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Dari Menteng Raya

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 
Tahun 2020 yang mengangkat tema “Transformasi Digital UMKM 
Pangan untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga 
Menuju Indonesia Maju” Presiden Joko Widodo mengamanatkan 

lima langkah terkait transformasi digital dan inflasi. Pertama, percepatan 
perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan 
layanan internet. Kedua, mempersiapkan roadmap transformasi digital di 
sektor-sektor strategis. Ketiga, mempercepat integrasi Pusat Data Nasional. 
Keempat, mempersiapkan kebutuhan SDM talenta digital. Terakhir, 
berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan dan pembiayaan, untuk 
disiapkan secepat-cepatnya
 Dari lima langkah yang diamanatkan presiden, poin percepatan 
perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan 
layanan internet menjadi titik yang paling utama. Karena infrastruktur 
telekomunikasi di Indonesia belum optimal dan juga dibutuhkan 
keberpihakan dari pemerintah mengenai internet. Selain itu, sektor 
perekonomian khususnya UMKM Indonesia juga perlu sentuhan teknologi 
digital untuk mengembangkan kapasitas bisnis mereka. Oleh karenanya, 
perlu penguatan terhadap UMKM yang sudah berjalan, sehingga mereka 
dapat tumbuh dan berkembang lebih baik dengan memanfaatkan teknologi 
digital. Jika UMKM makin berkembang maka kontribusi mereka bagi 
perekonomian Indonesia juga makin besar.
 Isu ini juga menjadi tema dari e-Buletin Wantiknas kali ini, 
Wantiknas sebagai lembaga multi-stakeholder TIK yang dibentuk oleh 
Presiden berdasarkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2014, yang 
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yaitu percepatan dan 
pengembangan transformasi digital sesuai dengan Keputusan Menteri PPN/
Kepala Bappenas Nomor Kep.45/M.PPN/HK/04/2020 berupaya mencari 
solusi untuk persoalan transformasi digital yang laporannya bisa dinikmati 
di e-Buletin edisi ini. Kita percaya semua memiliki komitmen yang tinggi 
terhadap transformasi digital di Indonesia, termasuk bagi kepentingan 
UMKM dan perekonomian nasional.
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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



Transformasi 

Digital 
Untuk 
UMKM

Covid-19 memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia, 
untuk itu pemerintah berupaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi 
nasional dan penguatan daya beli masyarakat melalui penguatan 
perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah (UMKM). Selain pemerataan terhadap akses teknologi, 
kebutuhan akan talenta digital bagi UMKM juga mutlak harus dipenuhi.

04

Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 
Pengendalian Inflasi Nasional Tahun 2020, 
Kamis (22/10/2020), di Jakarta, Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) mengamanatkan agar 

dilakukan penguatan perlindungan sosial dan dukungan 
terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
(UMKM) sebagai upaya mempercepat pemulihan 
ekonomi nasional dan penguatan daya beli masyarakat.
“Inflasi tahun 2020 harus dipertahankan agar tidak 

Fokus Utama

terlalu rendah dan dijaga pada titik keseimbangan agar 
memberikan stimulus kepada produsen untuk tetap 
berproduksi,” ujar Presiden Jokowi.
 Menurut Presiden, kebijakan pengendalian 
inflasi saat ini tidak hanya fokus terhadap upaya 
pengendalian harga, tetapi juga diarahkan kepada daya 
beli masyarakat dan para produsen, khususnya pelaku 
UMKM di sektor pangan.
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kerja, 60% terhadap PDB nasional, serta penyumbang 
58% dari total investasi, dan 14% dari total ekspor,” 
terang Ma’ruf.
 Harus diakui pentingnya fasilitasi bagi UMKM 
agar mampu memanfaatkan platform digital untuk 
pemasaran, serta turut mengakselerasi berbagai 
dukungan pemerintah yang ada. Selain itu, pemanfaatan 
teknologi digital untuk mendorong pengembangan 
UMKM pun merupakan bagian dari transformasi 
ekonomi dan penguatan ekonomi kelompok masyarakat 
terbawah agar lebih produktif dan menghasilkan nilai 
tambah yang tinggi.
 Hal yang sama juga ditegaskan oleh Menteri 
Koperasi dan UKM Teten Masduki, bahwa saat ini 
adalah zaman digitalisasi hampir di segala bidang 
termasuk UMKM. Oleh karena itu, UMKM pun harus 
bertransformasi ke ekonomi digital.
 “Siapa yang bisa mengikuti perkembangan 
zaman, akrab dengan industri 4.0 dimana salah 
satunya digitalisasi maka ia atau usahanya akan maju 
dan berkembang,” tutur Teten Masduki dalam acara 
“Peluncuran Digitalisasi Laporan Keuangan bagi UMKM, 
Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP)- Koperasi Kredit 
(Kopdit) Obor Mas Maumere, di Maumere, Sabtu 
(24/10/2020).

Selain itu, pemerintah daerah pun diharapkan 
dapat memperkuat kebijakan yang sudah dilakukan 
pemerintah pusat dengan mempercepat realisasi 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 
Terutama, belanja bantuan sosial dan belanja modal 
yang mendukung pemulihan ekonomi, khususnya 
sektor UMKM. Belanja kementerian/lembaga (K/L) dan 
Pemda diutamakan untuk menyerap produk-produk 
dalam negeri, baik produk pertanian maupun UMKM.

Kurang Memanfaatkan 
Teknologi Digital
Apa yang diamanatkan oleh Presiden Jokowi bukan 
tanpa alasan, selama ini banyak dari kalangan UMKM 
yang memang belum akrab dengan teknologi digital. 
Terlebih berdasarkan survei Katadata Insight Center 
(KIC) yang dilakukan di Jabodetabek pada Juni 2020, 
57% UMKM mengaku dalam kondisi buruk, dan 25%  
hanya bisa bertahan hingga September. Diperkirakan 
ada sekitar 47%  yang terancam gulung tikar. Padahal, 
sektor ini menyumbang 60%  PDB Indonesia dan 
menyerap lebih dari 90% tenaga kerja.
 Hal ini juga menjadi perhatian dari Wakil 
Presiden Ma’ruf Amin yang menyayangkan pemanfaatan 
teknologi digital oleh pelaku UMKM masih rendah atau 
hanya sekitar 13%. Padahal menurut mantan Ketua 
Umum MUI ini ada potensi teknologi digital yang sangat 
besar yang bisa dimanfaatkan UMKM.
 Berdasarkan data Kementerian Koperasi 
dan UKM, pelaku UKM yang memanfaatkan teknologi 
digital, khususnya platform e-commerce baru sekitar 
8,3 juta pelaku UKM atau 13% dari 64,2 juta pelaku 
UMKM secara nasional.
 “Padahal, penggunaan teknologi digital justru 
semakin diperlukan apalagi saat pandemi Covid-19 yang 
berlangsung saat ini,” ujar Ma’ruf dalam pembukaan 
acara Peluncuran Program Pelatihan Digitalisasi 
Pemasaran dan Manajemen Halal bagi UMKM, Selasa 
(20/10).
 Wapres Ma’ruf Amin menyatakan menurut 
hasil survei Bank Dunia, beberapa usaha yang tidak 
mengalami penurunan pendapatan selama pandemi 
Covid-19 ini adalah pihak yang menggunakan penjualan 
online sebagai sarana pemasaran. Untuk itu perlu 
upaya perluasan akses pasar melalui kerja sama dengan 
berbagai platform digital marketplace.
 “Hal ini sangat penting karena UMKM memiliki 
kontribusi yang besar dan krusial, yaitu mencakup 99% 
dari jumlah unit usaha di Indonesia. Selain itu, UMKM 
juga memberikan kontribusi 97% penyerapan tenaga 

Ma’ruf Amin 
Wakil Presiden RI
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Akses Internet 
dan Talenta Digital
Sejalan dengan itu, Anggota Tim Pelaksana Dewan 
TIK Nasional (Wantiknas) Ashwin Sasongko menilai 
persoalan transformasi digital pada UMKM memang 
harus mendapatkan perhatian. Terlebih dalam kondisi 
pandemi seperti saat ini,  seharusnya bisa dijadikan 
momentum untuk percepatan transformasi digital di 
segala bidang termasuk bagi UMKM. 
 “Beberapa waktu lalu Presiden Jokowi 
telah menyampaikan hal yang menarik sekali terkait 
transformasi digital dan UMKM. Bahwa pandemi 
ini harus dijadikan momentum untuk percepatan 
transformasi digital yang memang telah menjadi bagian 
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN). Maka hal ini harus diberikan perhatian yang 
serius oleh para stakeholder,” ujarnya.
 Selain pemanfaatan momentum, Ashwin 
menilai apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi 
terkait digitalisasi UMKM sudah sangat tepat. UMKM 
memang harus mendapatkan akses internet terlepas 
di manapun mereka berada, baik di kota atau desa 
harus memiliki akses internet. Kemudian kebutuhan 
talenta digital. Tentu penting sekali keberadaan talenta 
digital bagi UMKM, maka menurut Ashwin UMKM 
harus dibekali dengan kemampuan talenta digital 
supaya mereka berubah kegiatannya dari psychal space 
menjadikan cyber space. 
 “Perlu diperhatikan dua hal ini, memiliki 
akses dan juga kemampuan talenta digital. Ini agar 
produk Indonesia bisa bersaing dan meningkatkan 
kualitas serta kemampuan bersaing mereka, sebab 
Indonesia mengikuti pola perdagangan bebas. Supaya 
bangga buatan Indonesia berhasil, harus ditingkatkan 
kualitasnya dan bersaing harus didukung dengan IPTEK. 
Tantangannya bukan hanya UMKM go digital, tapi 
juga supaya bisa go global, jangan lupa bahwa dalam 
kerangka global, produk dari luar juga bisa masuk ke 
kita,” lanjut Ashwin.
 Tentang pelatihan untuk menyiapkan talenta 
digital, Ashwin menilai pelatihan-pelatihan untuk UMKM 
tidak bisa dilaksanakan oleh satu atau dua organisasi 
saja, akan tetapi harus melibatkan seluruh pihak terkait. 
Dengan demikian pelatihan tersebut akan menjadi lebih 
efektif. “Kalau istilah kerennya pelaksanaanya harus 
bersama-sama, kerja sama ABGC harus sama-sama 
mengembangkan hal tersebut. Sekarang ABGC harus 
ditambah M yaitu media diseluruh kab/kota,” jelasnya.
 Tak jauh berbeda, Anggota Tim Pelaksana 
Wantiknas Semuel A. Pangerapan juga menyatakan 
bahwa beberapa upaya menuju transformasi digital, 
antara lain tersedianya infrastuktur, adanya aplikasi, 

adanya regulasi dan kebijakan, keamanan dan 
pengendalian, aktivitas digital, SDM digital, serta riset, 
inovasi dan teknologi penunjang. Namun ditegaskan 
olehnya, hal itu tidak serta merta berhasil meningkatkan 
partisipasi masyarakat. Semuel menjelaskan perlu 
edukasi lebih lanjut menyadarkan masyarakat untuk 
memanfaatkan teknologi.
 “Kita perlu mengerti dulu gambaran 
transformasi digital. Upaya transformasi digital ini 
seperti membuat jalan, sehingga yang tadinya terputus 
dapat terhubung kembali dengan adanya akses 
internet. Setelah akses internet tersedia, barulah dapat 
dibuat aplikasi seperti yang disediakan platform digital 
agar UMKM bisa bergabung dan memperluas cakupan 
penjualannya,” ujar Samuel yang juga menjabat sebagai 
Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo, dalam Katadata 
Forum Virtual Series pada Juni silam.

Infrastruktur Adalah Kunci
Persoalan infrastruktur internet dalam digitalisasi 
UMKM juga pernah dikeluhkan oleh Direktur Jenderal 
Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kemenperin Gati 
Wibawaningsih dalam dalam webinar Golkar: Ekonomi 
Digital dan UMKM Masa Depan, beberapa waktu lalu.  
 Menurut Gati Ketersediaan infrastruktur 
jaringan internet yang memadai turut menjadi 

Fokus Utama
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tantangan bagi UMKM untuk melakukan transformasi 
digital. “UMKM tak hanya berada di perkotaan tetapi 
juga di pedesaan, sehingga kualitas jaringan internet 
sangat dibutuhkan di seluruh Indonesia. Begitu masuk 
ke daerah pelosok, itu jaringannya kan belum sebagus 
seperti yang di kota. Ini tantangan pemerintah untuk 
bisa selesaikan masalah ini,” imbuhnya.
 Harus diakui selain menjadi fondasi utama 
dan salah satu syarat dalam percepatan transformasi 
digital, infrastruktur telekomunikasi juga menjadi 
pendorong dalam pertumbuhan ekonomi digital. 
Hal ini kerap menjadi bahasan dalam diskusi-diskusi 
yang diadakan oleh Wantiknas sebagai lembaga 
multi-stakeholders TIK yang dibentuk oleh Presiden 
berdasarkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2014, 
yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya 
percepatan dan pengembangan transformasi digital 
sesuai dengan Keputusan Menteri PPN/Kepala 
Bappenas Nomor Kep.45/M.PPN/HK/04/2020. 
 Dalam diskusi TIK-Talk#16 yang mengangkat 
tema “Sinergi Penataan Infrastruktur Telekomunikasi 
sebagai Platform Utama Transformasi Digital” 
beberapa waktu lalu, Dirjen SDPPI Kemkominfo yang 
juga Sekretaris Tim Pelaksana Wantiknas, Ismail 
memaparkan peluang pemerataan akses merupakan 
kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Akses 
di berbagai daerah akan menciptakan kesempatan bagi 
UMKM untuk tumbuh dan menciptakan lapangan kerja 
baru.  

