


Dari Menteng Raya

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Sebagaimana kita ketahui, di berbagai belahan dunia, saat ini keamanan 
siber dan perlindungan data telah menjadi isu prioritas semenjak 
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) diterapkan di berbagai 

aspek kehidupan. Tidak ada satupun sisi kehidupan kita saat ini yang tidak 
melibatkan TIK, kita bisa menjumpai TIK dalam aspek sosial, ekonomi, 
hukum, organisasi, kesehatan, pendidikan, budaya, pemerintahan, 
keamanan, pertahanan, dan lain sebagainya.
 Dalam pandangan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Nasional (Wantiknas), keamanan siber juga merupakan bagian dari 
transformasi digital. Karena di tengah perkembangan teknologi global dan 
era Revolusi Industri keempat (Industri 4.0), keamanan siber sangat penting 
untuk mendukung proses transformasi digital di Tanar Air. Apalagi pesatnya 
perkembangan penggunaan teknologi informasi dan internet.  
  Lalu, hal terpenting dalam implementasi keamanan data digital 
tidak bisa sendirian. Karena serangan siber tidak pernah memilih sasaran, 
maka ini menjadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan yaitu 
pelaku bisnis, akademisi, dan masyarakat atau komunitas yang biasa kita 
sebut sebagai quad helix, karena dampaknya yang sangat luar biasa. 
 Wantiknas selalu berharap agar semua pemangku kepentingan ini 
bisa terus berjalan beriringan untuk menjawab tantangan yang juga terus 
berkembang. Karena keamanan siber adalah fondasi sekaligus enabler bagi 
proses transformasi digital di Indonesia, maka jangan sampai kita menjadi 
lengah. Tak lupa kami mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 
Ramadan bagi seluruh umat muslim. Semoga Ramadan memberikan kita 
semangat baru untuk berbuat lebih bagi bangsa ini.

Jabat Erat  
Dr. Ing. Ilham Akbar Habibie, M.B.A.
Ketua Tim Pelaksana WANTIKNAS
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SMA, serta 2.428 perguruan tinggi, serta 28.504 pusat 
kesehatan masyarakat. 
 Kemudian lembaga Wantiknas kembali 
mengalami penyempurnaan lewat Keppres No. 1 
Tahun 2014 yang menyempurnakan tugas dan susunan 
keanggotaan Wantiknas. Dengan Ketua Tim Pengarah 
yang dijabat oleh Presiden RI dan Ketua Tim Pelaksana 
yang dijabat oleh Dr. Ing. Ilham Akbar Habibie, M.B.A.

Tugas WANTIKNAS Menurut Keppres 
No.1 Tahun 2014 

Dewan TIK Nasional dideklarasikan pada 13 
November 2006 oleh Presiden Republik Indonesia 
saat itu, Susilo Bambang Yudhyono. Dewan yang 

disebut oleh presiden sebagai kelompok kerja yang 
dibentuk untuk mendorong pembangunan teknologi 
informasi dan komunikasi Indonesia ini sesungguhnya 
bukanlah lembaga yang benar-benar baru.
 Jauh sebelumnya, pada 31 Juli 1997, 
Pemerintah Indonesia yang saat itu dipimpin oleh 
Presiden Suharto membentuk apa yang disebut 
Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) melalui 
Keputusan Presiden No. 30 Tahun 1997 TKTI. Selanjutnya 
penyempurnaan demi penyempurnaan TKTI  dilakukan 
oleh pemerintahan-pemerintahan setelahnya. Namun 
dengan pertimbangan bahwa Tim Koordinasi Telematika 
Indonesia yang telah dibentuk, dipandang sudah tidak 
sesuai lagi dengan perkembangan keadaan maka pada 
masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dibentuklah 
Wantiknas.
 Jika sebelumnya TKTI diketuai oleh wakil 
presiden, menteri kordinator, bahkan menteri negara, 
namun pada Keppres No. 20 Tahun 2006 disebutkan 
Wantiknas langsung diketuai oleh Presiden RI dengan 
Ketua Pelaksana Harian, Menteri Negara Komunikasi 
dan Informatika.
 Mengacu Keppres No. 20 Tahun 2006 yang 
dikeluarkan pada tanggal 11 November 2006, tugas 
utama Wantiknas adalah merumuskan kebijakan umum 
dan arahan strategis pembangunan nasional melalui 
pendayagunaan TIK. Wantiknas mengemban tugas 
menyiapkan cetak biru dan roadmap TIK Indonesia 
guna menentukan arah perkembangan langkah-langkah 
yang harus ditempuh guna mewujudkan masyarakat 
Indonesia berbasis pengetahuan pada 2025. Target 
tersebut menuntut pembangunan jaringan komunikasi 
bagi 43 ribu desa di tanah air yang hingga kini belum 
memiliki jaringan telekomunikasi tetap. Jaringan 
telekomunikasi juga dibutuhkan bagi 31.173 SMP dan 
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Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis 
pembangunan nasional, melalui pengembangan 
teknologi informasi dan komunikasi termasuk 
infrastruktur, aplikasi dan konten.
Melakukan pengkajian dalam menetapkan 
langkah-langkah penyelesaian permasalahan 
strategis yang timbul dalam rangka pengembangan 
teknologi informasi dan komunikasi.
Melakukan koordinasi nasional dengan  i n s t a n s i 
Pemerintah Pusat / Daerah, Badan Usaha Milik 
Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha, 
Lembaga Profesional, dan komunitas teknologi 
informasi dan komunikasi, serta masyarakat pada 
umumnya dalam rangka pengembangan teknologi 
informasi dan komunikasi.
Memberikan persetujuan atas pelaksanaan 
program pengembangan teknologi informasi dan 
komunikasi yang bersifat lintas kementerian agar 
efektif dan efisien.

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

Pengembangan Transformasi Digital



Keamanan siber dan perlindungan data telah menjadi isu prioritas seluruh 
negara di dunia sejak teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan 
dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari aspek sosial, ekonomi, hukum, 
organisasi, kesehatan, pendidikan, budaya, pemerintahan, keamanan, 
pertahanan, dan lain sebagainya. Bagaimana kondisi kita saat ini?
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Pada awal tahun kemarin jagat media sosial 
dihebohkan oleh kabar bocornya data pengguna 
Facebook. Ada lebih dari 533 juta data pribadi 

miliki juta pengguna Facebook dari 106 negara 
dilaporkan telah bocor dan beredar di internet. 
Pengguna Facebook yang paling banyak terdampak 
berasal dari negara Mesir (44,8 juta), Tunisia (39,5 
juta), Italia (35,6 juta), dan Amerika Serikat (32,3 juta). 
Sejumlah pengguna Facebook asal Indonesia tak luput 
jadi korban dari kebocoran data ini, jumlah mencapai 
130 ribu pengguna.     
 Pihak Facebook sendiri melalui juru bicaranya 
telah mengonfirmasi kebocoran data ini. Menurut juru 
bicara Facebook, ratusan juta data pengguna ini bocor 
karena adanya kerentanan keamanan yang dialami 

Fokus Utama

Facebook. Sementara kerentanan ini sendiri sudah 
ditambal pada 2019 lalu.  
 Sayangnya, walaupun kebocoran data sudah 
terjadi dua tahun yang lalu, efek dari kebocoran data 
ini masih menjadi ancaman kejahatan siber bagi para 
pengguna Facebook yang jadi korban kebocoran 
data ini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Chief 
Technology Officer (CTO) dari firma intelijen kejahatan 
siber Hudson Rock, Alon Gal, yang juga orang pertama 
yang menemukan kebocoran data ini di internet pada 
Januari lalu, sebagaimana dikutip dari laman Kompas.
com.
 Tentu saja ini menjadi sorotan, Badan 
Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sendiri 
telah meminta Facebook untuk menjelaskan adanya 
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 Bambang menambahkan bahwa pada 
kondisi demikian maka isu teknologi informasi dan 
manusia menjadi satu kesatuan isu besar yang menjadi 
perbincangan di berbagai kalangan. Oleh sebab itu 
untuk dapat menjawab isu data secara komprehensif 
maka tidak saja memerlukan perspektif teknologi 
informasi, namun juga memerlukan perspektif hukum, 
sehingga isu data dapat dijawab secara interdisipliner.
 Sementara anggota Tim Pelaksana Wantiknas, 
Ashwin Sasongko dalam satu kesempatan menjelaskan 
bahwa saat ini semuanya sudah serba digital, sehingga 
transformasi digital perlu. Tetapi, dibutuhkan keamanan 
siber yang mumpuni. 
 “Sesuai dengan arahan pak Menteri  PPN/
Kepala Bappenas untuk fokus pada transformasi 
digital. Maka keamanan siber ini adalah bagian dari 
transformasi digital. Keamanan siber mencakup banyak 
hal termasuk masalah satelit dari segi keamanannya. 
Dulu Indonesia pernah ada masalah satelit, pada 
saat itu kita harus meminta organisasi internasional 
untuk mengembalikan satelit tersebut pada orbitnya. 
Seharusnya kita bisa mencegah ini,” paparnya.  
 Tak jauh berbeda, anggota Tim Pelaksana 
Wantiknas lainnya, Garuda Sugardo juga meyakini 
bahwa keamanan siber menjadi bagian penting 
dalam transformasi digital. “Jadi kita yakini bahwa 
keamanan siber adalah sebuah keniscayaan yang 
harus kita laksanakan bersama-sama sehingga tercipta 
transformasi digital,” jelasnya. 

peretasan data pengguna Facebook yang ditemukan 
oleh Hudson Rock. 
 “BPKN segera akan merespons dan meminta 
penjelasan Facebook khususnya terkait bocornya 
data 130 ribu pengguna Facebook yang merupakan 
masyarakat Indonesia,” kata Ketua BPKN Rizal E Halim 
dalam keterangannya kepada media massa pertengahan 
April 2021 kemarin. 
 Ia mengatakan ini merupakan kejadian 
kesekian kalinya terjadi terkait pencurian data pribadi 
di dunia digital, sehingga perlu disikapi secara serius. 
Menurut dia, sistem keamanan digital di masing-masing 
platform selalu menjadi sasaran bagi para peretas dunia 
maya. Pada sisi lain, setiap negara wajib memberikan 
aturan main dan memberi perlindungan kepada setiap 
warga negaranya.
 Artinya, lanjut dia, pembenahan terkait 
perlindungan data pribadi yang selama ini sering 
disalahgunakan menjadi mendesak untuk segera 
disikapi termasuk pengesahan Rancangan Undang-
Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). “Jangan 
menunggu korban terus berjatuhan, dan seakan-akan 
negara tidak mampu mengelola praktik-praktik digital 
yang berpotensi membahayakan rakyat Indonesia,” 
tambahnya.

Saat Ini Prioritas
 Persoalan keamanan siber dan perlindungan 
data saat ini telah menjadi isu prioritas seluruh negara di 
dunia lantaran teknologi informasi dan komunikasi kini 
telah dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan. 
Tak ada lagi yang tak terkait dengan teknologi informasi, 
mulai dari aspek sosial, ekonomi, hukum, organisasi, 
kesehatan, pendidikan, budaya, pemerintahan, 
keamanan, pertahanan, dan lain sebagainya semuanya 
telah memanfaatkan teknologi informasi.
 Pakar ilmu hukum teknologi informasi dan 
komunikasi Binus, Dr. Bambang Pratama, SH, MH 
menyatakan bahwa persoalan keamanan data akan 
selalu menjadi isu di bidang teknologi informasi dan 
komunikasi juga dalam bidang hukum. Tinggal tingkat 
keramaian isunya berbeda-beda.
 “Hal ini bisa dipersamakan dengan 
isu keadaan yang dari jaman Yunani kuno selalu 
diperbincangkan hingga saat ini. Alasan lainnya tentang 
isu dan perbincangan yang ramai di bidang data 
kerena pada prinsipnya data itu bersifat dinamis dan 
masuk ke dalam kehidupan manusia yang kompleks 
untuk kemudian distrukturkan menjadi data,” ujarnya 
menjawab tim humas Wantiknas.

Dr. Bambang Pratama, SH, MH
Pakar Ilmu Hukum Teknologi Informasi 
dan Komunikasi Binus
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Literasi Keamanan Digital 
Masih Lemah
 Kondisi yang ada ini bukan tanpa jalan 
keluar, langkah untuk meningkatkan kesadaran 
terkait kemanan digital  telah dilakukan. Upaya untuk 
memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang 
dunia digital bagi masyarakat dinilai merupakan salah 
satu cara yang penting untuk meningkatkan kesadaran 
guna menjaga privasi informasi dan keamanan siber di 
Tanah Air. 
 Harus diakui, pelaku kejahatan siber 
atau kejahatan digital seringkali memanfaatkan 
ketidakpahaman masyarakat tentang dunia digital 
untuk menyerang perangkat yang digunakan dan 
mencuri datanya. Maka meningkatkan literasi digital di 
masyarakat menjadi hal yang sangat penting. 
 Bambang menilai kondisi masyarakat saat 
ini secara umum masih masuk pada fase literasi digital 
secara umum. Baginya ada banyak daerah-daerah lain 
di Indonesia dengan tingkat literasi digital yang memiliki 
gap, tidak hanya dalam hal sikap berinformasi namun 
juga kesiapan infrastruktur untuk mengakses jaringan 
Internet. 
 “Jika aspek infrastruktur dan budaya 
berinformasi sudah baik, maka saya yakin literasi 
keamanan digital juga akan meningkat juga, karena 
telah muncul awareness dan knowledge. Secara 
sederhana saja misalnya, masih banyak pengguna 
Internet di Indonesia yang membuka data pribadinya 
tanpa mengetahui bahasa yang akan terjadi, tidak 
hanya di media sosial, tetapi juga dalam kehidupan 
sehari-hari,” paparnya. 
 Selain itu Bambang memandang untuk dapat 
menilai literasi keamanan maka basis fundamentalnya 
literasi digital secara umum dan infrastruktur perlu 
dilihat terlebih dahulu sebelum menentukan literasi 

keamanan, sehingga tidak jumping to conclusion. 

RUU Perlindungan Data 
Pribadi
 Indonesia sendiri sebenarnya telah memiliki 
beberapa aturan yang berkaitan dengan dunia digital, 
baik dalam bentuk undang-undang hingga peraturan 
menteri. Salah satu regulasi yang digunakan untuk 
menjaga ruang digital di Indonesia adalah Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (UU ITE), yang direvisi melalui 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Belakangan, 
Pemerintah bersama Komisi I DPR RI kini sedang 
membahas Rancangan Undang-Undang Pelindungan 
Data Pribadi yang diharapkan bisa selesai secepat 
mungkin. 
 Isu ini menjadi topik bahasan hangat di 
webinar ATISI Digital Forum yang digelar pada akhir 
Maret lalu. Dalam forum tersebut, Anggota Komisi I DPR 
Mayjen TNI (Purn.) Dr. H. TB Hasanuddin, S.E., M.M. 
memaparkan. Kementerian Kominfo bersama-sama 
dengan Komisi I DPR RI telah melakukan pembahasan 
terhadap RUU Pelindungan Data Pribadi.
 “RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi 
landasan untuk memberikan rasa aman dan nyaman 
bagi seluruh warga negara Republik Indonesia dalam 
beraktivitas di era digital,” kata TB Hasanudin.  
 Dengan RUU Perlindungan Data Pribadi ini 
pemilik data akan memiliki hak penuh untuk mengontrol 
dan mengelola data pribadi. RUU PDP ini akan menjadi 
undang-undang yang pertama di Indonesia yang 
memberikan serangkaian ketentuan komprehensif 
untuk perlindungan data pribadi, tidak hanya melalui 
sistem elektronik tetapi juga non-elektronik, mengakui 
hak dan kewajiban para pemangku kepentingan yang 
terlibat, dan oleh karena itu, memberikan kepastian 
hukum bagi industri untuk mengolah dan mentransfer 
data secara umum.
 “Terkait keamanan data saat ini kita masih 
mendukung disahkannya RUU Perlindungan data 
pribadi, sehingga secara khusus belum ada pengaturan 
perlindungan data yang komprehensif. Namun bukan 
berarti tidak ada aturan tentang perlindungan data, 
karena telah diatur di dalam UU-ITE dan undang-
undang sektoral lainnya seperti perbankan, kesehatan, 
perdagangan dan sebagainya,” komentar Bambang.
 Tanpa jaminan keamanan data rasanya 
memang tak mungkin masyarakat bisa leluasa untuk 
melakukan transformasi digital. Dengan demikian, 
demi masa depan digital negeri ini, memang RUU 
Perlindungan Data Pribadi harus terus didukung oleh 
kita semua.

Fokus Utama

Ashwin Sasongko
Anggota Tim Pelaksana WANTIKNAS



TIK-Talk

Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (WANTIKNAS) 
sebagai pelopor Transformasi Digital mengadakan kegiatan TIK-Talk yang 
mengusung topik ”Understanding Ethics and Bias to Build Trustworthy AI” 
dengan format Panel Discussion pada Kamis, (25/03) yang diselenggarakan 
secara virtual. 

Dalam diskusi tersebut hadir sebagai 
narasumber Ketua Tim Pelaksana WANTIKNAS, 
Dr. Ing. Ilham Akbar Habibie, MBA dan Kepala 
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 

(BPPT), Dr. Ir. Hammam Riza, M.Sc. Serta Prof.Dr.Ir. 
Bambang Riyanto Trilaksono dari Sekolah Teknik Elektro 
dan Informatika Institut Teknologi Bandung, Center for 
Artificial Intelligence Institut Teknologi Bandung dan 
Anggota Tim Pelaksana WANTIKNAS Ashwin Sasongko 
Sastrosubroto, sebagai penanggap. Dengan moderator 
anggota Dewan Pengawas Pengelola Nama Domain 
Internet Indonesia (PANDI), Dr. Helni Mutiarsih Jumhur, 
S.H.,M.H.
 Dalam pemaparannya, Ilham Habibie 
menyatakan alasan bias terjadi dalam kecerdasan 
artifisial seperti yang dialami oleh beberapa perusahaan 
teknologi-teknologi besar Google, Amazon, hingga 
Uber bersumber dari penerapan algoritma yang tidak 
sesuai. 
 “Bahwasanya algoritma apapun itu 
sebetulnya mencerminkan pemikiran manusia, dan 
pemikiran itu kita harus memastikan kalau kecerdasan 
artifisial digunakan untuk mengolah sesuatu. Kita harus 
memastikan bahwa semua masukan-masukan itu 
benar selengkap mungkin dan seimbang mungkin. Jadi 

algoritma adalah pendapat yang menjadi kode program 
itu harus diperhatikan dan itu yang terjadi di Google,” 
katanya.
 Sementara Hammam Riza lebih menilai 
bahwa perlu upaya-upaya dalam strategi kecerdasan 
artifisial Indonesia khususnya menyiapkan etika 
pengembangan kecerdasan artifisial yang menjadi 
salah satu kelompok kerja sebagai tindak lanjut dari 
strategi nasional kecerdasan artifisial. Salah satu misi 
dan inisiatif strategi nasional kecerdasan artifisial yaitu 
mewujudkan kecerdasan artifisial yang beretika sesuai 
dengan nilai Pancasila.  
 Menanggapi keduanya, Bambang Riyanto 
menyoroti bagaimana trustworthy AI yang terdiri dari 
enam poin, di antaranya robust yang tahan terhadap 
serangan, fair yang berkeadilan, memiliki responsible 
atau accountable, adanya transparent atau dapat 
menjelaskan, secure atau aman, dan ada privacy artinya 
dapat menjaga privasi.
 “Mungkin ini mengarah pada pengembangan 
yang banyak dicita-citakan para peneliti dan praktisi 
dari AI yaitu trustworthy AI, jadi pada dasarnya AI harus 
dikembangkan. Kemudian ini tujuan-tujuan yang mulia 
diharapkan ke depan akan menghasilkan apa yang 
disebut trustworthy AI,” tuturnya.
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Understanding Ethics and Bias to 
Build Trustworthy AI



Wawancara

PRESENTASI INFRASTRUKTUR 
TIK DI KABUPATEN JAYAPURA 
MENCAPAI 60-70%. 
Dalam penandatanganan Surat Keputusan (SK) Bupati Jayapura Nomor 
188.4/194 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan 
Perluasan Digitalisasi Daerah atau TP2DD Kabupaten Jayapura, Bupati 
Jayapura Mathius Awoitauw menyatakan mengajak semua stakeholder 
di Kabupaten Jayapura untuk berkolaborasi memajukan daerahnya 
dengan memanfaatkan TIK. “Mari kita sama-sama bergandengan 
tangan untuk memajukan daerah kita ini dengan memanfaatkan 
teknologi informasi dan komunikasi melalui peran kita masing-masing,” 
tuturnya. Terlihat jika Pemerintah Kabupaten Jayapura berupaya 
keras untuk melakukan digitalisasi di daerahnya. Namun bagaimana 
sesungguhnya perkembangan kondisi di sana? Untuk mengetahuinya, 
Tim Humas Wantiknas mewawancarai  Plt. Kepala Dinas Komunikasi 
dan Informatika Kabupaten Jayapura, Gustaf Griafon.

Kabupaten Jayapura 
sepertinya tengah gencar 
melakukan percepatan 
digitalisasi, namun 
bagaimana kondisi 
infrasturtur di Jayapura saat 
ini? 

Terkait kebijakan di Jayapura mengenai 
distrik sebagai pusat data informasi, pusat 
pelayanan, pemberdayaan dan pelatihan. 
Diskominfo Kabupaten Jayapura sudah 

bergerak untuk implementasi infrastruktur TIK. Dari 
total 19 kecamatan, sebanyak 17 kecamatan sudah 
memiliki infrastruktur internet. Termasuk distrik 
yang paling jauh (di pesisir pantai) sudah dipasang 
infrastruktur tersisa dua kecamatan yang belum 
masuk infrastruktur di antaranya distrik Kresi Selatan 
dan distrik di Tengah Danau. 

Gustaf Griafon
Plt. Kepala Diskominfo Kabupaten Jayapura
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Bagaimana dengan internet 
di fasilitas pendidikan?
Untuk sekolah memang belum, karena kewenangan 
Diskominfo terbatas. Tapi, Diskominfo Kabupaten 
Jayapura bekerjasama dengan Asosiasi TV Kabel Papua 
berupa memberikan program TV bernama Kenambai 
Umbai Belajar. Kontennya melalui streaming yang 
dimiliki di Sentani TV, Kenambai Umbai TV streaming 
rutin selama 24 jam. Di tahun 2021, Diskominfo 
Kabupaten Jayapura fokus ke fasilitas internet sekolah. 
Kemudian mengajukan BTS ke BAKTI untuk daerah 
yang sulit terjangkau, BAKTI untuk sekolah (SD, SMP, 
SMA/SMK). Ada beberapa distrik yang terkendala, ada 
45 desa yang masuk kategori 3T (tertinggal, terpencil, 
terluar) direkomendasikan oleh Kemendesa, Rumah 
baca/ perpustakaan kampung, polsek dan koramil. 
Artinya hingga saat ini presentasi infrastruktur di 
Kabupaten Jayapura mencapai 60-70%. 

Selain infrastruktur, apa 
yang menjadi prioritas saat 
ini?
Prioritas selain infrastruktur yaitu penyebarluasan 
informasi pembangunan daerah. Artinya keberhasilan-
keberhasilan pembangunan harus dipublikasikan lebih 
jauh. Kemudian membentuk PPID (Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi) atau keterbukaan 
informasi publik, sebenarnya sudah dibentuk namun 
belum dilantik secara resmi. Kemudian membentuk 
media informasi yang bisa diakses publik. Jadi, semua 
OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang mempunyai 
kegiatan harus dipublikasikan di media sosial masing-
masing. Selanjutnya distrik Kampung, kita sudah 
membentuk komunitas PEMANTIK (Pace Mace 
Admin TIK) yang mengelola website kampung/desa, 
Ini bisa dilihat di website: pemantik.id. Edukasi terus 
dilakukan, komunitas tersebut menjadi perhatian 
Bupati untuk memberikan anggaran kepada mereka. 

Saat ini Diskominfo Kabupaten Jayapura masih 
mengurusi tanda tangan digital. OPD yang sudah 
menggunakan tanda tangan digital yaitu Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dispenda, dan Dukcapil.

Lantas bagaimana 
dengan  kemananan data 
pemerintahan di Kabupaten 
Jayapura?
Terkait keamanan data, server di Kabupaten Jayapura 
masih terbatas. Diskominfo sudah mengajukan data 
center sendiri, namun karena dananya terbatas 
sehingga belum menjadi perhatian. Sebelumnya 
kita bisa mendapat anggaran mencapai Rp. 19 
miliar, kemudian turun menjadi Rp. 13 miliar, turun 
lagi menjadi Rp. 8 miliar, lalu turun lagi sampai 
angka Rp. 4 miliar. Sebetulnya keamanan data saat 
ini tetap menjadi prioritas, hanya saja ada kendala 
anggaran yang terbatas. Namun kami masih tetap 
mengupayakan semaksimal mungkin.

Seperti apa dukungan dari 
pemerintah pusat terkait 
program-program Jayapura?
Yang paling rutin yaitu Kementerian Kominfo 
khususnya Dirjen APTIKA dengan pandu digital, 
tahun lalu membuat kegiatan di Kabupaten Jayapura. 
Kemudian tahun ini juga membuat kegiatan dengan 
Pemantik dan perguruan tinggi. Kemudian dengan 
APJII, pada tahun 2019 rutin sosialisasi dengan 
sekolah, kampung dan Bumdes (Badan Usaha Milik 
Desa). Sejauh ini Kemkominfo menjadi jembatan 
penghubung Bumdes dengan kampung.

Apa yang menjadi harapan 
ke depan?
Diskominfo Kabupaten Jayapura tengah membantu 
Bumdes mengelola TV kabel di kampung-kampung 
sehingga dapat menyebarluaskan informasi yang 
baik. Harapannya peningkatan kapasitas SDM yang 
menjadi salah satu target di Jayapura.  
Seluruh kampus IT yang ada di Jayapura siap terlibat 
langsung dalam membantu program peningkatan 
SDM karena sesuai dengan program merdeka belajar. 
Kalangan kampus juga meminta untuk dibantu 
terkait kendala di lapangan. Kita juga berharap peran 
Kemkominfo untuk mendukung server dan lain-lain di 
tingkat distrik. 

Jalur fiber optik yang menggunakan layanan Telkom 
yaitu distrik Sentani Timur dan distrik Sentani, 
sedangkan distrik yang lain dijangkau dengan 
Vsat. Kemudian dipasang akses online. Pada tahun 
2020, Diskominfo Kabupaten Jayapura dibantu 
BAKTI, Kemenkes memfasilitasi infrastruktur pada 
puskesmas di Kabupaten Jayapura, ada 18 puskesmas 
mendapat tambahan Vsat dari total 20 puskesmas.  
Dua puskesmas sudah dipasang dengan jalur fiber 
optik yaitu Puskesmas Harapan dan Puskesmas 
Sentani. Sedangkan puskesmas yang lain di Kabupaten 
Jayapura sudah terkoneksi lewat BAKTI. 

Wawancara
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adanya regulasi, kondisi yang sekarang sebenarnya 
sudah saling menguntungkan. Lagi pula tidak ada 
referensi best practice- nya di negara lain, jadi tidak ada 
urgensinya untuk diregulasi. 
 Tidak ketinggalan, community SAFnet  tempo 
hari juga menuntut penghapusan pasal 15 pada 
RPP Postelsiar.  Mereka berpendapat bahwa isinya 
dipandang tidak memihak kepada hak-hak pengguna 
internet. Polemik antara Netfix dan Telkom, dijadikannya 
pula sebagai contoh superioritas satu terhadap yang 
lain. 
 Komunitas telekomunikasi dan IT kita tentu 
tidak tinggal diam. Merespon keberatan OTT Amerika 
itu, maka Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 
Indonesia (APJII), Asosiasi Penyelenggara Jaringan 
Telekomunikasi (APJATEL), Asosiasi Perusahaan Nasional 
Telekomunikasi (APNATEL), dan MASTEL (Masyarakat 
Telematika Indonesia); bereaksi keras dan melayangkan 
surat yang ditujukan kepada sejumlah lebih banyak lagi 
Menteri.
 Isi surat asosiasi, pada dasarnya adalah 
mendukung RPP Postelsiar yang mewajibkan provider 
OTT bekerja sama dengan operator. Dijelaskan pula 
perlunya pertimbangan terhadap opex operator, 

Garuda Sugardo 
Anggota Tim Pelaksana WANTIKNAS

Bulan Februari setahun yang lalu, Menteri 
BUMN Erick Thohir keceplosan menyindir PT 
Telkom dengan sebutan kurang inovatif dan 
terlalu tergantung Telkomsel. Ia minta agar 

Telkom tidak berhenti di bisnis connectivity saja, tapi 
harus serius main di bisnis digital dan go global seperti 
Google, Apple, Facebook, Amazon dan Microsoft. Itulah 
GAFAM, the giants from USA yang telah mengubah 
cara hidup insan dunia. Bila Alibaba China bisa, kita 
pun seharusnya bisa, kira-kira begitu. