perlu langkah 
kolaborasi antar semua pihak yaitu pemerintah, 
operator, perguruan tinggi, dan semua pihak dalam 
menjalankan transformasi digital. Sebagaimana yang 
diucapkan oleh Garuda Sugardo kala menutup diskusi.
 “Mudah-mudahan kita berlari cepat. Ada 
Covid-19 atau tidak, transformasi digital harus kita 
laksanakan. Transformasi adalah keniscayaan digital 
adalah tools-nya, dan transformasi digital adalah cita-
cita kita bersama,” tutup Garuda. 
 Dengan demikian ke depannya semoga 
tak ada lagi anak bangsa yang harus bersusah payah 
memanjat pohon tinggi hanya untuk mendapatkan 
sinyal.
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TIK-Talk

Pandemi Covid-19 memaksa semuanya dilakukan secara jarak jauh,
termasuk pembelajaran. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
telah mengeluarkan kebijakan Pembelajaran Jarak jauh yang dilakukan
dengan memanfaatkan teknologi digital. Salah satu platform yang bisa
dimanfaatkan untuk metode pembelajaran ini adalah TV Edukasi.

Sebelumnya, banyak yang mempertanyakan ketika 
pemerintah melalui Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah menetapkan 
tahun ajaran baru 2020/2021 dimulai pada 

pertengahan Juli 2020. Karena dikhawatirkan akan 
membahayakan para peserta didik. Namun, ternyata 
pelaksanaan tahun ajaran baru tidak sama dengan 
kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah. 
Selama masa pandemi Covid-19, pembelajaran jarak 
jauh menjadi pilihan utama.  
 Sejak awal masa belajar dari rumah, Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem 
Anwar Makarim mengatakan bahwa satuan pendidikan 
dapat memilih platform pembelajaran jarak jauh yang 
sesuai dengan kebutuhan. 
 Salah satu platform yang bisa digunakan orang 
tua maupun guru dalam memberikan pembelajaran 
yang lebih variatif untuk murid ialah dengan mengajak 
siswa menikmati tayangan edukatif melalui TV Edukasi 
Kemendikbud. Siaran TV ini memberikan beragam 

tayangan pembelajaran yang disiarkan secara langsung. 
Termasuk beragam video pembelajaran yang bisa 
diakses kapanpun secara gratis.
 Keberadaan TV Edukasi ini menarik perhatian 
Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional 
(Wantiknas) karena perannya yang sangat penting 
dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. 
Untuk itu Wantiknas menggelar diskusi TIK-Talk#21: 
Roadmap Televisi Edukasi Masuk ke Dalam Kanal Televisi 
Digital, yang diselenggarakan pada Selasa (04/08) 
secara virtual. 
 Dalam pembukaannya, anggota Tim 
Pelaksana Wantiknas, Garuda Sugardo mengungkapkan 
bahwa adanya kebijakan belajar dari rumah apakah 
sudah didukung oleh fasilitas yang dapat di manfaatkan 
oleh para peserta didik. Kendati melalui televisi 
memudahkan, namun kualitas yang kurang bagus 
sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam rancangan 
Roadmap TV Edukasi ke dalam TV Digital.

Roadmap Televisi
Edukasi Masuk ke Dalam
Kanal Televisi Digital
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 “Media pembejalaran daring program 
belajar dari rumah ini saya katakan menarik karena 
seperti yang tadi disampaikan adanya keterbatasan 
kuota, infrastruktur, dan daya beli akhirnya mendorong 
program ini yang kita kerjasamakan dengan TVRI,” 
katanya.

