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Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Baru-baru ini Kemkominfo merilis hasil survei yang dilakukannya 
bersama Katadata Insight Center yang menunjukkan indeks literasi 
digital nasional tahun ini masih tergolong sedang. Indeks ini 

merupakan gabungan dari empat subindeks, yakni informasi dan literasi 
data, komunikasi dan kolaborasi, keamanan dan kemampuan teknologi. 
Menurut survei tersebut, dari skala 1-5, skor di bawah 2 masuk kategori 
“buruk”, skor 3-4 “sedang” dan skor 4 tergolong “baik”. Dari keempat 
subindeks tersebut ditemukan bahwa indeks literasi digital secara nasional 
berada di angka 3,47 atau dalam rentang sedang menuju baik.
	 Memang	 bukan	 hasil	 yang	 baik,	 tapi	 juga	 tidak	 bisa	 dikatakan	
buruk mengingat masih adanya keterbatasan di negeri ini yang tengah kita 
usahakan untuk diatasi. Harus diakui, era baru digitalisasi adalah suatu 
keniscayaan. Digital sudah menjadi bagian dari seluruh proses kerja, proses 
kehidupan, dan keseharian kita. Maka, sejak dini harus disiapkan literasi 
digital. Karena pada saat ini dan masa depan, ‘melek digital’ atau ‘melek 
teknologi’ itu sebuah keharusan karena  akan menjadi motor penggerak 
bagi siapa pun dengan latar profesi atau pekerjaan apa pun.
	 Wantiknas	sebagai	lembaga	multi-stakeholder	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	 berupaya	 mencari	
formula yang tepat demi meningkatkan literasi  digital di masyarakat. 
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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



Mengangkat 
Literasi 
Digital 
Masyarakat

Jumlah pengguna internet di Indonesia terus mengalami peningkatan, 
sayangnya hal tersebut tidak diiringi oleh tingkat literasi digital yang 
seimbang. Selama ini pengguna internet Indonesia hanya menjadi 
konsumen konten dan informasi yang beredar di dunia maya. Namun 
demikian, kemampuan untuk menggunakan media digital secara kritis 
perlahan mulai tumbuh. Ini adalah dampak dari usaha yang dilakukan 
oleh pemerintah untuk meningkatkan literasi digital di masyarakat 
sebagai bagian penting dari transformasi digital yang telah dicanangkan. 
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Dari tahun ke tahun jumlah pengguna internet 
di Indonesia terus mengalami peningkatan. 
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh 

Asosiasi	 Penyelenggara	 Jasa	 Internet	 Indonesia	 (APJII)	
didapatkan	 fakta	 jika	 dibandingkan	 dengan	 2018	 lalu	
dengan jumlah pengguna internet di Indonesia hanya 
sebesar 171,2 juta jiwa, maka terjadi peningkatan 
menjadi	196,7	juta	jiwa	hingga	kuartal	II	2020.

Fokus Utama

Survei	 yang	 dilakukan	 pada	 2	 sampai	 25	 Juni	 2020	
ini	 melibatkan	 7.000	 jiwa	 responden	 dengan	 teknik	
pengumpulan data wawancara dan penyebaran 
kuisioner	 di	 seluruh	 provinsi	 di	 Indonesia.	 Survei	
tersebut memiliki margin of error sebesar 1,27 persen. 
“Kalau kita lihat peningkatan ini didukung oleh beberapa 
faktor.	Yang	pertama	karena	infrastruktur	yang	merata,	
misalnya	seperti	Palapa Ring, terus juga dengan kondisi 
saat	 ini	 (pandemi	Covid-19)	dimana	masyarakat	harus	
online,”	 ujar	 Ketua	 Umum	 APJII	 Jamalul	 Izza	 dalam	
diskusi	virtual,	Senin	(9/11/2020).	