 “Pemerataan akses memiliki peluang luar 
biasa. Contoh, Go-jek, dari Go-food saja sudah berapa 
jumlah UMKM yang terbantu dalam memanfaatkan 
aktivitas itu, banyak sekali yang tumbuh,” terangnya.
 Ismail juga menjelaskan bagaimana kemajuan 
dari negara Korea Selatan dan Tiongkok dalam 
menumbuhkan ekonomi desa. Berawal dari krisis 
moneter peralihan dalam pembangunan infrastruktur 
telekomunikasi hingga saat ini menjadi negara maju 
dalam bidang digital.
 Saat Indonesia mengalami krisis moneter, 
Korea Selatan pun mengalaminya hingga membuat 
ekonomi terpuruk sepanjang sejarah. Kemudian pada 
tahun 2000 Korea Selatan mengambil langkah penting 
di mana memberikan investasi besar pada teknologi 
informasi dan komunikasi dalam sebuah project “Ten 
Million People Internet Education”.
 Sementara Ketua Tim Pelaksana Wantiknas, 
Ilham Habibie juga pernah menyinggung masalah 
infrastruktur saat melakukan audiensi dengan Menteri 
PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa secara 
virtual, pada pertengahan Mei silam.
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Gati Wibawaningsih  
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah 
dan Aneka Kemenperin

Ismail
Direktur Jenderal Sumber Daya dan 
Perangkat Pos dan Informatika Kemkominfo, 
Sekretaris Tim Pelaksana Wantiknas
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 Ilham menyampaikan tiga poin utama 
rekomendasi langkah strategis transformasi digital 
antara lain infrastruktur yang terkait lastmile perlu 
ditingkatkan dan pasokan listrik, aplikasi lokal yang 
dapat digunakan oleh masyarakat untuk menguatkan 
ketahanan nasional  di dunia digital dan optimalisasi 
pemanfaatan TIK untuk mendukung aktivitas 
masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, bisnis, 
spiritual dan lain-lain.
 “Kualitas infrastruktur dari backbone 
memang sudah bagus tapi memang masih ada hal 
yang kurang di timur terutama Papua yang harus kita 
tingkatkan kesejahteraannya adalah lastmile, pasokan 
listrik sangat penting karena internet tanpa pasokan 
listrik itu tidak mungkin, kemudian penguatan aplikasi 
lokal sebagai contoh saat ini dunia kerja di dominasi oleh 
video conference. Poin terakhir adalah optimalisasi TIK 
di bidang kesehatan, pendidikan, bisnis, spiritual dan 
bagaimana pemerintah melayani masyarakat secara 
luas” tukasnya.
 Pada dasarnya, pemerintah telah berupaya 
melakukan banyak hal  untuk transformasi digital atau 
optimalisasi teknologi daring (online) UMKM. Berbagai 
fasilitas dan program dicanangkan agar UMKM nasional 
mampu bersaing di era digital. Tinggal sekarang agar 
transformasi digital di kalangan para pelaku UMKM 
dapat segera terwujud, dibutuhkan kerja sama semua 
pihak, baik dari kalangan pemerintah, swasta maupun 
pendampingan dari pakar-pakar teknologi yang ada di 
negeri ini. Kita percaya UMKM kita bisa beradaptasi 
dengan era digital dan memperkuat perekonomian kita 
saat ini.

Lima Hal 
Transformasi 
Digital UMKM

Inflasi 2020 diperkirakan tetap terkendali, 
meskipun lebih rendah dari batas bawah target 
inflasi sejalan permintaan domestik yang belum 
kuat, di tengah pasokan barang dan jasa yang 

tetap memadai dan diperkirakan kembali ke dalam 
sasarannya 3,0% ± 1% pada 2021. Pada Rapat 
Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian 
Inflasi Nasional Tahun 2020, Kamis (22/10/2020), 
di Jakarta,Presiden Jokowi menekankan lima hal 
penting terkait upaya pengendalian inflasi yang 
melibatkan UMKM. Yakni :

Pertama, kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya 
fokus pada upaya-upaya pengendalian harga, namun 
juga diarahkan pada upaya untuk memastikan 
terjaganya daya beli masyarakat melalui penguatan 
perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor 
UMKM. 

Kedua, Pemerintah Daerah diharapkan memperkuat 
kebijakan Pemerintah Pusat dengan mempercepat 
realisasi APBD terutama belanja bantuan sosial dan 
belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi 
termasuk sektor UMKM. 

Ketiga, penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah dilakukan dengan mengarahkan belanja 
pada produk-produk dalam negeri, baik produk 
pertanian maupun UMKM. 

Keempat, ketersediaan data informasi pangan yang 
akurat diperlukan untuk mendukung perumusan 
kebijakan tingkat pusat dan daerah, mengatasi 
permasalahan keterbatasan pasokan pangan, 
mendorong perdagangan, serta memperkuat kerja 
sama antar daerah. 

