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Dari Menteng Raya

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Pemerintah telah menyusun arah transformasi digital 2024 di mana 
pertumbuhan ekonomi digital harus mencapai 3,17% sampai 4,66%. 
Berdasarkan rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Bappenas menjabarkan bahwa 
setelah gerakan Making Indonesia 4.0. Pemerintah akan memanfaatkan 
ekonomi digital untuk meningkatkan efisiensi hulu-hilir serta memberi 
kontribusi nilai tambah industri pengolahan secara agresif pada 
perekonomian. Untuk mencapai hal ini, kita semua harus benar-benar 
serius melakukan transformasi digital di berbagai bidang. Tak dapat dibantah 
masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar transformasi 
digital bisa terwujud.  
 Selain persoalan anggaran, pekerjaan rumah yang paling banyak 
dialami oleh para stakeholders adalah keterbatasan SDM TIK. Sebenarnya 
kita memiliki potensi SDM yang sangat besar. Banyak lembaga pendidikan 
tinggi yang telah memiliki jurusan-jurusan yang terkait dengan TIK 
begitupula dengan pertumbuhan industri kreatif digital yang dimotori oleh 
orang-orang muda yang juga belakangan ini tumbuh dengan pesat. Ini 
artinya dengan pengelolaan yang tepat, seharusnya persoalan SDM bisa 
diatasi dalam beberapa tahun ke depan.  
 Sinergi antara para stakeholders mutlak dibutuhkan, semuanya 
harus bergerak seiring guna mengatasi semua kendala yang ada. Maka 
menjadi penting bagi Indonesia untuk memiliki sosok NGCIO yang 
salah satunya bertugas untuk menentukan langkah strategis TIK untuk 
pemerintahan serta menjembatani sektor bisnis dan teknologi. Dengan 
keberadaan NGCIO, segala langkah kita untuk membuat Indonesia 
maju dalam hal digital akan lebih cepat terlaksana. Mari bersama kita 
berkolaborasi untuk mewujudkannya
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memiliki jaringan telekomunikasi tetap. Jaringan 
telekomunikasi juga dibutuhkan bagi 31.173 SMP dan 
SMA, serta 2.428 perguruan tinggi, serta 28.504 pusat 
kesehatan masyarakat. 
 Kemudian lembaga Wantiknas kembali 
mengalami penyempurnaan lewat Keppres No. 1 
Tahun 2014 yang menyempurnakan tugas dan susunan 
keanggotaan Wantiknas. Dengan Ketua Tim Pengarah 
yang dijabat oleh Presiden RI dan Ketua Tim Pelaksana 
yang dijabat oleh Dr. Ing. Ilham Akbar Habibie, M.B.A.

Tugas WANTIKNAS Menurut Keppres 
No.1 Tahun 2014 

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  Mengenai 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 
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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.



Arah Transformasi Digital 
Indonesia
Kendati mutlak terkait dengan 
teknologi digital, namun 
transformasi digital bukan semata 
tentang teknologi namun juga 
memperhatikan unsur sosial seperti 
kultur dan masyarakat. Untuk itulah 
transformasi digital memerlukan 
kolaborasi semua pihak untuk  
mewujudkannya. 
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Sebagaimana kita tahu, Pemerintah telah 
menyusun arah transformasi digital 2024 di 
mana pertumbuhan ekonomi digital harus 
mencapai 3,17% sampai 4,66%. Berdasarkan 

rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Bappenas 
menjabarkan bahwa setelah gerakan Making Indonesia 
4.0. Pemerintah akan memanfaatkan ekonomi digital 
untuk meningkatkan efisiensi hulu-hilir serta memberi 
kontribusi nilai tambah industri pengolahan secara 
agresif pada perekonomian.
 Menurut data dari World Digital 
Competitiveness Ranking tahun 2017, Indonesia berada 
pada peringkat ke 59 dari 63 negara. Selain itu untuk 
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kesiapan inovasi menghadapi revolusi digital seperti 
ditunjukkan Network Readiness Index, Indonesia 
masih berada pada peringkat 73 dari 139 negara.
menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. 
 Meskipun begitu RPJMN 2020-2024 
memasang asumsi konstribusi ekonomi digital pada 
2020 adalah 3,17% dan pada 2024 menjadi 4,66%. 
Pertumbuhan PDB informasi dan telekomunikasi pada 
2020 diprediksi 7,12%-7,54%. Pada 2024 pertumbuhan 
PDB ditargetkan menjadi 7,54%-8,78%.
 Adapun nilai transaksi e-commerce yang 
ditargetkan pada 2020 adalah Rp260 triliun. Nantinya 
pada 2024 nilai transaksi e-commerce menjadi Rp.600 
triliun. Dengan rancangan transformasi digital 5 tahun 
ke depan, peringkat kemudahan berusaha di Indonesia/
Ease on Doing Business (EoDB) pada 2020 menuju 
peringkat 40. Targetnya pada 2024 Indonesia sudah 
menduduki peringkat ke 40. Tahun ini Indonesia masih 
duduk pada peringkat 73 setelah sebelumnya justru 
duduk di peringkat ke-72
 Dalam hal adopsi ekonomi digital sendiri, 
Indonesia menempati peringkat pertama sebagai 
negara yang memiliki pertumbuhan tercepat dengan 
indeks skor 99%. Namun, di saat yang bersamaan 
beberapa permasalahan strategis TIK masih saja terus 
membayangi seperti persoalan supply and demand 
talenta digital dalam negeri yang jauh tidak seimbang. 
Bahkan, Indonesia diproyeksi kekurangan talenta digital 
sebesar 600.000 per tahun. 

 Proyeksi tersebut berlandaskan dari data 
McKinsey yang menyebutkan bahwa Indonesia 
mengalami kekurangan atau ‘gap’ 9 juta talenta digital 
hingga tahun 2030. Di samping kekurangan masalah 
kuantitas, talenta digital lulusan perguruan tinggi pun 
dirasakan banyak yang belum siap masuk dunia kerja.

Tugas Memberi Masukan
Melihat tantangan demikian, Dewan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi Nasional sebagai lembaga 
multistakeholders yang diketuai oleh Presiden 
Republik Indonesia mengambil langkah konkrit untuk 
mewujudkan Indonesia menuju digital. Tren digital 
menjadi fokus utama Dewan Teknologi Informasi 
dan Komunikasi Nasional (Wantiknas) untuk segera 
mendorong transformasi digital secara nasional. 
Sebagaimana yang disampaikan oleh Anggota Tim 
Pelaksana Wantiknas, Ashwin Sasongko saat membuka 
acara Focus Group Discussion (FGD) Arah Strategis 
Transformasi Digital di Indonesia yang dilaksanakan 
oleh Wantiknas, pada akhir Januari 2020 kemarin. 
Ashwin menegaskan tentang betapa pentingnya 
transformasi digital bagi masyarakat.
 “Wantiknas memiliki tugas untuk 
memberikan masukan terkait transformasi digital, 
makanya transformasi digital menjadi hal yang penting 
untuk kita saat ini. Transformasi digital itu untuk 
seluruh masyarakat,” katanya.
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 Kendati mutlak terkait dengan teknologi 
digital, namun transformasi digital bukan semata 
tentang teknologi namun juga memperhatikan unsur 
sosial seperti culture dan masyarakat. Untuk itulah 
transformasi digital memerlukan kolaborasi semua 
pihak untuk mewujudkannya. Hal ini disampaikan oleh 
Anggota Tim Pelaksana Wantiknas Garuda Sugardo 
guna melengkapi pernyataan Ashwin Sasongko. 
 “Transformasi digital tidak hanya pada 
ICT, tetapi pada culture dan attitude juga. Peran 
pemangku kepentingan menjadi unsur penting seperti 
pembangunan infrastruktur berlanjutan, debirokrasi, 
deregulasi, dan juga adanya e-leadership,” ujar Garuda.
Dirinya pun menegaskan bahwa Indonesia perlu 
berkaca pada negara-negara maju yang memiliki 
pemimpin ICT. “Negara lain menjadi negara maju 
dalam digital karena mereka memiliki pemimpin ICT, 
oleh karena itu Indonesia harus memiliki NGCIO,” 
tambahnya.

NGCIO Menentukan Langkah 
Strategis TIK
Persoalan National Government Chief Information 
Officer atau NGCIO ini memang menjadi perhatian 
dari Wantiknas dan para stakeholders. Wantiknas 
menyarankan agar Indonesia memiliki sosok NGCIO 
yang salah satunya bertugas untuk menentukan 

langkah strategis TIK untuk pemerintahan serta 
menjembatani sektor bisnis dan teknologi.
 Dalam wawancara dengan media, Ketua 
Tim Pelaksana Wantiknas, Ilham Habibie menyatakan 
bahwa  yang paling urgen untuk dituntaskan 
adalah terkait masalah NGCIO. Menurut pendapat 
pemerintah, CIO akan jatuh ke tangan Menteri PPN 
karena punya kewenangan dari segi anggaran sehingga 
bisa mempengaruhi implementasi dari kebijakan 
masing-masing kementerian.
 Menurutnya, CIO bisa menteri atau non 
menteri misalnya di kantor presiden. Wantiknas sudah 
membuat suatu studi dengan mencontoh beberapa 
negara dengan CIO yang berfungsi dengan baik. CIO 
ada yang dipegang menteri, kantor presiden, kepala 
badan non kementerian, dan bisa juga suatu badan 
yang baru.
 Selain Garuda, persoalan kepemimpinan ini 
juga dinyatakan oleh Staf Ahli Menteri PPN Bidang 
Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian PPN/
Bappenas, Oktorialdi. Menurutnya kendati dalam 
adopsi digital, Indonesia menjadi negara tertinggi. 
Kebutuhan infrastruktur memang penting, namun 
lagi-lagi ada hal yang lebih penting untuk mencapai 
transformasi digital, yakni pemimpin. “Transformasi 
digital tidak hanya sebatas infrastruktur saja, 
kita berharap ada keberpihakan pimpinan dalam 
melakukan pengembangan transformasi digital,” ujar 
Oktorialdi. 

