


Dari Menteng Raya

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Sebagaimana kita ketahui, di era digital seperti saat ini sudah menjadi 
tuntutan zaman untuk melakukan transformasi digital agar bangsa kita 
menjadi bangsa unggulan di tengah kancah global. Saat ini Indonesia 

sedang berada pada fase transformasi digital hal ini terlihat dari peningkatan 
signifikan jumlah pengguna internet, mobile, sosial media, dll, selain itu 
keberadaan infrastruktur sebagai tulang punggung dan pemerataan akses 
broadband juga sudah tersedia. Namun bagaimana dengan transformasi 
digital di daerah? 
 Dalam pandangan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Nasional (Wantiknas), untuk mendukung proses transformasi digital di 
daerah dibutuhkan keterlibatan masyarakat dan optimalisasi ekosistem 
bisnis di daerah itu sendiri. Keterlibatan masyarakat dan ekosistem bisnis 
daerah ini nantinya akan diakomodir dalam lembaga Dewan TIK Daerah 
(Wantikda). 
 Karena Wantikda adalah suatu organisasi yang didirikan 
dengan dukungan seluruh anggota masyarakat untuk berkolaborasi dan 
memberikan masukan di setiap daerahnya masing- masing yang tentunya 
juga termasuk dengan kepentingan para stakeholder.  
 Sebagai lembaga yang berfokus pada pengembangan 
transformasi digital, Wantiknas tentunya memiliki perhatian penuh 
terhadap pelaksanaan transformasi digital di Indonesia termasuk di daerah. 
Dengan harapan kemajuan bangsa ini merata hingga ke setiap pelosok 
wilayah negeri ini, Wantiknas terus siap mendampingi semua pemerintahan 
daerah dari Sabang sampai Merauke. 
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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



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. 
Namun bagaimana perkembangannya di daerah saat ini? Pemerataan 
akses internet dan infrastruktur lainnya dituding menjadi sumber 
permasalahan lambatnya implementasi transformasi digital di daerah. 
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Saat memberi sambutan pada Rapat Koordinasi 
Nasional (Rakornas) Kepegawaian tahun 2020, 
yang digelar pada pertengahan Desember 

2020 lalu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan 
bentuk komitmen pemerintah untuk mempercepat 
transformasi digital penyelenggaraan pemerintahan 
ditunjukkan dengan dukungan anggaran sebesar 
Rp30,5 triliun guna mendukung program tersebut.  

Fokus Utama

 Selain Pemerintah Pusat, transformasi digital 
juga diupayakan dilakukan Pemerintah Daerah 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, pada Februari 2020 silam Menteri Koordinator 
Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian)- 
Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia (BI)- 
Perry Warjiyo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri)-Tito 
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agar transformasi digital tetap dilakukan di daerahnya 
masing-masing. Hal ini diakui oleh Kepala Dinas Infokom 
dari beberapa daerah yang diwawancarai. 
 Seperti yang diungkapkan oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten Tegal, sebagaimana yang 
disampaikan oleh Kepala Diskominfo Kabupaten Tegal, 
Desy Arifianto. Pada tahun 2019 saja Pemerintah 
Kabupaten Tegal telah membangun Trasa Coworking 
Space yang diharapkan menjadi sarana pengembangan 
talenta-talenta muda dalam era 4.0. dan diharapkan 
menjadi learning lab bagi UMKM yang memang menjadi 
keunggulan bagi Kabupaten Tegal.
 Namun Desy mengakui di samping 
Infrastruktur TIK yang masih terbatas, budaya digital 
baik di lingkup Pemerintah Kabupaten maupun di 
masyarakat masih harus ditingkatkan. Hal ini juga 
pernah disinggung oleh Wapres Ma’ruf Amin saat 
Rakornas Kepegawaian Tahun 2020. 
 Wapres mengatakan salah satu upaya 
mewujudkan hal tersebut adalah dengan perubahan 
mindset. Tidak hanya sekedar mengubah layanan 
menjadi online atau dengan menggunakan aplikasi 
digital, akan tetapi juga harus diikuti dengan perubahan 
perilaku.
 “Budaya digital di lingkungan pemerintah 
daerah dan masyarakat harus terus disosialisasikan. 
Untuk lingkup Pemerintah Kabupaten, dengan 
adanya Political Will yang kuat dari Kepala Daerah, 
maka aparatur sipil negara harus siap berubah dalam 
memanfaatkan TIK dalam pelayanan masyarakat. 
Demikian juga masyarakat harus dibiasakan untuk 
memakai layanan online,” papar Desy.
 Tidak jauh berbeda, persoalan SDM juga 
dialami oleh Kabupaten Banyuwangi. Menurut Kepala 
Diskominfo Kabupaten Banyuwangi, Budi Santoso 
persoalan ini bukan hanya pada aparatur Pemerintah 
Kabupaten, pemahaman tentang TIK di masyarakat 
juga menjadi hambatan tersendiri bagi Kabupaten 
Banyuwangi. 
 “Masalah besar dalam proses transformasi 
digital di Banyuwangi adalah SDM. Tidak semua 
SDM Pemerintah Kabupaten memahami digitalisasi 
ini selain itu kondisi masyarakat yang beragam dari 
segi pemahaman terhadap TIK juga jadi tantangan 
tersendiri,” terang Budi.
 Kendati demikian, Pemerintah Kabupaten 
Banyuwangi telah berupaya melakukan transformasi 
digital di sektor e-government. Sebagian besar sudah 
digitalisasi, ini sudah diterapkan ke hampir semua 
dokumen dinas seperti dokumen keuangan, surat dinas, 
baik di lingkup kabupaten maupun desa. “Sisanya yang 