Menunggu Regulasi Migrasi
Hasan juga menuturkan bahwa adanya peningkatan 
yang cukup signifkan dengan program tersebut 
memanfaatkan televisi, di daerah 3T sebesar 22,2%, 
non 3T 35,9%, dan secara rata-rata nasional 35,5%.  
 “Dari aktivitas ini luar biasa karena peserta 
didik mulai memanfaatkan televisi. Televisi hari ini 
mampu menginsipirasi peserta didik, mampu membuat 
mereka belajar, menyerap informasi dan melahirkan 
generasi emas,” tuturnya. 
 Sementara Direktur Penyiaran, Ditjen PPI 
Kemkominfo, Geryantika Kurnia yang juga hadir 
sebagai pembicara menjelaskan bahwa sejak tahun 
2006 negara-negara lain (Eropa, Afrika, Asia Tengah, 
dan Timur Tengah) membuat keputusan bersama 
untuk menuntaskan ASO (Analog Switch Off ) paling 
lambat tahun 2015. Sedangkan negara Asia Tenggara 
memiliki kesepakatan umum di forum ASEAN untuk 
menyelesaikan ASO di tahun 2020, termasuk Indonesia. 
 Menurutnya Indonesia saat ini masih 
menunggu regulasi terkait migrasi TV Analog ke TV 
Digital bahkan belum dapat dipastikan kapan akan 
menyelesaikan ASO. “Indonesia menetapkan di awal 
2018 tapi sampai saat ini belum terselesaikan ASO,” 
pungkasnya.
 Gery juga berharap diskusi ini akan ada tindak 
lanjut dalam perumusan roadmap, karena pendidikan 
memang penting dan perlu didukung. “Lebih baik 
kolaborasi. Kita harus dukung televisi pendidikan 
dan kita harus siapkan saluran khusus yang nantinya 
dikombain dengan isu kesehatan, kebencanaan, dan 
lainnya,” tutupnya.
 Memang dibutuhkan kolaborasi antar 
kementerian dan lembaga untuk mempercepat 
masuknya TV Edukasi ke dalam kanal TV Digital. Dengan 
demikian, sebagaimana yang dikatakan oleh Hasan 
Chabibie bahwa setiap rumah bisa menjadi sekolah. 
Salah satu pirantinya adalah televisi. Maka mari jadikan 
televisi yang ada di rumah sebagai sarana untuk 
bersekolah, dan menuntun kualitas tayangan, konten 
serta menginspirasi peserta didik. Kemudian mari 
berkolaborasi salah satu slot sarana sebagai wahana 
sekolah untuk mendidik generasi ke depan.

10

TIK-Talk

 “Belajar kini terasa mudah bersama TV 
Edukasi, tapi benarkah ini memudahkan dalam belajar. 
Kita belum tahu, karena televisinya juga barangkali 
siarannya kurang bagus, siaran digitalnya belum 
memakai set top box. Inilah permasalahan yang akan 
kita hadapi, yaitu saat Roadmap TV Edukasi ke dalam 
TV Digital. Artinya ada digitalisasi pemancar dan siaran 
serta acara televisi, device, network, aplikasi, dan juga 
konten beralih ke digital,” ungkapnya saat membuka 
acara.
 Sementara anggota Tim Pelaksana Wantiknas 
lainnya, Ashwin Sasongko menyatakan bahwa 
keberadaan TV Edukasi sangatlah signifikan sebagai 
media pembelajaran yang seharusnya bisa menjangkau 
seluruh wilayah Indonesia yang tersebar luas. Namun 
sayangnya infrastruktur telekomunikasinya justru 
belum memungkinkan.
 “TV Edukasi sangat penting dalam belajar 
dari rumah namun telekomunikasi belum menjangkau 
akses seluruh Indonesia kemudian saat ini diusahakan 
APBN untuk membangun akses sampai ke seluruh desa. 
Alternatifnya adalah TV Pendidikan,” ujar Ashwin.
 Hadir juga sebagai narasumber Kepala Pusat 
Data dan Informatika, Kemdikbud yang juga anggota Tim 
Pelaksana Wantiknas, M. Hasan Chabibie mengatakan 
ada 11 media pembelajaran daring Kemdikbud, namun 
ada satu yang menarik yaitu program belajar dari rumah 
TVRI.
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Wawancara

Dunia penyiaran di Indonesia sesungguhnya 
sudah sedemikian berkembang. Lembaga 
penyiaran di Indonesia terdiri dari televisi analog 

berjumlah 728, lembaga penyiaran berlangganan 
berjumlah 1000, kemudian radio berjumlah 3000. 
Namun masih ada kendala yang membuat Indonesia 
akan telat melakukan imigrasi dari siaran TV analog 
ke TV digital. Padahal, menurut Global System 
for Mobile Communications Association (GSMA) 
Indonesia berpotensi kehilangan peningkatan ekonomi 
sebesar US$ 10,5 miliar atau sekitar Rp142,9 triliun. 
Sebagaimana diketahui, Kementerian Komunikasi dan 
Informatika (Kemenkominfo) menyatakan migrasi 
televisi analog ke TV Digital atau Analog Switch-Off 
terkendala perundang-undangan. Ditemui oleh Tim 
Humas Wantiknas, Direktur Penyiaran Ditjen PPI, 
Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ir. Geryantika 
Kurnia, M.Eng, MA memberikan penjelasan.

Seperti apa perkembangan 
dunia penyiaran kita saat ini?
Sudah banyak lembaga penyiaran terdiri dari televisi 
analog berjumlah 728, lembaga penyiaran berlangganan 
berjumlah 1000, kemudian radio berjumlah 3000. 
Selain programnya harus edukatif, diharapkan juga 
mendidik masyarakat. Program siaran adalah tugas dari 
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), sementara itu dari sisi 
ijin dan penyelenggarannya dari kami Kemenkominfo. 
Jakarta termasuk lembaga penyiaran yang paling 
banyak di dunia berjumlah 55 stasiun. Kemenkominfo 
berharap ketika migrasi dari analog ke digital, program 
siaran tertata dengan baik. Kemudian televisi yang tidak 
qualified tidak perlu diikutsertakan ke digital sehingga 
program-programnya berkualitas. 

Kemkominfo Mendukung 
Penuh Konten Pendidikan
Ir. Geryantika Kurnia, M.Eng, MA 
Direktur Penyiaran Ditjen PPI, Kementerian Komunikasi dan Informatika
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Bagaimana dengan regulasi 
terkait televisi digital?
Sejak tahun 2009 sudah dibuatkan Peraturan Menteri 
terkait infrastruktur digital, menyiapkan tarif, dan 
pembiayaan agar semua kualitas televisi diterima 
dengan sinyal yang sama. Berkaitan dengan ASO 
(Analog Switch Off) harus ditetapkan di UU penyiaran, 
yang kemudian ada opsi melalui UU Cipta Kerja atau 
Omnibuslaw. Jika disetujui oleh DPR dan pemerintah, 
isu perpindahan analog ke digital bisa segera selesai.

Kira-kira berapa lama 
penyelesaian dan pengesahan 

UU Cipta Kerja?
Target Presiden selesai dalam jangka waktu 3 bulan 
namun dikarenakan Covid-19 maka diperpanjang. 
Pemerintah dan DPR sepakat menyelesaikan UU Cipta 
Kerja serta isu politis lain di bulan Agustus 2020. 
Kemudian penyelesaian migrasi analog ke digital sekitar 
bulan Agustus 2022.

Apakah ada kendala lain 
diluar masalah Covid-19 
sehingga regulasinya 
belum keluar sementara 
perkembangan teknologi dan 
pasar sudah begitu masif?
Pada tahun 2015 kita hanya menonton televisi analog, 
namun saat ini jarang menonton televisi karena sudah 
ada streaming. Jadi, sekarang ekosistem TV digital 
sudah siap. Terdapat 2 siaran di televisi yaitu analog dan 
digital yang disebut simultan. Tantangan yang dihadapi 
adalah belum ditetapkannya UU terkait pasal ASO. 

Bagaimana peluang Televisi 
Edukasi masuk ke dalam 

kanal televisi digital?
Peluang besar tetapi sebaiknya tidak semua konten satu 
saluran. Karena jika satu saluran, isinya hanya konten 
pendidikan, kesehatan, pemerintah daerah dan lain-
lain. Sebaiknya diprioritaskan mana yang harus ada, 
Kemkominfo mendukung penuh konten pendidikan.  
Saya setuju, jika semua televisi swasta wajib menyiarkan 
pendidikan kemudian tinggal dihitung waktunya seperti 
berapa jam sehari. 
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Indonesia secara normatif baru mulai merintis 
e-Government pada tahun 2001 yaitu dengan 
diterbitkannya Instruksi  Presiden  Nomor 6  Tahun 
2001 tentang  Pengembangan dan Pendayagunaan 

Telematika di Indonesia disusul dengan Instruksi 
Presiden Nomor 3  Tahun 2003 tentang Kebijakan 
dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, 
walaupun pada kenyataan di lapangan sudah ada 
beberapa lembaga pemerintahan pusat maupun 
daerah yang sudah melakukan tahapan implementasi 
e-Government sejak awal dan Kabupaten Sragen 
merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia  yang 
telah mengimplementasikan e-Government sejak 
tahun 2002.  
 Implementasi e-Government di Kabupaten 
Sragen berawal dari komitmen yang sangat kuat 
dari seorang pimpinan daerah untuk menerapkan 
pemerintahan yang berbasis elektronik. Komitmen ini 
terinspirasi dari pengalaman pribadi Bupati Sragen pada 
waktu itu dan diteruskan oleh bupati berikutnya bahwa 
pelaksanaan birokrasi yang semula terkenal lambat, 
berbelit-belit tidak transparan dan lain sebagainya, 
sebagaimana stigma umum birokrasi yang melekat di 

e-Government 
Sebuah Kebutuhan 
dan Keharusan

Seiring dengan arus globalisasi 
yang berbasis Teknologi Informasi 
dan Komunikasi (TIK), maka 
implementasi e-Government 
di Indonesia merupakan suatu 
kebutuhan setiap tingkatan 
pemerintahan, baik di pusat 
maupun di daerah sebagaimana 
diamanahkan oleh Instruksi 
Presiden Nomor 3  Tahun 2003 
tentang Kebijakan dan Strategi 
Nasional Pengembangan 
e-Government.

Dwiyanto, S.STP., M.Si 
Ketua Dewan TIK Daerah Kabupaten Sragen
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mata masyarakat umum Indonesia bahwa birokrasi itu 
mempunyai sifat dilayani masyarakat bukanlah birokrasi 
yang melayani masyarakat, maka stigma tersebut 
diubah menuju birokrasi yang efektif, efisien dan 
transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
 Luas wilayah Kabupaten Sragen adalah 94.155 
Ha yang terbagi dalam 20 Kecamatan dan 208 desa/
kelurahan. Jaringan komunikasi dan informasi yang ada 
di Kabupaten Sragen mulai dibangun pada tahun 2002 
dengan dimulainya koneksi jaringan komputer dan 
integrasi sistem pada kompleks perkantoran Sekretariat 
Daerah. Selanjutnya tahun 2003-2004 menghubungkan 
antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah)  di luar 
Sekretariat Daerah dan 8 (delapan) titik kecamatan. 
 Tahun 2005-2006 semua OPD dan 20 
(dua puluh) kecamatan terkoneksi jaringan online. 
Kemudian tahun 2007 dibangun jaringan desa yang 
meliputi 208 (dua ratus delapan) desa/kelurahan se-
Kabupaten Sragen menggunakan jaringan wireless LAN. 
Adapun sampai saat ini jaringan di-upgrade melalui 
pembangunan jaringan FO (Sekretariat Daerah, Dinas, 
Badan dan 20 Kecamatan), jaringan 4G menjangkau 
kecamatan dan jaringan 3G hingga pelosok desa dan 
pemasangan 100 titik free hotspot di publik area.
 E-Government adalah tools dalam sebuah 
penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu peran 
penting terletak pada faktor SDM nya. Upaya dilakukan 
Pemerintah Kabupaten Sragen melalui edukasi, 
baik internal di kalangan ASN maupun di eksternal 
masyarakat. Pelatihan internal TIK gencar dilakukan di 
semua OPD dan 208 desa/kelurahan. Sedangkan ke 
eksternal dilakukan juga edukasi TIK untuk masyarakat, 
komunitas pelajar, UKM, guru, dan sebagainya. Hasilnya 
proses penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten 
Sragen telah mampu meletakkan Teknologi Informasi 
dan Komunikasi sebagai core, baik di Front Office 
maupun Back Office penyelenggaraan pemerintahan 
sampai dengan level pemerintahan terendah yaitu 
desa/kelurahan.
 Langkah Kabupaten Sragen dalam menjaga 
keberlangsungan implementasi e-Government, salah 
satunya dengan membentuk Wantikda Kabupaten 
Sragen di Tahun 2017. Keterlibatan Wantikda Kabupaten 
Sragen mempercepat pemanfaatan dan pertumbuhan 
TIK secara efisien dan efektif dengan merumuskan 
kebijakan dan strategi TIK melalui sinkronisasi program-
program strategis TIK di seluruh stakeholder terkait.
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Capaian
Kabupaten Sragen

Best Of The Best E-Government
Award Se-Indonesia Tahun 2008

Anugerah RISTEK dari 
Wakil Presiden RI Tahun 2010

Penghargaan IOSA (Indonesia 
Open Service Award) Tahun 2010

Juara Utama INAICTA (Indonesia 
Information and Communication 
Technologies Award) Tahun 2011

ICT Pura Utama Tahun 2011

Nominator Asean ICT Award Tahun 2012

Indonesia Digital Society Award Tahun 2013

Indonesia Digital Society Award Tahun 2015

the 1st champion  IDEA (Indonesia 
Digital Economy Award) tahun  2016 

Top IT & TELCO 2016 kategori Top IT 
Improvement Local tahun 2016

Digital Inclusion Award 2018 untuk 
kategori Pemda Tingkat II tahun 2018

Penghargaan  kategori “TOP IT 
Implementation on Regency”

TOP Leader on IT Leadership 2019 
tahun 2019

TOP DIGITAL Implementation 2019 on 
District Government #Level Star 4 
tahun 2019

Peringkat 2 Program Gerakan 
Menuju 100 Smart City Tahun 2019



Presiden Joko Widodo mengatakan, transformasi digital di Indonesia masih kalah dari 
negara-negara di Asia Tenggara atau ASEAN. Merujuk pada hasil survei Institute for 
Management and Development (IMD) yang menunjukkan Indonesia berada di posisi 56 dari 
63 negara. Sementara beberapa negara jiran seperti Thailand berada di posisi 40, Malaysia di 
posisi 26, dan Singapura di posisi kedua. Tak heran jika kemudian presiden mengamanatkan 
untuk memperluas jejaring infrastruktur digital di seluruh Indonesia untuk mengejar 
ketertinggalan tersebut.

Presiden Jokowi Senin, 3 Agustus 2020

MENGEJAR PENINGKATAN INFRASTRUKTUR 
DIGITAL DAN PENYEDIAAN 
LAYANAN INTERNET

Persiapkan roadmap 
transformasi digital di 
sektor-sektor 
strategis Baik di sektor 
pemerintahan, layanan 
publik, bantuan sosial, 
pendidikan, kesehatan, 
perdagangan, industri, 
maupun penyiaran

Yang berkaitan dengan regulasi, skema 
pendanaan dan pembiayaan segera disiapkan 
secepat-cepatnya.

Percepat 
integrasi pusat 
data nasional

Segera lakukan 
percepatan perluasan 
akses dan peningkatan 
infrastruktur digital dan
penyediaan layanan 
internet

Siapkan kebutuhan 
SDM taalenta digital

5 LANGKAH PERCEPAT TRANSFORMASI DIGITAL

1

4
5

2 3

2019 rangking (2018 rangking)

100

99.4

91.3

88.7

88.2

84.3

82.8

82.5

82.4

69.4

59.4

58.0 Indonesia 56 (62)

Philipina 55 (56)

Thailand 40 (39)

Malaysia 26 (27)

Perancis 24 (26)

Jepang 23 (22)

Tiongkok 22 (30)

Jerman 17 (18)

Inggris 15 (10)

Korea Selatan 10 (14)

Singapura 2 (2)

Amerika Serikat 1 (1)

IMD WORLD DIGITAL COMPETITIVENESS 
RANGKING 2019

CAKUPAN KONEKSI 4G DI DESA/KELURAHAN INDONESIA

Infrastruktur 4G
dibangun oleh BAKTI
1.606 Desa/Kelurahan

Infrastruktur 4G 
dibangun oleh OpSel
9.622 Desa/Kelurahan

Total Desa/Kelurahan 
di Indonesia 
83.218 Desa/Kelurahan

Total Desa/Kelurahan 
yang belum terjangkau 
4G di Indonesia 
12.548 Desa/Kelurahan

Desa/Kelurahan 3T 
20.341 Desa/Kelurahan

Desa/Kelurahan Non 3T 
62.877 Desa/Kelurahan

Desa/Kelurahan 3T yang 
belum tercakup 4G 
9.113 Desa/Kelurahan

Desa/Kelurahan Non 3T 
yang belum tercakup 4G 
3.435 Desa/Kelurahan

Total Desa/Kelurahan 
yang sudah terjangkau 
4G di Indonesia 
70.670 Desa/Kelurahan

Desa/Kelurahan 3T yang 
sudah 4G 
11.228 Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan Non 3T

tercakup 4G 
59.442 Desa/Kelurahan

COVERAGE SINYAL

Provinsi

Kab/Kota

Kecamatan

Desa

Converage Sinyal 
2G di Indonesia2G

Provinsi

Kab/Kota

Kecamatan

Desa

Converage Sinyal 
3G di Indonesia3G

Coverage Sinyal Permukiman di Indonesia

98,06%
Cakupan Sinyal

44.074 km

93,76%
Cakupan Sinyal

41.698 km

95,84%
Cakupan Sinyal

41.392 km

Provinsi 34
Kabupaten/Kota 514

Kecamatan 7.175
Desa/Kelurahan 83.218

2G 3G 4G

100%

94.94%

89.31%

88.60%

94.12%

88.52%

80.40%

77.17%

Provinsi

Kab/Kota

Kecamatan

Desa

Converage Sinyal 
4G di Indonesia4G

97.06%

90.66%

82.98%

82.36%

Wan�knas @Wan�knas Wan�knas
Sumber : Kemenkominfo
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