Kelima, Pemerintah Daerah diharapkan dapat 
membangun optimisme pemulihan ekonomi 
dengan terus memberikan informasi kepada 
masyarakat mengenai langkah-langkah kebijakan 
dan penanganan pandemi COVID-19 di pusat dan 
daerah.
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TIK-Talk

Perempuan pernah berada pada era yang begitu diskriminatif, dimana 
dunia seolah hanya milik kaum lelaki. Pantang bagi perempuan untuk 
melakukan sesuatu yang biasa dilakukan oleh lelaki, karena tugas 
mereka hanya seputar pekerjaan rumah tangga dan mengurus suami. 
Tapi zaman bergerak, saat ini perempuan tidak lagi berada di bawah 
dominasi lelaki termasuk di bidang ICT.

Rasanya tak ada orang Indonesia yang tak 
mengenal R.A Kartini atau Ibu Kartini yang hari 
lahirnya pada 21 April diperingati sebagai Hari 
Kartini untuk memperingati jasanya dalam 

memperjuangkan kesetaraan bagi kaum perempuan. 
Kartini merasakan betul bagaimana perempuan 
dipandang sebelah mata, seolah hanya “setengah 
manusia”. Namun seiring berkembangnya zaman, 
perempuan di era modern seperti saat ini sudah tidak 
dapat dianggap sebelah mata lagi. Terlebih di era digital 
seperti saat ini, inovasi dan peran kaum perempuan 
tidak bisa lagi dianggap remeh.
 TIK adalah salah satu sektor yang masih 
dianggap sebagai dunianya lelaki walau sesungguhnya 
tidak sedikit tokoh-tokoh perempuan yang telah 
membuktikan kemampuan dan prestasinya di 
bidang ini, begitupula di Indonesia. Dalam rangka 
memperingati hari kemerdekaan Indonesia ke-75 dan 
menghormati peran kaum perempuan di dunia TIK, 

Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional 
(Wantiknas) bekerja sama dengan Pengelola Nama 
Domain Internet Indonesia (PANDI) mengadakan diskusi 
panel dengan tema “Women For ICT: Peran Perempuan 
dalam Kemajuan TIK di Indonesia,” pada 10 September 
kemarin secara virtual.
 Ketua Tim Pelaksana Wantiknas, Ilham A. 
Habibie dalam sambutannya menyatakan bahwa 
kesetaraan gender bukan hanya hak dan kewajiban 
semata, namun ada unsur-unsur untuk tetap berinovasi 
dengan tidak memandang gender. “Ini adalah satu 
hal sangat penting untuk masa depan dunia, karena 
kesetaraan gender bukan sekedar hak dan kewajiban, 
tetapi memaksimalkannya dengan menggunakan 
talenta yang ada untuk bersama-sama mencari solusi 
dan berinovasi tanpa ada hambatan kesetaraan 
gender,” katanya penuh semangat.
 “Bahwa peran perempuan dalam kemajuan 
TIK sebetulnya bagaimana menggunakan teknologi itu 

Woman For ICT, 
Perempuan Juga Berperan



ada ketekunan dan ketabahan bergerak di dunia TIK 
karena jamnya panjang, selain itu niat kuat berperan di 
bidang TIK juga menjadi hal penting. Sebab, jika tidak 
ada niat, maka akan mudah putus asa. Dirinya berharap 
perempuan tidak melihat dunia TIK sebagai sesuatu 
yang sulit. 
 “Kalau memang suka, maju terus, lakukan. 
Kalau punya kesempatan, kenapa tidak diambil. 
Jangan lihat ‘kayak-nya perempuan enggak pantas di 
situ’ karena tidak ada pandangan gender di dunia IT,” 
katanya menjelaskan.
 Senada dengan Sylvia, Kepala Balai 
Jaringan Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian 
dan Penerapan Teknologi (BPPT), Novi Turniawati 
mengatakan, penyebab peran perempuan masih belum 
terdengar di dunia TIK adalah kemungkinan ada rasa 
takut ketika akan terjun ke dunia TIK. Menurutnya, 
justru perempuan jangan pernah takut terjun ke dunia 
TIK yang sering disebut dunia laki-laki. Berkarir di 
dunia TIK juga tidak melulu tentang menarik kabel atau 
memanjat ke atas atap untuk membenarkan antena. 
 Menceritakan pengalaman pribadinya, Staf 
Ahli Bidang Transformasi Digital, dan SDM, Kemenko 
Bidang Perekonomian, Mira Tayyiba mengungkapkan 
bahwa ketertarikannya pada bidang teknologi telah 
dimulai sejak duduk di bangku sekola dasar dan hingga 
saat ini dirinya berkontribusi dan berinovasi pada sektor 
teknologi khususnya di pemerintahan. 
 Ia juga memandang bahwa pemberdayaan 
perempuan secara umum dapat terbagi dua yaitu 
dengan menggunakan digital maupun pemberdayaan 
perempuan di sektor digital, dengan mencontohkan 
seperti keberhasilan UMKM yang memanfaatkan sektor 
digital.
 “Saya melihat sendiri bagaimana UMKM yang 
dikomandai oleh wanita bisa tumbuh dan berkembang 
dengan bantuan digital. Misalnya pisang goreng 
Bu Nani,” ujar Mira yang juga Wakil Sekretaris Tim 
Pelaksana Wantiknas. 
 Maka, tidak ada lagi alasan bagi kaum 
perempuan untuk takut menekuni bidang TIK, karena 
banyak yang telah membuktikan bahwa perempuan 
bisa sukses berkarir di bidang ini. Bahkan perempuan 
memberikan warna tersendiri bagi perkembangan 
dunia TIK di Indonesia.
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TIK-Talk

sebagai dasar untuk inovasi. Semoga gerakan ini bisa 
berlanjut, sehingga banyak wanita cemerlang di bidang 
teknologi khususnya TIK,” lanjut Ilham.

Perempuan Jangan 
Pernah Takut
Hadir sebagai narasumber, Ketua Dewan Profesi dan 
Asosiasi Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), 
Betti Alisjahbana melihat partisipasi perempuan dalam 
dunia teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tingkat 
tinggi, dirasa masih kurang. Menurutnya, banyak 
perempuan tidak memiliki cita-cita yang tinggi. Mereka 
hanya mengikuti alur kehidupan, seperti bersyukur bisa 
bekerja padahal memiliki keluarga. 
 “Jadi dia tidak punya suatu next-nya saya 
mau apa. Padahal ketika kita punya tujuan, kita bisa 
mempersiapkan diri sehingga ketika peluangnya ada, 
kita siap,” ujar Betti.
 Sementara, Anggota Tim Pelaksana Wantiknas 
Sylvia E Sumarlin mengungkapkan, perempuan mungkin 
sekali berperan di dunia TIK. Sylvia mengatakan perlu 
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Wawancara

Sejak diresmikannya Gerakan Nasional Bangga 
Buatan Indonesia pada Bulan Mei lalu oleh 
Presiden Joko Widodo, Kementerian Koperasi 
dan UKM terus melakukan upaya-upaya 

strategis mendorong Usaha Mikro Kecil Menengah 
(UMKM) Indonesia untuk terus berkembang 
dengan bertransformasi menuju digital. Gerakan ini 
bertujuan menjaga keberlangsungan sektor UMKM 
dan mendorong masyarakat membeli produk-produk 
buatan UMKM dan ultra mikro lokal agar tetap bertahan 
di tengah pandemi Covid-19. Lantas seperti apa 
langkah-langkah Kementerian Koperasi dan UKM dalam 
mendukung UMKM go digital? Simak wawancara Tim 
Humas Wantiknas dengan Deputi Bidang Restrukturisasi 
Usaha, Kementerian Koperasi dan UKM, Eddy Satriya 
berikut ini.

Seperti apa kondisi UMKM 
Nasional saat ini?
Kalau merefleksi pada tahun 1998 terjadi krisis politik 
ekonomi dan terdampak, tetapi ekonomi Indonesia 
masih tumbuh cukup bagus. Pada saat itu, kuncinya 
UMKM masih bisa bertahan sebagai penopang 

ekonomi. Kemudian pada tahun 2008 posisi krisis 
finansial global, UMKM pun masih bertahan sebagai 
penggerak ekonomi. Pada kondisi Covid-19, UMKM 
memang sangat terpengaruh. Jika dilihat dari data 
permasalahan yang dihadapi adalah penjualan 
menurun, sulitnya bahan baku, distribusi dan produksi 
terhambat. Kemudian sektor yang paling terdampak di 
UMKM yaitu akomodasi, makan dan minum, pedagang 
besar/eceran, reparasi peralatan mobil dan motor, 
industri pengolahan dan keuangan asuransi. Artinya 
pada masa pandemi Covid-19, UMKM menjadi salah 
satu sektor yang mengalami dampak yang cukup besar. 

Bagaimana peluang 
digitalisasi UMKM Nasional? 
Kondisi UMKM yang sudah digital dan terkoneksi 
dengan platform baru sekitar 13%, dari  63 juta usaha 
mikro baru sekitar 8 juta pelaku UMKM yang terhubung 
dengan platform digital. Artinya memiliki peluang 
sangat besar karena adanya pandemi Covid-19 banyak 
koperasi UMKM yang tadinya memasok ke pasar induk, 
grosir, atau distributor kini sudah beralih ke platform 
digital dan mengirim konsumen secara langsung.

Ir. Eddy Satriya, MA 
Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, Kementerian Koperasi dan UKM

Usaha 
Mikro, 

Kecil, dan 
Menengah 

(UMKM) 
Go Digital
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Bahkan untuk sektor tertentu seperti pertanian, 
perkebunan, kehutanan, perikanan, termasuk agro 
omsetnya meningkat, dengan mengkampanyekan 
slogan hidup sehat.  Tentunya peluang menjadi semakin 
besar dengan mengkampanyekan slogan hidup sehat 
untuk penjualan makanan tertentu karena masyarakat 
dipaksa untuk berubah. Di samping UMKM terbantu 
dengan digitalisasi dan pindah ke platform digital, saat 
ini harus memerhatikan kebutuhan masyarakat di era 
pandemi Covid-19. 

Apa saja tantangan 
digitalisasi UMKM Nasional?
Secara umum semua sudah terhubung dengan 
infrastruktur, namun di beberapa daerah apalagi 
yang memang susah untuk dijangkau seperti pelosok 
masih kesulitan sinyal termasuk ketersediaan gawai. 
Oleh karena itu, perlu ditingkatkan kemampuan 
daya beli masyarakat terkait pembelian pulsa untuk 
mengakomodir interaksi melalui internet. Selain 
itu, bagaimana mendorong pelaku usaha UMKM 
untuk berpindah ke platform digital dan bagaimana 
mempercepat literasi pelaku UMKM dalam melihat 
lapangan pekerjaan, menyusun dan memilih ke 
platform digital. 

Apa saja program Kemenko 
UKM dalam rangka UMKM go 
digital?
Program pasar digital UMKM di laman UKM dan Bela 
Pengadaan, digitalisasi dengan LKPP, dan Kementerian 
BUMN serta belanja pemerintah yang masih bisa 
dibelanjakan tahun ini diberikan sebagian besar ke 
UMKM. Kemudian, terdapat pelatihan UMKM secara 

digital melalui eduKUKM.id. Program warung tetangga, 
data-data pesan online disusun kemudian bagaimana 
tetangga disediakan barangnya dari Bulog, PTPN dan 
BUMN lain. Hingga program bantuan untuk UMKM 
terdampak di halaman bantuan hukum secara daring. 
Jadi, bukan hanya memasarkan atau memberikan 
akses tetapi juga bantuan hukum. Kemudian seri video 
normal dan new normal, katalog, top brand UMKM, 
program Kakak dan Adik asuh UMKM di Smesco. 

Apa saja langkah-langkah 
strategis digitalisasi UMKM 
Nasional?
Dengan mengadakan pelatihan seperti memberikan 
gambaran dengan beberapa tahapan antara lain 
melatih secara umum, memperkenalkan platform mulai 
dari penggunaan platform, menghubungkan dengan 
akses pembiayaan, terakhir mengembangkan bisnis 
digital.  Untuk meningkatkan langkah-langkah fokus 
strategi digitalisasi UMKM antara lain:

a. Peningkatan kapasitas SDM melalui    
     eduKUKM, seri webinar, smart campus,   
     pahlawan digital.
b. Mengangkat produk UMKM melalui    
     komunitas dan aplikasi lokal.
c. Proses digitalisasi bagaimana meng-
    embeded digitalisasi melalui kakak 
    asuh, UMKM digital calatog.
d. Dukungan promosi dan pemasaran melalui   
    billboard, promosi produk, Pusat Layanan   
    Usaha Terpadu UMKM (PLUT), mengulas   
    produk berdasarkan banyak aplikasi melalui   
    artis, influencer dan sebagainya.

Wawancara



 Untuk   terwujudnya  proses belajar jarak 
jauh yang efektif sebagaimana di atas  memang tidak 
mudah. Banyak upaya yang harus dilakukan mulai 
dari penyediaan perangkat teknologi, akses jaringan 
telekomunikasi bagi semua peserta didik dan adanya 
panduan bagi guru dalam membuat petunjuk bagi 
siswa untuk belajar mandiri, termasuk petunjuk 
dalam kegiatan untuk penelusuran informasi dan 
mendiskusikannya dengan teman-temannya melalui 
platfom digital yang dipilihnya.
 Pembelajaran jarak jauh memang 
hanya efektif untuk sisi pengetahuan tidak untuk 
pembentukan karakter. Untuk itu, penerapan 
pembelajaran jauh pada saat ini harus dimaknai oleh 
orang tua   sebagai   kebijakan yang mengembalikan 
peran pengasuhan khususnya dalam pembentukan 
karakter dan  akhlak anak kepada mereka.  Kemudian 
untuk  Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan   Sekolah 
Dasar (SD) khususnya kelas bawah, orang tua masih 
ditambah dengan kegiatan  mendampingi anaknya 
dalam belajar, utamanya  kegiatan yang  bertujuan 
untuk meningkatkan kemampuan  dasar  anak seperti 
yang dituntut dalam kurikulum  kedua jenjang sekolah.
 Pegiat dunia maya harusnya membaca ini 
sebagai  peluang  sekaligus  tantangan untuk membuat 
konten digital yang menarik dan sesuai dengan materi 
pembelajaran sekolah,  ada  jutaan orang tua yang 
membutuhkan tuntunan dalam pengasuhan dan 
pendampingan anak dan ada jutaan anak pada tiap 
jenjang kelas menunggu konten digital yang dapat 
digunakan untuk memudahkan mereka memahami 
sejumlah materi dan tutorial sejumlah kegiatan.
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Opini

Pembelajaran 
Era Covid-19

Achmad Ilyas 
Ketua Dewan TIK Daerah 
Kota Pekalongan

Pandemi Covid-19 saat ini telah 
mengubah secara drastis seluruh 
sendi kehidupan. Hampir semua 
bangsa, termasuk bangsa ini 
mengalami kegagapan dalam 
menghadapi kondisi ini. Wabah 
pandemi ini terjadi tanpa pernah 
diduga sebelumnya sehingga kita 
tidak pernah mempersiapkannya. 

Wabah pandemi Covid-19 ini telah 
menyebabkan pendidikan dihadapkan 
pada persoalan serius. Hampir setengah 
tahun peserta didik melangsungkan 

aktivitas belajar secara jarak jauh, sebuah kegiatan atau 
model pembelajaran yang baru bagi mereka.  Orang tua 
dan guru sudah tidak sabar lagi menghadapi situasi ini,  
mereka menuntut sekolah kembali dibuka  dan  proses 
belajar secara tatap muka kembali berlangsung. 
 Akses  jaringan dan  kepemilikan perangkat  
barangkali menjadi  hal yang paling  sering dikeluhkan 
untuk dapat  terlaksananya  pembelajaran jarak jauh, 
tetapi ketika kita mencoba melihat lebih dalam kondisi 
pembelajaran jarak jauh maka persoalannya menjadi  
lebih  rumit. Pembelajaran jarak jauh  yang berlangsung 
pada era sebelumnya hanya dikhususkan pada peserta 
yang siap untuk belajar mandiri, tidak seperti sekarang 
pembelajaran  jarak jauh  berlaku bagi semua peserta 
didik. 
 Proses  pembelajaran jarak jauh yang 
berlangsung pada saat ini sebagian besar belum  
mendorong anak untuk belajar secara mandiri. Guru 
masih menjadi narasumber utama dalam memberikan 
informasi. Jika sebelumnya guru menyampaikannya 
secara tatap muka maka pada saat ini guru 
menyampaikan melalui perangkat komunikasi jarak jauh 
atau secara digital. Seharusnya dalam pembelajaran 
jauh ini, anak diajak untuk belajar mandiri. 
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Pandemi Covid-19 jelas jadi tantangan bagi 
Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang 
sangat besar tentu saja Indonesia menjadi 
rentan krisis ekonomi. Namun selama ini 
UMKM telah membuktikan daya tahan 
yang tinggi terhadap krisis. untuk mem-
perkuat UMKM, transformasi digital 
diharapkan bisa menjadi solusi. Dengan 
pelatihan yang tepat, tingginya angka 
generasi muda dan angkatan kerja bisa 
menutup kebutuhan talenta digital. 
Tinggal bagaimana pemerataan infras-
truktur listrik dan internet hingga ke 
pedesaan. Dengan demikian kesempatan 
UMKM untuk melakukan transformasi 
digital jadi lebih terbuka.

Transformasi 
Digital UMKM 
Butuh Pemerataan 
Infrastruktur

Survei Delloite tentang Milenial (Global)

Jumlah Penduduk

264.1 Juta
Jumlah Usia Pekerja

179.1 Juta
Generasi Anak Muda

63.5 Juta

Omset 
Milenial

Dalam
2 Tahun

43%

Setelah 
5 Tahun

28%

Perputaran 
Gen Z

Dalam
2 Tahun

61%

Setelah 
5 Tahun

12%

Pengguna Internet

Penetrasi 64.8% 
Tumbuh 10.12% 

171,17 Juta

Di dunia

masih belum 
menggunakan 
internet

35.2 %

Penetrasi 67% 

Smartphone terkoneksi internet

270 Juta

pelanggan seluler unik

194 Juta

Internet Economy Market Size

(2015) (2019)

CAGR 49%

CAGR 32%

(2025)

8B 40B 133B

Cakupan Koneksi 4G di Desa/Kelurahan Indonesia

Total Desa/Kelurahan
di Indonesia

83.218 
Desa/Kelurahan

Desa/Kelurahan 3T

20.341 
Desa/Kelurahan

Desa/Kelurahan Non 3T

62.877 
Desa/Kelurahan

Total Desa/Kelurahan
yang belum terjangkau
4G di Indonesia

12.548 
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

Infrastruktur 4G
dibangun oleh 
BAKTI

1.606 
Desa/Kelurahan 

Infrastruktur 4G
dibangun oleh 
OpSel

9.622 
Desa/Kelurahan 
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