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 Pemerintah Daerah (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. Lantas bagaimana dengan Pemerintah 
Daerah sendiri?

SDM, Ekosistem Digital dan 
insfrastruktur
Secara umum kondisi pemanfaatan teknologi digital 
di setiap daerah tentu berbeda sesuai dengan 
ketersediaan infrastruktur yang ada. Berdasarkan data 
dari Kemkominfo, dari jumlah 83.000 desa/kelurahan, 
baru 85 % atau 70.000 lebih yang terjangkau sinyal 4G. 
Artinya menyisakan 15% lagi yang belum terjangkau 
sinyal 4G (sebanyak 12.500 desa/kelurahan). Jika 
dipetakan, 9.000 desa/kelurahan tersebut di antaranya 
ada di wilayah terdepan, tertinggal, terluar (3T) dan 
3.400 di antaranya di wilayah Non 3T.
 Selain persoalan infrastruktur, masih ada 
beberapa hambatan yang dialami banyak daerah yang 
hendak melakukan transformasi digital pada layanan 
terhadap masyarakat. Tidak menyerah, kendati ada 
hambatan, Pemerintah Daerah tetap mengupayakan 
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belum akan disempurnakan tahun 2021,” lanjut Budi.
 Untuk sektor layanan publik, sebagaimana 
yang disampaikan Budi sebagian sudah digitalisasi. 
Mulai dari pelayanan perijinan, dokumen kependudukan 
serta layanan lainnya akan segera ditingkatkan. Saat ini 
masyarakat bisa menggunakan aplikasi berbasis android 
untuk melakukan beberapa jenis permohonan terkait 
layanan publik. Kedepan tidak hanya berbasis android, 
layanan berbasis IOS yang sedang dikembangkan oleh 
Pemerintah Kabupaten juga diharapkan bisa segera 
digunakan oleh masyarakat.
 Berbeda dari lainnya, Kepala Dinas 
Kominfosanditik Kabupaten Sumedang, Iwa Kuswaeri 
tidak menyebutkan persoalan SDM sebagai hambatan 
pelaksanaan transformasi digital di wilayahnya. 
Bukan hal yang aneh jika mengingat secara geografis 
Kabupaten Sumedang dekat dengan Bandung yang 
memiliki banyak institusi pendidikan TIK.  Iwa justru 
mengeluhkan persoalan data, baik enkripsi maupun 
integrasi data sebagai tantangan untuk transformasi 
digital.
 “Tantangannya adalah pada data dan 
enskripsi atau integrasi data. Salah satu contohnya 
Sumedang kesulitan berkaitan dengan data penduduk 
tentunya masih ada di kewenangan Dukcapil, kita untuk 
masuk ke sana agak sulit karena melibatkan banyak 
pihak. Kemudian enskripsi itu butuh sekali, di satu 
sisi ingin percepatan dan kemudahan tapi di sisi lain 
ini pengalaman aplikasi tidak sampai 50% yang sudah 
terenkripsi dan itu sangat rentan sekali,” paparnya.
 Kabupaten Sumedang sendiri tengah 
melakukan optimalisasi infrastruktur telekomunikasi 
atau koneksi internet dan membangun command 
center. Namun yang menarik adalah penggunaan 
Superapps yang di dalamnya termasuk absen bekerja, 
posisi bekerja, tanda tangan pimpinan.
 “Saat ini kita sedang gencar ke setiap desa 
dan diharapkan 2021 tidak ada lagi yang menggunakan 
manual. Surat edaran Bupati telah menyatakan bahwa 
dana desa dapat dipergunakan untuk mendukung 
transformasi digital agar dapat dipertanggung 
jawabkan,” lanjut Iwa.
 Kendati ada saja kendala yang dihadapi, 
ketiga pejabat daerah ini satu suara bahwa pelaksanaan 
transformasi digital akan memberikan manfaat yang 
besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat. Tak 
dipungkiri selalu ada harapan akan bantuan agar 
transformasi digital bisa dilaksanakan dengan baik.
 “Transformasi digital diharapkan mampu 
menjadi solusi permasalahan di daerah dan mampu 
memaksimalkan potensi daerah yang selanjutnya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat 
kebutuhan Infrastruktur TIK yang cukup besar, 
diharapkan ada dukungan dari Pemerintah Pusat,” 
jawab Desy.
 Hal yang sama juga diharapkan oleh Budi 
Santoso demi terlaksananya transformasi digital di 
kabupaten Banyuwangi. “Dibutuhkan dukungan baik 
oleh Pemerintah Pusat ataupun pihak swasta dalam 
pemenuhan teknologi untuk memasuki era transformasi 
digital di Banyuwangi. Transformasi bisa dilaksanakan 
dengan baik dengan tetap mempertahankan kearifan 
lokal bagi masyarakat yang tinggal di desa,” jelas Budi.

Pentingnya Wantikda
Dalam pandangan Dewan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi Nasional (Wantiknas) untuk mendukung 
proses transformasi digital di daerah, maka 
dibutuhkan keterlibatan masyarakat dan optimalisasi 
ekosistem bisnis. Sebagai lembaga yang berfokus 
pada pengembangan transformasi digital, Wantiknas 
tentunya memiliki perhatian penuh terhadap 
pelaksanaan transformasi digital di Indonesia termasuk 
di daerah. 
 Keterlibatan masyarakat dan ekosistem 
bisnis daerah ini nantinya akan diakomodir dalam 
Lembaga Dewan TIK Daerah (Wantikda). Hal ini muncul 

Fokus Utama

Desy Arifianto
Kepala Diskominfo Kabupaten Tegal
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saat rapat koordinasi Wantiknas dengan Asosiasi 
Diskominfo Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) 
“Sharing Discussion Transformasi Digital dalam Rangka 
Persiapan Musrenbang Tahun 2021” yang menjadi 
wadah koordinasi dan kolaborasi dalam percepatan 
transformasi digital di daerah. Ketua Tim Pelaksana 
Wantiknas, Ilham A Habibie mengatakan bahwa 
tujuan strategis dari transformasi digital adalah untuk 
berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang adil, 
serta meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan 
lingkungan.
 “Untuk mentransformasikan layanan publik, 
dengan ini diharapkan masyarakat wajib dilibatkan, 
kemudian optimalisasi ekosistem bisnis yang mana bisa 
dilakukan kalau SDM dapat diberdayakan dengan kata 
lain harus melek digital atau literasi digital,” katanya 
secara virtual, pada media Desember 2020 lalu.
 Menurut Ilham, sudah banyak peta sebaran 
Wantikda yang terdiri dari provinsi hingga kabupaten, 
dirinya mengimbau untuk mendirikan Wantikda untuk 
mendorong percepatan transformasi digital di daerah-
daerah. 
 “Sebetulnya Wantikda didirikan oleh daerah 
itu sendiri, tidak ada arahan dari kita. Namun tentunya 

kita menghimbau untuk mendirikan Wantikda tetapi 
bukan suatu kewajiban. Jadi karena ini suatu organisasi 
yang didirikan dengan dukungan seluruh anggota 
masyarakat tentunya untuk kepentingan mereka untuk 
berkolaborasi dan memberikan masukan di setiap 
daerahnya masing-masing,” ujarnya.
 Selain itu, hadir pula Ketua ASKOMPSI, 
Achmad Chrisna Putra menyebutkan tantangan yang 
dihadapi daerah terkait transformasi digital yaitu 
kurangnya kuantitas dan kualitas SDM, ekosistem digital 
belum berkembang, dan insfrastruktur. “Berkaitan 
dengan hal tersebut, harapannya Wantiknas dapat 
menyampaikan kepada instansi terkait, bahwa peranan 
di daerah untuk percepatan transformasi digital sangat 
penting,” pungkasnya.
 Lebih lanjut, Chrisna juga menyambut baik 
dalam pembentukan Wantikda di setiap daerah. 
“Mungkin dapat bersurat kepada pimpinan daerah/
gubernur untuk membentuk Wantikda,” tutupnya.
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Ilham A. Habibie  
Ketua Tim Pelaksana WANTIKNAS

Budi Santoso  
Kepala Diskominfo Banyuwangi
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Smart city bukan hanya tujuan namun juga alat untuk mensejahterakan 
masyarakat, meningkatkan daya saing pemerintah daerah, dan 
optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Selain membutuhkan 
kepemimpinan yang memahami IT/Iptek, pelaksanaan smart city juga 
membutuhkan kolaborasi dengan stakeholder.

Dunia tengah memasuki era revolusi industri 4.0 
yang menuntut adanya penggunaan teknologi 
yang maksimal. Untuk itu, Indonesia melalui 
Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Nasional (Wantiknas) terus mendorong transformasi 
digital guna menghadapi industri 4.0 dengan 
mengimplementasikan smart city.
 “Smart city menjadi dasar atau fondasi 
untuk smart nation untuk meningkatkan ekonomi dan 
produktivitas. Semua ini pun harus dilakukan dengan 
semangat Making Indonesia 4.0 dan kolaborasi antar 
stakeholder,” tutur Garuda Sugardo, anggota Tim 
Pelaksana Wantiknas dalam webinar bertajuk “Kota 
Cerdas Untuk Mewujudkan Government 4.0”, Selasa 
(17/11/2020).
 Menurut Garuda, ada beberapa kunci sukses 
dalam pelaksanaan smart city, di antaranya perlu adanya 
digital leadership atau e-leadership, yang sementara ini 
dipegang oleh kepala daerah, kemudian sumber daya 
manusia juga literasi digital, manajerial dan kultur. 
Selain itu, dirinya juga menekankan bahwa ada fondasi 
untuk kunci keberhasilan tersebut berjalan yaitu adanya 
sistem smart city yang terdiri dari infrastruktur, device, 

network, aplikasi, dan konten. 
 “Tetapi keseluruhannya bukanlah tools, 
keseluruhannya adalah sistem pelayanan, sebuah 
sistem kultur yang melibatkan Akademisi, Bisnis, 
Government dan Community (ABGC). Kemudian 
menjamin pengembangan kota secara berkelanjutan, 
siapapun bupati/walikota/gubernur dan juga ini 
yang penting wawasan global, konsep nasional dan 
berkearifan lokal,” tuturnya lagi.
 Garuda melanjutkan, smart city di Indonesia 
jelas dapat terwujud di 514 kota dan kabupaten jika 
semangat 4.0 terus dilanjutkan dan diterapkan dengan 
kolaborasi yang baik. Selain itu, juga perlu diketahui 
bahwa implementasi smart city dipayungi Perpres No. 
96 Tahun 2014 terkait Rencana Pita-lebar Indonesia.
 Sepakat dengan yang disampaikan Garuda, 
Product Growth Manager Microsoft Indonesia, 
Prasidhi Artono menilai bahwa koneksi masyarakat dan 
pemerintah adalah pendekatan awal yang penting. Hal 
ini karena masyarakat di berbagai kota, baik di Indonesia 
maupun luar negeri memiliki keinginan untuk akses ke 
layanan pemerintah yang mudah 

Government Week 4.0 - Kota 
Cerdas Untuk Mewujudkan 
Government 4.0
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Indonesia. Perpres tersebut menyatakan pengaturan 
satu data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur 
penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh 
instansi pusat dan instansi daerah untuk mendukung 
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. dan pengendalian 
pembangunan.
 Selanjutnya perlu kebijakan yang lebih taktis, 
agar dapat mendorong implementasi Data Driven 
Indonesia di seluruh level pemerintahan. Implementasi 
dapat dibagi dalam beberapa level tergantung pada 
kondisi di tiap instansi dan prioritas.
 Di level awal, semua instansi didorong untuk 
mempublikasikan sebanyak mungkin data publik 
dalam bentuk digital. Di level berikutnya, data-data 
tersebut distandarkan agar menjadi data terstruktur 
yang menjadi landasan masuk ke level berikutnya, 
yaitu analisis data. Baru di level tertinggi dapat terjadi 
optimasi data dengan interoperabilitas antar instansi.
 Kemudian, yang perlu disadari bersama, 
keberhasilan Satu Data dan Data Driven Indonesia ini 
bukan bergantung pada infrastruktur dan teknologi, 
namun lebih utama dipengaruhi oleh kepemimpinan 
(data driven leader) dan kesiapan talenta (data driven 
talent)

M. Andy Zaky 
Wakil Sekretaris Tim Pelaksana 
WANTIKNAS

“In Indonesia, Getting Accurate 
Data Is Like Finding a Pokemon” 
bunyi judul salah satu artikel 
Bloomberg pada April 2019 lalu, 
sebuah sarkasme mengenai kondisi 
data di Indonesia.

Artikel tersebut dilatarbelakangi “keberhasilan” 
Indonesia kembali melakukan ekspor beras 
setelah lebih dari satu dekade. Sayangnya, 
“keberhasilan” ekspor tersebut bukan karena 

keberhasilan meningkatkan produksi beras di tanah 
air, namun karena kesalahan kebijakan impor sehingga 
terjadi over supply di dalam negeri. Hal tersebut 
semestinya tidak perlu terjadi jika saja kebijakan impor 
mengacu pada data valid mengenai ketersediaan dan 
proyeksi kebutuhan beras Indonesia, sebuah data 
driven policy. 
 Kelemahan pengelolaan data di Indonesia 
semakin terlihat di masa pandemi Covid-19 ini. 
Presiden Joko Widodo beberapa kali mengeluhkan 
mengenai ketidakakuratan dalam perencanaan dan 
alokasi dana bantuan sosial, yang sumber masalahnya 
adalah ketiadaan data akurat yang terintegrasi sebagai 
acuan dasar perencanaan. 
 Masa pandemi dapat menjadi salah satu 
kesempatan Indonesia memberikan perhatian lebih 
besar terhadap data driven initiatives, terutama di 
pemerintahan. Dalam riset GE Global Innovation 
Barometer, 59% perusahaan melaporkan perbaikan 
efisiensi, produktivitas, dan pertumbuhan setelah 
menerapkan data driven policy. Dalam sudut pandang 
pemerintahan, data driven policy diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas program dan layanan pemerintah 
menjadi lebih baik, efektif, efisien, dan transparan.
 Sebetulnya Indonesia telah memulai langkah 
menuju Data Driven Indonesia  melalui Peraturan 
Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data 

Data Driven 

Indonesia
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Transformasi digital baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah 
mampu menjadikan berbagai kegiatan pemerintahan dapat dijalankan 
dalam waktu yang lebih singkat, dengan efektivitas dan efisiensi 
lebih tinggi, serta dapat memberikan transparansi lebih baik kepada 
masyarakat. Hal inilah yang diistilahkan sebagai Pemerintahan Digital 
atau Digital Government. Untuk itu dibutuhkan keberadaan Dewan TIK 
Daerah (Wantikda) yang berasal dari para stakeholder yang nantinya 
memberikan edukasi dan masukan di bidang TIK ke pemerintah daerah. 

Pentingnya Wantikda

Arah dan Tahapan Transformasi Digital 
Nasional

Sumber: Wantiknas



Cakupan Kajian dan Kerja Sama
yang dilakukan oleh WANTIKNAS

Sebaran WANTIKDA

Peran WANTIKDA dalam 
Mendukung SPBE di Daerah

Sumber: Kemendagri

Sumber: Wantiknas

Sumber: Wantiknas