Fokus Utama
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Pengukuran subindeks dari informasi dan literasi data 
memiliki	skor	yang	paling	rendah.	Sementara	itu,	secara	
rata-rata	 skor	 indeks	 untuk	 Indonesia	 wilayah	 Tengah	
memiliki	 skor	 indeks	 yang	 lebih	 tinggi	 dibandingkan	
rata-rata	skor	indeks	Indonesia	wilayah	Barat	dan	Timur.
Laporan ini juga mengungkapkan bahwa mayoritas 
masyarakat lebih mempercayai informasi dari televisi 
dan	 media	 sosial,	 ketimbang	 situs	 pemerintah	
maupun portal berita online.	Separuh	lebih	responden	
mempercayai	 informasi	 yang	 beredar	 di	 WhatsApp.	
Berbeda dengan masyarakat di daerah terdepan, 
terpencil,	 dan	 tertinggal	 yang	 lebih	 mempercayai	
informasi dari situs pemerintah dan televisi.
	 Secara	 indeks	 mungkin	 kita	 biasa-biasa	
saja, tapi di skala global peringkat literasi digital kita 
cenderung mengalami peningkatan. Direktur Jenderal 
Aplikasi	 Informatika	 Kementerian	 Komunikasi	 dan	
Informatika	 selaku	Anggota	Tim	Pelaksana	Wantiknas,	
Semuel	Abrijani	Pangerapan	mengatakan,	berdasarkan	
Survei	 Global	 World	 Digital	 Competitiveness	 Index 
yang	 dirilis	 Institute	 Management	 Development	
(IMD),	 peringkat	 literasi	 digital	 Indonesia	 mengalami	
peningkatan.
	 “Indonesia	 saat	 ini	 menempati	 peringkat	
ke-56 dari 63 negara yang dilakukan survei, ini 
memang	agak	terbelakang	tapi	kalau	kita	lihat	dari	ITU	
(International	Telecommunication	Union).	Kita	dari	115	
sekarang	 sudah	 menempati	 peringkat	 111,”	 ujarnya	
saat mewakili Menteri Kemkominfo Johnny G. Plate 
dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama 
Komisi	X	DPR	RI,	Jakarta,	Rabu	(25/11/2020).
	 “Ada	 beberapa	 yang	 sudah	mendekati	 baik,	
tapi kalau kita lihat subindeks informasi dan literasi 
digital kita di angka 3,17. Ini yang kita ingin dorong agar 
kita bisa disebut sebagai negara yang digitaly ready,” 
imbuhnya.
	 Mengomentari	 ini,	 anggota	 Tim	 Pelaksana	
Wantiknas	Indra	Utoyo	menyatakan	bahwa	hasil	survei	
yang dilakukan Kemkominfo dan Katadata menunjukkan  
indeks literasi digital masyarakat Indonesia termasuk 
ke dalam kategori sedang. Menurutnya keberadaan 
kaum muda membuat angka literasi digital kita juga 
berkembang.
	 “Usia	muda	tentunya	memiliki	tingkat	literasi	
digital	 yang	 paling	 tinggi,	 mengingat	 mereka	 juga	
merupakan tergolong sebagai early adopter dan tech-
savvy dari perkembangan teknologi. Di sisi lain, sebagian 
besar dari masyarakat baru memiliki keterampilan 
untuk mengkonsumsi informasi secara fungsional, yakni 
penggunaan media digital baru sebatas untuk mencari 
informasi, belum sepenuhnya melibatkan keterampilan 

Pada	kesempatan	yang	sama,	Sekertaris	 Jenderal	APJII	
Henri	 Kasyfi	 menambahkan,	 berdasarkan	 data	 dari	
Badan	Pusat	Statistik	(BPS)	jumlah	populasi	di	Indonesia	
mencapai 266 juta jiwa. Dari data tersebut pengguna 
internet	di	Indonesia	hingga	kuartal	II	2020	ini	mencapai	
73,7	 persen.	 Angka	 tersebut	 naik	 jika	 dibandingkan	
2018	lalu	yang	hanya	sebesar	64,8	persen.
	 “Naik	dari	171	juta	di	2018	dengan	penetrasi	
73,7	 persen	 atau	 naik	 sekitar	 8,9	 persen	 atau	 sekitar	
25,5 juta pengguna. Di tahun lalu kita naik 21 juta dan 
di tahun ini kita naik 25,5 juta,” kata Henri. 
 Dari peningkatan penggunaan internet 
tersebut,	 didominasi	 oleh	 wilayah	 Pulau	 Sumatera	
sebesar	 22,1	 persen.	 Selanjutnya,	 Pulau	 Jawa	 56,4	
persen,	 Pulau	 Bali	 dan	 Nusa	 Tenggara	 5,2	 persen,	
Kalimantan	6,3	persen,	Sulawesi	7	persen	serta	Maluku	
dan Papua 3 persen. “Kalau kita lihat dari survei yang 
lalu, maka kontribusi penetrasi berimbang, namun 
kalau di Jawa agak naik sedikit kontribusinya tahun ini 
56,4 persen sebelumnya 55,7 persen,” ungkapnya. 
	 Tentu	 saja	bukan	angka	yang	main-main,	 ini	
membuktikan	 tingkat	 adaptasi	 masyarakat	 Indonesia	
terhadap teknologi digital sudah sedemikian besar. 
Lantas bagaimana dengan angka literasi digital di 
masyarakat?

Indeks Literasi Digital Kita 
Sedang-Sedang Saja
Jika	melihat	 perkembangan	tingkat	 adaptasi	 teknologi	
digital di masyarakat, maka kita juga berharap hal 
yang sama juga terjadi pada persoalan literasi digital. 
Menurut hasil survei, kondisi literasi digital masyarakat 
di	 Indonesia	 saat	 ini	 memang	 tidak	 buruk,	 tapi	 juga	
terlalu berlebihan jika dikatakan sudah sangat baik. 
	 Yang	belum	lama	disiarkan	adalah	survei	di	34	
provinsi yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan 
Informatika	bersama	Katadata	Insight	Center	(KIC)	yang	
mengungkapkan bahwa status literasi digital Indonesia 
termasuk kategori sedang dengan skor 3,47 dari 5. 
Tingkatan	 tertinggi	 literasi	 digital	 berada	 di	 wilayah	
tengah	seperti	Bali,	Kalimantan,	dan	Sulawesi.
	 Secara	 nasional,	 indeks	 literasi	 digital	 di	
Indonesia masih berada pada level sedang. Dalam 
pengukuran status literasi digital ini, dilakukan dengan 
mengacu	 pada	 standar	 UNESCO.	 Berdasarkan	 survei	
tersebut, masing-masing subindeks diperoleh hasil 
skor sebagai berikut: subindeks 1 Informasi dan Literasi 
Data 3,17; subindeks 2 Komunikasi dan Kolaborasi 
3,38;	 subindeks	 3	 Keamanan	 3,66;	 dan	 subindeks	 4	
Kemampuan	Teknologi	3,66.
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untuk	berpikir	kritis,”	paparnya.
 Namun, Indra mengingatkan agar kita 
harus	 optimis,	 seiring	 dengan	 berjalannya	 waktu	 dan	
perkembangan teknologi, ke depannya, semua lapisan 
masyarakat akan semakin teredukasi dan semakin 
bertanggung jawab dalam peningkatan kompetensi 
digital serta menggunakan media digital untuk 
berpartisipasi	 aktif	 dan	 tidak	 hanya	 sebatas	 menjadi	
konsumen saja.

Elemen Penting 
Transformasi Digital
Melihat perkembangan di masyarakat saat ini, 
Semuel	 menyatakan	 bahwa	 Kemkominfo	 masih	
berusaha	 meningkatkan	 literasi	 digital.	 Ada	 yang	
perlu	 diperhatikan	 menurutnya,	 dan	 kementerian	
sendiri sedang menyusun rancangan strategis untuk 
menerapkannya.	 Semuel	 menekankan	 bahwa	 yang	
perlu	 diperhatikan	 dalam	 melakukan	 literasi	 adalah	
kepada siapa saja harus diliterasi, apa yang harus 
diberikan, dan bagaimana proses literasi berlangsung.
 “Karena tujuan literasi bahwa ada transfer 
knowledge yang diberikan kepada masyarakat, sekarang 
kita juga sedang menyusun strategi roadmap-nya,” 
ujarnya.	 Semuel	 menyatakan	 jika	 saat	 ini	 pemerintah	
terus memperkuat gerakan-gerakan literasi di Indonesia,  
agar	 dapat	 mengejar	 dan	 mendekati	 negara-negara	
tetangga. “Ini memang ada kesempatan yang baik 
sekali untuk melakukan literasi, kita melakukan literasi 
digital tapi kita harus kuatkan suatu gerakan yang lebih 
besar lagi untuk menguatkan literasi nasional ini yang di 
dalamnya ada komponen literasi digital,” jelasnya.
	 Ditegaskan	 juga	 olehnya	 betapa	 penting	
literasi digital karena Indonesia tengah  memasuki era 
baru di mana ruang realitas bukan semata berbicara 
mengenai	 ruang	 fisik,	 tapi	 juga	 ruang	 digital.	 “	 Guna	
menghadapi realitas tersebut, masyarakat perlu 
diberikan pemahaman dan pengetahuan bahwa 
kehidupan	sosial	saat	 ini	bukan	 lagi	 ruang	fisik.	Ruang	
digital adalah suatu ruang yang sudah menjadi bagian 
dari realitasnya,” tandasnya.
	 Presiden	 Joko	Widodo	 (Jokowi)	sendiri	 telah	
meminta kepada semua pihak agar terus meningkatkan 
literasi digital terutama generasi muda. Hal ini agar 
setiap	penggunaan	internet	bisa	dengan	baik,	aman	dan	
bertanggung	jawab.	Sebagaimana	yang	disampaikannya	
dalam	acara	Google	for	Indonesia	2020,	secara	virtual.			
 Menurutnya literasi digital juga bisa bebas 
dari misinformasi dan disinformasi, memerangi hoax 

atau berita bohong.
 “Literasi digital yang baik akan mendorong 
pemanfaatan	 teknologi	 digital	 ke	 arah	 yang	 positif,”	
ujarnya pada pertengahan November kemarin.
Sementara	 Ketua	 Tim	 Pelaksana	 Wantiknas,	 Ilham	 A.	
Habibie menyatakan bahwa di era digital, literasi sangat 
penting	 dan	 menjadi	 perhatian	 untuk	 transformasi	
digital, yakni literasi teknologi yang menjadi dasar 
dalam melakukan transformasi digital. “Kalau kita 
ingin melakukan transformasi digital, yang harus 
ditransformasikan	 adalah	bangsa,	 karena	tidak	 semua	
mengerti	apalagi	critical	thingking agar menjadi bangsa 
yang unggul,” ungkapnya.
 Ilham juga menjelaskan transformasi digital 
ditujukan	kepada	bangsa	dan	negara.	Artinya	ekonomi	
di masa mendatang akan mengandalkan kemampuan 
bangsa untuk berinovasi. Daya inovasi bangsa terkait 
erat dengan literasi, pengetahuan keterampilan, 
kemampuan untuk berwirausaha daya saing. 
	 Literasi	 konvensional	 seperti	 membaca	
dan menulis harus ditambah dengan literasi digital 
dan literasi teknologi. Jika literasi tersebut diterapkan 
secara merata oleh bangsa dan negara. Maka, dapat 
mentransformasikan diri  untuk menggapai masa depan 
terbaik.	 “Transformasi	 digital	 sekaligus	 transformasi	
bangsa dan cara berpikir sesuai dengan digital,” 
ucapnya.

Fokus Utama

Semuel Abrijani Pangerapan  
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika 
Kementerian Komunikasi dan Informatika,
Anggota Tim Pelaksana Wantiknas
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	 Selain	 itu,	menurut	 Ilham,	pada	 tahun	2020	
ini semuanya pernah mendengar sifat teknologi menjadi 
disruptif,	 artinya	 kalau	 teknologi	 itu	 secara	 potensial	
bisa mengubah bisnis atau apapun yang dilakukan 
secara total. Jadi apapun yang dikerjakan sebelumnya 
bisa hilang atau musnah karena adanya teknologi baru 
tersebut.
“Ada	 10	 teknologi	 yang	 teridentifikasi	 disruptif	 pada	
tahun	 ini,	 lima	 dari	 10	 teknologi	 tersebut	 masuk	 ke	
klasifikasi	 teknologi	 digital.	 Terlihat	 sekali	 betapa	
dominannya saat ini teknologi digital yang harus 
dimengerti	oleh	kita	melalui	literasi	digital,”	ujarnya.
	 Sementara	anggota	Tim	Pelaksana	Wantiknas,	
Oscar Primadi, menyatakan bahwa literasi digital di 
masyarakat saat ini memang masih kurang, namun 
bukan	berarti	sumber	daya	yang	ada	di	masyarakat	tidak	
bagus.	 Oscar	 yang	 juga	 menjabat	 sebagai	 Sekretaris	
Jenderal Kementerian Kesehatan ini mengambil contoh 
pada pelayanan kesehatan secara online yang dilakukan 
melalui smartphone. Menurutnya masyarakat saat ini 
sudah sedemikian akrab dengan teknologi smartphone, 
maka	 seharusnya	 masyarakat	 juga	 tidak	 kesulitan	
jika teknologi ini juga digunakan untuk pelayanan 
kesehatan secara online	yang	tidak	perlu	lagi	bertatap	

muka dengan tenaga kesehatan  kecuali untuk kondisi 
khusus.
	 “Tapi	 saya	berharap	 ini	tidak	hanya	menjadi	
domainnya Kemenkes, ini juga perlu teman-teman 
di Kemkominfo agar literasi digital pada pelayanan 
terhadap masyarakat dalam hal ini kesehatan bisa 
terwujud. Kita bersama-sama bergandengan tangan 
dengan Kemkominfo, Kemendagri, atau dengan 
Kemdikbud yang saya yakin ada mas menteri di 
sana dengan aplikasinya yang sudah kita kenal 
mudah-mudahan ini bisa menguatkan literasi digital 
masyarakat,” ujarnya.
	 Tak	pelak,	literasi	digital	membuat	masyarakat	
dapat memproses berbagai informasi, serta memahami 
pesan	 dan	 berkomunikasi	 efektif	 dengan	 orang	 lain	
dalam berbagai bentuk, termasuk menciptakan, 
mengkomunikasikan, dan bekerja sesuai dengan aturan 
etika,	 serta	 paham	 kapan	 dan	 bagaimana	 teknologi	
harus	 digunakan	 agar	 efektif	 untuk	mencapai	 tujuan.	
Meningkatnya literasi digital masyarakat menjadi 
barometer keberhasilan proses transformasi digital 
yang	tengah	kita	tempuh	saat	ini.	Semoga	seiring	waktu	
tingkat	literasi	digital	masyarakat	kita	terus	berkembang	
hingga sempurna.
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Ilham A. Habibie  
Ketua Tim Pelaksana Wantiknas

Oscar Primadi  
Anggota Tim Pelaksana Wantiknas
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Melalui Peraturan Presiden nomor 95 Tahun 2018 sebagai dasar 
pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebenarnya 
pemerintah telah mengatur langkah untuk memasuki era 4.0 termasuk 
penggunaan cloud computing dan data analytic kendati masih ada 
persoalan. Namun berbagai upaya terus dilakukan agar pemerintah kita 
tidak ketinggalan.

Dalam	 pemaparannya,	 Ketua	 Tim	 Pelaksana	
Dewan	 Teknologi	 Informasi	 dan	 Komunikasi	
Nasional	 (Wantiknas),	 Ilham	 A	 Habibie	
menjabarkan bahwa pemanfaatan big	data,	AI	

dan analytic dalam pemerintahan antara lain service 
delivery,	 big	 data	 analytics dapat digunakan oleh 
pemerintah untuk meningkatkan layanan yang sudah 
ada dan memanfaatkan kumpulan data baru untuk 
mendorong layanan publik yang sepenuhnya baru. 
 “Policymaking, pembuat kebijakan 
menggunakan citra satelit, data ponsel, dan lain 
sebagainya untuk menghasilkan indikator ekonomi 
alternatif	untuk	policy insights yang baru  dan real-time,	

Citizen	 Engagement	 dengan menerapkan machine 
learning ke media online dan sosial, pemerintah dapat 
lebih responsif terhadap pendapat masyarakat, dan 
memperkuat keterlibatan masyarakat” papar Ilham 
saat menjadi pembicara kunci dalam serangkaian acara 
Government	 Week	 4.0:	 Big	 Data	 &	 Analytics dalam 
Pengambilan Kebijakan yang dilaksanakan secara 
virtual,	Senin	(16/11).
	 Sementara	Ketua	ASKOMPSI,	Achmad	Chrisna	
Putra menyampaikan bagaimana upaya beberapa 
daerah yang telah menerapkan pemanfaatan big data 
kendati	masih	banyak	hal	yang	menjadi	permasalahan,	
salah	satunya	adalah	SDM	yang	masih	terbatas.	

Government Week 4.0: Big Data 
& Analytics dalam Pengambilan 
Kebijakan
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“Beberapa daerah yang sudah melakukan big data 
untuk daerah atau provinsi yang besar walaupun belum 
maksimal.	 Namun	 lambat	 laun	 kemajuan	 TIK	 harus	
dilakukan. Diperlukan sarana yang lebih baik dalam 
melakukan	identifikasi	masalah	yaitu	menggunakan	TIK	
dan	revolusi	industri	4.0,”	ujarnya.

Cloud dan Data Analytic 
Berperan Penting
Harus	 diakui	 era	 teknologi	 4.0	 menuntun	 masuk	 ke	
era big	 data,	 AI	 dan teknologi komputasi awan, saat 
ini	 data	 telah	 menjadi	 sesuatu	 yang	 sangat	 penting	
bahkan segala hal terkait data menjadi ilmu yang harus 
dimiliki oleh masyarakat. Maka alangkah baiknya jika 
setiap	 kebijakan	 yang	 dikeluarkan	 oleh	 pemerintah	
berdasarkan data yang ada. 
	 Sementara	 data	 analytics sangat berperan 
dalam pengambilan keputusan termasuk kebijakan 
pemerintah.	 Sayangnya,	 saat	 ini	 banyak	 pemerintah	

daerah	 belum	 memiliki	 SDM	 yang	 bisa	 menguasai	
teknologi big	data	analytics.	Selain	itu	keberadaan	data	
di daerah masih berupa “silo” sehingga memerlukan 
langkah	integrasi	dengan	pusat.	Dalam	hal	ini	ASKOMPSI	
mendorong para pemerintah daerah serta pemerintah 
pusat untuk berkomitmen dalam penggunaan big 
data	 anaytics agar terwujudnya data driven dalam 
pemerintahan. 
	 Serangkaian	 acara	 Government	 Week	 4.0 
ini	 terselenggara	 atas	 kerja	 sama	 antara	 Asosiasi	
Cloud	 Computing	 Indonesia	 (ACCI),	 Badan	 Siber	 dan	
Sandi	 Negara	 (BSSN)	 dan	 Dewan	 Teknologi	 Informasi	
dan	 Komunikasi	 Nasional	 (Wantiknas).	 Selain	 Ilham	
Habibie	 dan	 Achmad	 Chrisna,	 hadir	 pula	 narasumber	
lainnya,	seperti	VP	Big	Data	Solution Indosat Ooredoo, 
Julian	 Mulya	 Wirawan,	 Presiden	 Direktur	 AGIT,	 Widi	
Triwibowo,	CEO	Big	Box,	M.	 Sigit	 Pramudya,	dan	Vice 
Chairman	idBigData,	Bagus	Rully	Muttaqien.



Saat ini pemerintah 
tengah gencar melakukan 
transformasi digital di 
berbagai bidang, bagaimana 
perkembangannya menurut 
Anda?
Program pemerintah dalam melakukan transformasi 
digital	 di	 berbagai	 bidang	 sudah	 cukup	 baik.	 Seperti	
proyek infrastruktur Palapa Ring yang bertujuan 
untuk akselerasi pertumbuhan dan pemerataan 
pembangunan sosial ekonomi daerah-daerah di 
Indonesia. Mengingat pengembangan infrastruktur 
sendiri merupakan prasyarat dari transformasi digital. 

Namun,	 selain	 infrastruktur,	 tidak	 lupa	 peningkatan	
kapasitas	 dan	 kapabilitas	 dari	 Sumber	 Daya	 Manusia	
(SDM)	 juga	 menjadi	 penting	 agar	 infrastruktur	 yang	
telah dipersiapkan dapat dikelola dan bermanfaat bagi 
masyarakat.
	 Seperti	 yang	 kita	 ketahui,	 transformasi	
digital sangat diperlukan, selain untuk meningkatkan 
daya	 saing,	 efisiensi,	 produktivitas,	 dan	 untuk	
pertumbuhan yang sifatnya eksponensial di berbagai 
bidang, transformasi digital juga menjadi jawaban atas 
perubahan business landscape yang terjadi saat ini, 
dengan	segala	ketidakpastian	seperti	pandemi	Covid-19	
serta shifting atau perubahan pada customers’ 
expectation.

Indra Utoyo 
Anggota Tim Pelaksana Wantiknas

Literasi Digital, 
Diperlukan Tujuan 
Bersama Tingkat 
Nasional

Tidak ada yang menampik akan pentingnya literasi digital pada 
masyarakat, terlebih jika melihat perkembangan teknologi digital yang 
sedemikian pesat. Kendati sudah ada perbaikan, namun kondisi literasi 
digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka yang tidak terlalu 
baik walaupun juga tidak bisa dikatakan buruk. Indra Utoyo menilai 
butuh sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak agar tingkat literasi 
digital masyarakat kita menjadi lebih baik. Simak wawancara Tim Humas 
Wantiknas dengan Anggota Tim Pelakana Wantiknas, Indra utoyo berikut 
ini.
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Apakah langkah ini juga 
mempertimbangkan daya 
adaptasi masyarakat terhadap 
perubahan yang ada? 
Tentu	 saja	 menyesuaikan	 daya	 adaptasi	 masyarakat	
yang terakselerasi seiring dengan kebutuhan. Misalnya, 
ribuan tukang ojek bisa didigitalitasi dengan memiliki 
rekening	bank	seperti	saat	ini.	Kemudian	tukang	bakso	
gerobak bisa menerima pembayaran melalui scan QR 
Code.	Artinya,	 tukang	ojek	dan	tukang	bakso	 ini	 salah	
satu contoh dorongan dari sebuah kebutuhan, secara 
tidak	langsung	memaksa	masyarakat	untuk	beradaptasi	
dengan cepat terhadap perubahan.   
  

Menurut Anda, bagaimana 
kondisi literasi digital 
masyarakat saat ini?
Hasil survei yang dilakukan Kemkominfo dan Katadata 
menunjukkan bahwa indeks literasi digital masyarakat 
Indonesia termasuk ke dalam kategori sedang, dengan 
angka	3.47	dari	5.	Usia	muda	tentunya	memiliki	tingkat	
literasi	 digital	 yang	 paling	 tinggi,	 mengingat	 mereka	
juga merupakan tergolong sebagai early adopter dan 
tech-savvy dari perkembangan teknologi. 
 Di sisi lain, sebagian besar dari masyarakat 
baru memiliki keterampilan untuk mengkonsumsi 
informasi secara fungsional, yakni penggunaan media 
digital baru sebatas untuk mencari informasi, belum 
sepenuhnya melibatkan keterampilan untuk berpikir 
kritis.	 Namun,	 kita	 harus	 optimis,	 seiring	 dengan	

berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, ke 
depannya, semua lapisan masyarakat akan semakin 
teredukasi dan semakin bertanggung jawab dalam 
peningkatan kompetensi digital serta menggunakan 
media	digital	untuk	berpartisipasi	aktif	dan	tidak	hanya	
sebatas menjadi konsumen saja.

Yang paling terasa 
di masyarakat adalah 
transformasi di sektor 
pendidikan. Bagaimana 
menurut Anda?
Transformasi	 digital	 di	 sektor	 pendidikan	 yang	 terjadi	
saat ini, tentunya sangat mengakomodir kondisi 
pembelajaran,	 apalagi	 pada	masa	 pandemi	 Covid-19.	
Sisi	 positifnya	 adalah	 go-green	 promotion, dengan 
mengurangi penggunaan kertas serta pembelajaran 
juga	 menjadi	 lebih	 interaktif	 dengan	 video	 dan	 pola-
pola pembelajaran lain dengan menggunakan berbagai 
platform	 digital.	 Kendati	 demikian,	 tak	 menampik	
bahwa di beberapa daerah masih ada keterbatasan 
infrastruktur telekomunikasi yang berdampak pada 
pembelajaran secara digital belum sepenuhnya 
efektif.		
 Namun, transformasi digital yang terjadi 
tentunya memberikan sudut pandang baru bagi tenaga 
pendidik maupun peserta didik, sehingga ke depannya 
dapat terus berinovasi dengan merumuskan pola 
pembelajaran	yang	lebih	efektif.
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Melihat dari kondisi tersebut, 
apakah hal yang sama akan 
terjadi pada bidang lainnya? 
Misalnya ekonomi?
Tentu.	 Pandemi	 Covid-19	 telah	 mendorong	 berbagai	
bidang untuk beradaptasi dengan perubahan dan 
mendorong	 digitalisasi.	 Saat	 ini,	 fenomena	 Work 
From Home	 (WFH)	 dimana	 karyawan	 bekerja	 secara	
remote di rumah sudah dapat ditemui di hampir segala 
sektor ekonomi. Perusahaan FMCG juga beralih ke 
e-Commerce sebagai channel distribusi dan penjualan. 
e-Commerce	 marketplace	 platform bahkan sudah 
seperti	mall online yang disesaki oleh berbagai macam 
penjual, mulai dari perorangan, reseller, dropshipper, 
UMKM, perusahaan kecil dan besar hingga perusahaan 
multinasional.

Lalu seperti apa animo 
masyarakat? 
Berbagai laporan menyebutkan bahwa perkembangan 
ekonomi digital di Indonesia memiliki potensi 
besar.	 Sebagai	 negara	 dengan	 jumlah	 penduduk	
terbesar keempat di dunia tentu menjadi peluang 
tersendiri. Meskipun masih banyak populasi yang 
belum terjangkau akses internet karena keterbatasan 
infrastruktur dan kurangnya pemerataan digitalisasi 
secara	 geografis.	 Namun	 hal	 ini	 memiliki	 implikasi	
bahwa potensi terbuka lebar, terlihat dari beberapa 
pendanaan	 startup	 seperti	 Go-Jek,	 Tokopedia	 yang	
menunjukkan	 bahwa	 adanya	 partisipasi	 dalam	
perkembangan ekonomi digital di Indonesia.  
	 Adanya	 kemudahan	 digitalisasi,	 animo	
masyarakat	 terutama	 kaum	 muda	 tergolong	 tinggi,	
apalagi	pada	kondisi	seperti	saat	ini.	Terlebih	piramida	
penduduk Indonesia yang didominasi oleh kaum muda 

yang menjadi driver of growth.	 Saya	 kira,	 kita	 harus	
sangat	optimis	dengan	perkembangan	ekonomi	digital	
Indonesia.

Menurut Anda, bagaimana 
dengan masyarakat di 
daerah?
Menurut saya, semua itu butuh progres. Namun, saya 
melihat beberapa fintech yang bergerak pada online 
payment	 seperti	 Payfazz	 memang	 menyasar	 kota-
kota	tier	2	di	 Indonesia.	Payfazz	sendiri	 saat	 ini	sudah	
memiliki	>500,000	jaringan	di	seluruh	Indonesia.	Slowly	
but	sure,	fintech	seperti	inilah	yang	menjadi	pendorong	
dari transformasi digital di daerah.

Persoalan mendasar mungkin 
rendahnya literasi digital. 
Seberapa urgen literasi digital 
khususnya terkait ekonomi 
digital di daerah? 
Literasi	 digital	 di	 daerah	 menjadi	 penting	 dalam	
pemberdayaan masyarakat, terutama di daerah 
pedesaan.	Seperti	yang	kita	ketahui,	sebagian	besar	dari	
petani masih menjadi golongan yang termarginalkan 
yang mengalami berbagai kesulitan dari sisi on-farm 
maupun off-farm. Dengan bantuan teknologi, kita 
bisa membantu memecahkan permasalahan dan pain 
points yang dihadapi oleh para petani. 
 Hal ini memang sudah dilakukan oleh 
beberapa	 teman-teman	 startups	 seperti	 Tanihub,	
Efishery	dan	 lain-lain.	Namun,	 jika	 inisiatif	serupa	bisa	
lebih didorong secara nasional, mungkin bisa memiliki 
dampak yang lebih besar lagi bagi perekonomian.
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Apa yang harus dilakukan 
agar literasi digital 
masyarakat semakin baik 
seiring dengan transformasi 
digital yang dilakukan? Mana 
generasi yang lebih prioritas? 
Literasi	 digital	 tidak	 dapat	 diajarkan	 melalui	 cara	
tradisional. Masyarakat harus dapat menjelajahi 
sumber daya digital sendiri, namun harus tetap berada 
di bawah wadah yang memberikan edukasi dan bersifat 
mengawasi sehingga masyarakat memiliki acuan dan 
tempat bertanya, apakah masih masuk dalam koridor 
etika	berinternet.		
 Generasi muda menjadi generasi yang 
menjadi prioritas mengingat generasi tersebut 
merupakan pengguna terbesar dari internet dan 
memiliki andil paling besar dalam ekosistem digital di 
Indonesia.  

Bicara optimis, kapan target 
waktu mewujudkan literasi 
digital masyarakat Indonesia 
mencapai angka maksimal? 
Menurut saya, dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, 
kita dapat melihat Indonesia sudah mulai memasuki fase 
mature	seperti	China	dan	India.	Meski	saat	ini	sebagian	
besar dari masyarakat baru memiliki keterampilan untuk 
mengkonsumsi informasi secara fungsional saja, saya 
optimis	ke	depannya,	semua	lapisan	masyarakat	sudah	
semakin teredukasi dan semakin bertanggung jawab 
serta	menggunakan	media	digital	untuk	berpartisipasi	
aktif	 dan	 berpikir	 secara	 kritis	 terkait	 pemanfaatan	
internet dan media digital lainnya.
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