Fokus Utama
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 Selain pemimpin, Oktorialdi juga menegaskan 
peran pekerja transformasi digital yang sangat besar 
sekali. “Makanya perlu kolaborasi Akademisi, Bisnis, 
Government, dan Community (ABGC),” tambah 
Oktorial.
 Sementara itu, Asisten Deputi Telematika 
dan Utilitas, Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian, Eddy Satriya menyebutkan bahwa 
untuk bisa berhasil dalam transformasi digital, selain 
infrastruktur Indonesia juga membutuhkan literasi 
digital yang bagus di masyarakat dan mendorong 
pengetahuan atau knowledge di bidang ekonomi.
 “Pertama memang infrastruktur, kemudian 
literasi digital. Artinya masyarakat atau pengguna 
disadarkan dengan apa manfaat yang dia dapat ketika 
memakai digital. Kemudian kita harus mendorong 
pengetahuan knowledge ekonomi, jadi ekonomi 
kita harus didasarkan juga bukan hanya sekedar 
pemanfaatan tapi juga memaksimalkan. Ada data 
informasi, knowledge dan wisdom. Ini tantangan 
besar yang harus dilakukan dan dilaksanakan sehingga 
maksimal dan terakhir jangan lupakan sisi sosiologinya 
atau budaya, ini harus seimbang,” jelas Eddy.

Butuh Proses
Eddy juga menilai bahwa keberhasilan dalam 
transformasi digital tidak bisa dilakukan secara 
instan, karena apa yang sudah terlanjur dianggap 
jelek sebenarnya belum tentu seperti itu. Begitupula 
sebaliknya, apa yang sudah dianggap baik pada 
akhirnya juga belum tentu bagus.

 “Butuh proses, artinya apa yang kita anggap 
bagus itu belum tentu at the end  bagus. Apa yang 
kita anggap jelek ternyata sekarang ada manfaatnya. 
Katakanlah soal hoax, dulu sebelum ada hoax kita 
percaya saja, tapi dengan ada hoax kita lebih hati-
hati dan terkontrol, jadi berterima kasih kepada hoax, 
kita bisa terlatih. Banyak hal positif dari TIK ini, yang 
memang harus melewati tahapan-tahapan tidak bisa 
kita judge saja,” kata Eddy.
 Eddy juga menyarankan agar semuanya 
bisa ikhlas siapapun yang ditunjuk untuk mempimpin 
proses transformasi digital, karena memang kita belum 
memiliki Kementerian Digital. Semangat sinergi dan 
gotong royong TIK ini harus digaungkan terus jadi tidak 
bisa terkotak-kotak oleh tugas saja.
 “Kita harus ikhlas jika sudah diputuskan 
siapa imamnya. Kalau memang imamnya di Kemenpan 
kita harus ke sana, misalnya jaringan kalau harus 
diserahkan ke Telkom ya ikut. Susahnya kita memang, 
terbiasa pada regulasi-regulasi. Semangat sinergi dan 
gotong royong TIK ini harus digaungkan terus jadi tidak 
bisa terkotak-kotak oleh tugas saja. “ tambahnya.

Transformasi Digital Daerah
Selain Pemerintah Pusat, Transformasi digital juga 
diupayakan dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) 

Eddy Satriya, 
Asisten Deputi Telematika dan Utilitas, 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Garuda Sugardo, 
Anggota TIM Pelaksana Wantiknas
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mulai dari Provinsi, Kabupaten, hingga Kota dalam 
beberapa tahun terakhir. Transformasi itu mutlak 
diperlukan bagi daerah yang sedang merintis smart 
city. Mulai dari master plan, infrastruktur fiber optic, 
hingga aplikasi.
 Untuk mendorong transformasi digital di 
daerah, beberapa waktu lalu Menteri Koordinator 
Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian)-
Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia (BI)-
Perry Warjiyo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri)-Tito 
Karnavian, Menteri Keuangan (Menkeu)-Sri Mulyani 
Indrawati, serta Menteri Komunikasi dan Informatika 
(Menkominfo) yang diwakili oleh Dirjen Aplikasi 
Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan, bersepakat 
menandatangani Nota Kesepahaman Elektronifikasi 
Transaksi Pemda (ETP) di Aula Graha Swala, Gedung Ali 
Wardhana Lantai 1, Kementeriaan Koordinator Bidang 
Perekonomian, Jakarta Pusat.
 Disebutkan bahwa tujuan kesepakatan 
tersebut adalah mendorong transformasi digital di 
daerah dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui 
percepatan dan perluasan ETP pada khususnya 
dan transaksi pembayaran ritel di masyarakat pada 
umumnya untuk Indonesia Maju.

 Menko Perekonomian Airlangga Hartarto 
menjelaskan bahwa dalam program prioritas 
penyederhanaan birokrasi, strategi pemerintah adalah 
melalui penyederhanaan regulasi dan reformasi 
birokrasi pelayanan publik melalui RUU Cipta 
Kerja. “Kebijakan lain yang tak kalah penting dalam 
penyederhanaan birokrasi adalah penyelenggaraan 
e-government,” ujarnya.
 Hal senada juga diungkapkan oleh 
Mendagri Tito Karnavian yang menilai pentingnya 
penandatanganan Nota Kesepahaman Elektronifikasi 
Transaksi Pemerintah Daerah ini agar dana Pemerintah 
Pusat yang ditransfer ke Pemerintah Daerah dapat 
dikeluarkan secara efektif dan efisien sehingga 
tepat sasaran. “Salah satu kunci efektif dan efisien 
adalah mekanisme penggunaan dan mekanisme 
pengawasan,” paparnya.
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Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya 
mendorong koordinasi antar sistem layanan publik digital yang dikembangkan 
oleh pemerintah daerah sebagai wujud transformasi sistem layanan 
pemerintah di era digital. Namun ternyata setiap daerah memiliki persoalan 
masing-masing. 

Kendala Transformasi 
Digital di Daerah

 Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkominfo 
saat itu, Niken Widiastuti menyampaikan, pembangunan 
lima tahun terakhir di Indonesia difokuskan pada 
penyediaan infrastruktur untuk memeratakan 
konektivitas dan meningkatkan pertumbuhan. Pada 
tahun 2019, Kemenkominfo pun telah berhasil 
menyelesaikan koneksi backbone serat optik di semua 
kota di Indonesia, atau lazim disebut proyek Palapa 
Ring.
 “Tak hanya menyediakan infrastruktur, kami 
juga mendukung pengembangan masyarakat dengan 
meningkatkan sumber daya manusia agar semakin 
berkualitas melalui e-literacy, dan pada saat yang sama, 
menyediakan platform, aplikasi, dan konten yang sesuai 
dengan kebutuhan,” ujar Niken, dalam keterangannya, 
Selasa (10/9).

Kementerian Komunikasi dan Informatika 
Republik Indonesia (Kemenkominfo) 
memaparkan keberhasilan Indonesia dalam 
mempercepat proses transformasi digital 

selama lima tahun terakhir. Hal tersebut disampaikan 
dalam ajang International Telecommunication Union 
(ITU) Telecom World Budapest 2019 yang digelar 
di Budapest, Hungaria. Melalui Peraturan Presiden 
Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, 
pemerintah berharap dapat mewujudkan keterpaduan 
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian 
pembangunan yang didukung dengan data yang akurat, 
mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, 
mudah diakses dan dibagi pakaikan serta dikelola secara 
seksama, terintegrasi dan berkelanjutan.
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 Tapi pada kenyataannya penerapan 
transformasi digital di daerah tidak semudah membalik 
telapak tangan. Kendati tidak menampik pentingnya 
transformasi digital dan bantuan yang diberikan 
oleh pemerintah, namun setiap daerah memiliki 
problematikanya masing-masing.
 

Kota Cirebon, Menggandeng 
Komunitas
Menjawab pertanyaan melalui surat elektronik, Kepala 
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS) Kota 
Cirebon Maruf Nuryasa sepakat bahwa transformasi 
digital sangat penting, karena lewat transformasi 
digital dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada 
masyarakat. Pemerintah Kota Cirebon sendiri sudah 
memulai transformasi digital sejak tahun 2004 melalui 
penerapan e-Government. Selain itu keberadaan 
infrastruktur ICT di kota ini juga sudah lengkap kecuali 
persoalan data center yang memang belum tersedia. 
 Bukan tanpa kendala, Maruf menyatakan 
bahwa persoalan SDM dan anggaran adalah kendala 
yang harus dihadapi oleh Pemkot Cirebon. Diakuinya 
memang ada dukungan yang diberikan oleh Pemerintah 
Pusat, namun Pemkot Cirebon secara jeli memanfaatkan 
keberadaan komunitas-komunitas ICT sebagai mitra 
demi menjawab persoalan SDM. 
 Terhadap Pemerintah Pusat, Maruf berharap 
adanya sinergitas dan sinkronisasi program dan kegiatan 
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah 
khususnya Pemerintah Kota Cirebon dalam penerapan 
transformasi digital.

Fokus Utama

Sumatera Barat, Menanti 
Dukungan Anggaran Pusat
Sejalan dengan Cirebon, Kepala Dinas Komunikasi dan 
Informatika Sumatera Barat, Yeflin Luandri menilai 
transformasi digital merupakan strategi utama 
untuk memberikan pelayanan. Transformasi digital 
mempunyai peran dan memberikan kontribusi yang 
begitu penting dalam hal mengadopsi teknologi untuk 
meningkatkan pelayanan secara lebih baik dan efisien, 
baik pelayanan publik maupun pelayanan administrasi 
pemerintahan.
 Saat ini transformasi digital di Provinsi 
Sumatera Barat sudah mulai berkembang, pekerjaan 
yang biasa dilakukan manual berangsur sudah 
menggunakan elektronik. Persoalan kendala pun tidak 
jauh berbeda, masih seputar minimnya ketersediaan 
anggaran dalam mendukung transformasi digital dan 
Sumber Daya Manusia (SDM) TIK.
 Yeflin mengakui dari segi pembinaan 
transformasi digital, Pemerintah Pusat sudah 
mendukung melalui kegiatan dan evaluasi yang 
dilakukan secara berkala, tapi tentunya Pemerintah 
Daerah juga minta dukungan Pusat terkait anggaran, 
penyediaan infrastruktur TIK.

Kabupaten Banyuwangi, 
Prioritas Pembangunan TIK
Bupati Banyuwangi menyampaikan bahwa 
pembangunan sarana TIK menjadi prioritas kelima 
setelah jalan, jembatan, bandara dan pelabuhan. 
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian 
Kabupaten Banyuwangi Budi Santoso menyebutkan 
bahwa mandat tersebut diberikan untuk mendukung 
pencapaian tujuan pembangunan dalam misi 5 
RPJMD, “Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang 
berkualitas berbasis teknologi informasi”.   
 Langkah membangun teknologi informasi 
sampai level desa yang dilakukan oleh Kabupaten 
Banyuwangi selama ini adalah upaya mendekatkan 
sistem layanan ke titik terjauh Banyuwangi. Maka tanpa 
transformasi dan digitalisasi selain berbiaya tinggi juga 
masyarakat yang jauh akan sulit mengakses layanan 
pemerintah.
 Kendala SDM dan anggaran juga dialami oleh 
Kabupaten Banyuwangi, namun mereka lebih berharap 
agar Pemerintah Pusat memberikan perhatian lebih 
kepada daerah, terutama dukungan kebijakan yang tidak 
tumpang tindih, kebijakan yang tidak meninggalkan 
inovasi di daerah yang telah dilakukan lebih dahulu.

Maruf Nuryasa, 
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan 
Statistik (DKIS) Kota Cirebon
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Wawancara

U nited Kingdom Digital Government 
Service (UKGDS) adalah bagian dari Kantor 
Kabinet Perintahan Inggris yang mengawal 
transformasi digital pada pemerintahan. 

Saat ini GDS telah bermitra dengan beberapa negara 
seperti Kolombia, Malaysia, Meksiko, Afrika Selatan 
dan Indonesia,  guna membuat proses pengadaan 
pada pemerintahan menjadi lebih terbuka dan efektif 
yang berujung pada pencegahan korupsi. Ditemui 
oleh Tim Humas Wantiknas, Adam Cooper dari UKGDS 
menyatakan bahwa mereka selalu bekerjasama dengan 
perguruan tinggi. Baginya merangkul perguruan tinggi 
untuk memberikan pendidikan dalam area digital 
sangatlah penting.  Simak wawancaranya.

Apa rekomendasi Anda dalam 
rangka transformasi digital 
dalam public sector?
Inklusifitas adalah salah satu kunci. Pada Government 
Digital Service UK, inklusifitas secara khusus berfokus 

Adam Cooper
Konsultan Bank Dunia

pada keberagaman. Ini tidak hanya menyangkut pada 
bahasa yang digunakan, tapi juga para disabilitas, 
dan orang-orang minoritas seperti para tuna wisma. 
Mereka mungkin tidak punya akses langsung terhadap 
teknologi digital. Namun terkadang, orang-orang yang 
paling membutuhkan adalah orang-orang yang sulit 
kita jangkau. Jadi pada GDS, kami membangun unit 
khusus untuk memastikan bahwa kita membangun 
layanan dengan mempertimbangkan semua pengguna 
potensial layanan tersebut. Pada beberapa proyek kami 
sengaja memfokuskan kepada kaum minoritas untuk 
memastikan inklusifitas.

Hal apa yang yang harus 
dipersiapkan untuk 
mentransformasikan 
sektor publik pada masing-
masing peran (pemerintah, 
masyarakat, industri, pelajar 
dan komunitas)?
Kami bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, karena kami 
sangat tertarik dengan peningkatan kapasitas (capacity 
building), training, pendidikan dan menciptakan orang-
orang yang kami butuhkan dengan melanjutkan apa 
yang kami lakukan. Merangkul Perguruan Tinggi untuk 

Penting Bekerjasama 
dengan Perguruan 
Tinggi
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memberikan pendidikan dalam area digital sangatlah 
penting. Kami juga memastikan untuk membawa orang-
orang tersebut terlibat dalam hal yang kami lakukan. 
Setiap musim panas, kami mengajak para pelajar 
untuk bekerja bersama tim kami. Dengan bekerja 
bersama, mereka akan memiliki pemahaman sendiri. 
Jadi, bekerjasama dengan Perguruan Tinggi sangatlah 
penting.
 Dengan industri, kami memastikan 
keterlibatan yang kuat. Kami menyadari bahwa kami 
harus bekerjasama dengan sektor industri karena 
kami membutuhkan kemampuan mereka. Saya dan 
kolega saya bekerjasama dengan Microsoft, Oracle, 
dan IBM, memberikan masukan strategi terhadap 
produk mereka. Saat kita terlibat sesuatu bersama 
mereka, mereka akan mengetahui apa yang pemerintah 
butuhkan. Hal ini sangat bagus bagi pemerintah karena 
saat kita mengetahui rencana dan teknologi yang sektor 
industri butuhkan, pemerintah dapat memprediksi hal 
yang akan terjadi. Karena salah satu hal yang kami coba 
lakukan adalah meningkatkan kapasitas orang-orang 
yang membeli produk mereka. Kami juga melakukan 
program “re-educating civil servants” atau mengedukasi 
ulang PNS untuk menciptakan pengguna layanan yang 
pintar. 

Apakah ada kiat khusus untuk 
mensinergikan seluruh sektor 
berdasarkan pengalaman 
Anda?
Tidak ada yang mudah dalam hal ini. Salah satu hal yang 
kami sebutkan sebelumnya adalah lakukan hal sulit 
untuk pengguna layanan. Kami selalu sadar bahwa kami 
harus melakukan hal yang sulit untuk mendapatkan 
outcome yang kami inginkan. Kami juga harus 
mengambil risiko dan melakukan re-engineer untuk 
beberapa hal. Jadi saat layanan sampai ke pengguna, 
pengguna dapat dengan mudah menggunakan layanan 
tersebut karena kami telah bekerja keras untuk itu. 
Jadi, tidak ada jalan pintas untuk itu. Menurut saya, 
Indonesia bisa belajar dari pengalaman negara-negara 
lain dan negara kami, bagaimana kami melakukan itu 
semua. 
 Biasanya pemerintah sangat policy-driven 
dan hirarki, namun kami mengabaikan itu semua di 
GDS. Kami punya satu pimpinan, dan ada 5 direktur 
di bawahnya, sisanya memiliki peran yang hampir 
sama. Kami memiliki 600-700 orang dan tidak ada 
hirarki. Kami terbagi menjadi beberapa tim, jika ada 

tim yang membutuhkan keahlian saya, maka saya akan 
membantu tim tersebut. Semua orang di dalam tim 
memiliki suara, tidak peduli posisi mereka di dalam 
hirarki. Karena dari situlah ide-ide bagus muncul. Itu 
adalah hal yang sulit untuk diimplementasikan di dalam 
pemerintahan.

Mengenai “Service 
Assessment” yang disampaikan 
sebelumnya. Bagaimana Anda 
melakukan Service Assessment 
tersebut? 
Service Assessment diselenggarakan oleh tim dari GDS. 
Kami juga mengajak experts dari kementerian lain. Jadi 
tidak hanya GDS yang melakukan ini, tetapi juga banyak 
rekan-rekan lain yang terlibat. Kami melakukan review 
melalui tim panel beranggotakan 5-6 orang. Kemudian 
kami mencoba menyesuaikan keahlian dari masing-
masing anggota panel dengan proyek yang akan di-
review. Jika terkait dengan hal teknis maka kami akan 
menugaskan developer, jika terkait dengan kebijakan 
maka kami akan menugaskan ahli kebijakan. Kami 
memastikan anggota tim panel berisikan orang-orang 
dari multi-discipline.
 Tim panel kemudian harus mengetahui apa 
yang ingin dicapai oleh proyek tersebut, dan mereka 
terus memonitor kemajuan proyek. Tujuan dari review 
adalah memastikan proyek tersebut mengikuti service 
manual dari pemerintah yang wajib diikuti.
 Kemudian kami mengunjungi kantor-
kantor pemerintah untuk melihat langsung apakah 
penyampaian layanan berjalan dengan baik. Kami 
menghabiskan 2 hari dalam seminggu selama 2 
tahun untuk melakukan tes bagaimana orang-orang 
menggunakan layanan yang kita bangun untuk 
memastikan kita mencapai apa yang kita ingin capai. 
Kami juga menyampaikan hasilnya secara terbuka.
 Ada dua tool yang sangat penting yang kami 
gunakan di GDS, setiap tim secara konstan menulis blog 
mengenai apa yang mereka lakukan, jadi setiap orang 
bisa mengetahuinya. 
Kami menyadari bahwa kolaborasi perlu, sehingga 
kami memfasilitasi pertemuan antar kementerian dan 
training.
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Saat ini pemerintah pusat telah mengupayakan 
berbagai macam program yang dikategorikan 
ke dalam tiga poin utama yakni Akses, Mutu 
dan Relevansi, serta Tata Kelola. Selama 

satu dekade terakhir ketiga hal ini menjadi fokus 
pembangunan demi pendidikan yang lebih maju. Mulai 
palapa ring hingga bantuan akses dan sumber daya 
khusus untuk daerah 3T, pengembangan kurikulum 
yang inovatif, pelatihan intensif guru dan tenaga 
kependidikan, digitalisasi sistem administrasi hingga 
pendataan. Semua ini merupakan upaya transformasi 
sistem pendidikan era digital yang lebih transparan dan 
mudah diakses.  
 Lebih lanjut, munculnya teknologi-teknologi 
baru juga dapat mendukung pembelajaran yang lebih 
efektif dan tepat sasaran. Misalnya, seperti teknologi 
komputasi awan yang dapat mengefisiensikan 
infrastruktur akses pembelajaran dan layanan digital 
seperti asesmen daring, e-Rapor, Data Pokok Pendidikan 
(Dapodik) atau teknologi artificial intelligence yang 
memungkinkan pembelajaran bersifat personal 
(personalized learning). Belum lagi Internet of Things 
yang berpotensi menciptakan proses pembelajaran 
interconnected yang lebih kolaboratif, kreatif, dan 
interaktif.  

Tantangan Dunia 
Pendidikan 
di Era Digital

Gogot Suharwoto, 
Kepala Pustekkom Kemdikbud, 

Anggota Tim Pelaksana Wantiknas

Akselerasi teknologi yang begitu 
cepat memberikan kemudahan 

sekaligus tantangan. Era revolusi 
industri 4.0 juga mendorong 
berbagai sektor baik industri 

hingga pemerintah, yang mau tak 
mau harus beradaptasi 

secara cepat.



 Ekonomi  digital Indonesia digadang-gadang 
berpotensi untuk tumbuh sepuluh kali lipat dalam lima 
tahun ke depan, namun tanpa pembekalan sumber 
daya manusia yang tepat, hal ini hanya menjadi angan-
angan. Dunia industri perlu memandang keterlibatan 
mereka dalam peningkatan pendidikan tidak hanya 
semata-mata sebagai program CSR (Corporate Social 
Responsibility) namun sebagai investasi jangka panjang, 
karena pada akhirnya mereka jugalah yang akan 
memetik buah manisnya.
 Sejatinya esensi pendidikan bukan hanya 
sebagai kewajiban yang harus dijalankan, namun 
sebagai modal dasar dalam kehidupan, sebagai fondasi 
peningkatan bukan hanya sosial namun juga ekonomi. 
Pada akhirnya demi Indonesia yang lebih maju.

 Namun, dari berbagai gagasan menarik 
terkait implementasi teknologi mutakhir ini, pertanyaan 
berikutnya muncul,  apakah pekerjaan rumah kita 
untuk menghapus kesenjangan yang terjadi telah 
selesai? Kesenjangan kebutuhan konten pembelajaran 
dan media bahan ajar guru, kesenjangan kompetensi 
guru di mana baru 40% guru di Indonesia yang siap 
memanfaatkan teknologi. 
 Tantangan lainnya adalah kesenjangan 
teknologi antara generasi siswa, guru, dan orang tua. 
Teknologi  canggih tidak akan efektif diimplementasikan 
jika sumber daya manusia pun belum siap. Kemajuan 
teknologi yang begitu cepat, seperti kejar-kejaran 
dengan program yang dicanangkan. Terlebih dengan 
segala keterbatasan sumber daya dan dana yang dimiliki 
oleh pemerintah. Inilah kesempatan baik bagi semua 
pihak, terutama dunia industri untuk saling melengkapi 
gap yang terjadi.
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PETA JALAN
25 TAHUN

TRANSFORMASI
DIGITAL

2030
2020

2035 2040 2045

2025

Membangun dan 
meletakkan 
fondasi

Mengop�mal
kan solusi

Perluasan ke 
seluruh Indonesia

Menguasai 
teknologi maju

Menjadi 
pemimpin 
digital

2019

Dasar Regulasi dan 
Kebijakan

Mengembangkan SDM
Membangunan Infra & 

Menguasai Tek.
Mempercepat dgn 

pendanaan & insentif

• Menilai dan 
mengembangkan 
keterampilan digital 
dengan berpartner dengan 
sektor swasta

• Mendesain kurikulum dan 
adaptasi terhadap data 
dan teknologi digital

• Membangunan pla�orm 
Edtech dan pla�orm 
informasi tenaga kerja

• Terus menyempurnakan 
dan menyelaraskan 
peraturan dengan 
perkembangan digital.

• Menyelaraskan aturan 
lokal dan enforce
pelaksanaannya

• Melibatkan pemangku 
kepen�ngan dan 
melakukan proses 
keputusan berdasarkan 
data

• Mempercepat akses 
internet & konek�vitas

• Mendorong pengemb. 
infra digital: mendorong 
sumberdaya pem & 
kapasitas utk 
melaksanakan4

• Memanfaatkan 
pertumbuhan data, yaitu 
dgn membangun plafform 
digital nasional dan 
mengintegrasikan Satu 
Data

• Mendukung inovasi & 
adopsi tek dari semua 
sektor spt sistem reward

• Menetapkan mekanisme 
pendanaan digital seluruh 
K/L

• Meningkatkan, 
mengalokasikan dengan 
lebih baik belanja 
pemerintah untuk inisia�f 
digital

Menumbuhkembangka
n Ekosistem Digital

• Mendorong kemitraan dan 
mengintegrasikan 
pemangku kepen�ngnan 
untuk mendorong inklusi

• Membangunan ekosistem 
yang mendukung untuk 
memenuhi kebutuhan 
industri

• Mendorong kolaborasi 
internasional

• Fokus KL untuk 
melaksanakan prioritas 
nasional

1. Including Implementation Agency for Digital Government;  2. Relevant govt. institutions, citizen, businesses, universities , p ractitioners, etc.; 
3. e.g. skills portal / lifelong learning platforms, micro -credentials;  4. e.g. Toll roads, smart airports, smart harbor, etc.; Source: BCG Analysis

URGENSI TRANSFORMASI DIGITAL

Perlu perubahan mendasar dari business as usual yang old fashion ke cara-cara 
out of the box dengan bantuan teknologi digital

Berfikir
Membuat keputusan

Komunikasi
Sosialisasi

Bekerja
Mencapai sasaran

Transformasi Digital (TD) akan mengubah 
segala sesuatu secara mendasar

(Fundamentally changethe way of life)

AkuntabilitasInovasi

Akselerasi
(pencapaian target
prioritas nasional)

Efisiensi
(waktu dan biaya)

Inklusivitas
(semua orang akan bisa 
berkontribusi)

Kolaborasi

Dampak
Transformasi Digital

(TD)

PERUBAHAN TEKNOLOGI MEMBAWA POTENSI YANG BESAR 

Sumber: IDC 2016,

$67 miliar 

$162 miliar 

2015 2020 Sumber: PwC Report, Sizing The Price, 2017 Sumber: Unlocking Digital Opportunities, Mckinsey& Company 2016

Sumber: Unlocking Digital Opportunities, Mckinsey& Company 2016 sumber: Google Temasek, 2019

AI akan berkontribusi 
USD 15,7 triliun pada 
ekonomi global di 
tahun 2030

IoT diprediksi dapat 
memberikan 
pengaruh terhadap 
produktivitas dengan 
dampak ekonomi di 
Indonesia USD 121 
miliar pada tahun 
2025. 

Internet Ekonomi* Indonesia 
mencapaiUSD 40 Milliardi 
2019, dan diperkirakan 
bertumbuh USD130 Milliar di 
2025

*Online Travel, Online Media, 
Ride Hailing

Digitalisasi akan 
berdampak pada 
peningkatan GDP 
Indonesia USD 150 
miliar pada 
tahun 2025

5G diperkirakan dapat 
mendorong pertumbuhan 
Output Global Tahun 2035 
sebesar USD 12,3 Trilliun

Bertambahnya investasi di 
value-chain  dengan adanya 
5G, diperkirakan terjadi 
tambahan pertumbuhan 
sebesar USD3.5 T dan 
menciptakan 22 juta 
pekerjaan di 2035

Sumber: The 5G Economy HIS economics and HIS 
Technology, Januari2017 melalui ITU

Indonesia butuh
fokus pada lima

strategi yang harus
dilakukan (strategic
imperatives) untuk

mempercepat
Transformasi Digital

Mendasari strategi dengan regulasi
& kebijakan

Mengembangkan kemampuan
sumber daya manusia (human capital)

& membuka peluang untuk kepandaian 
dan bakat masa depan

Membangun infrastrukturdan
menguasai teknologi

Mempercepat inisiatif dengan
pendanaan & insentif

Menumbuhkembangkan ekosistem digital

sumber : Kementerian PPN/Bappenas
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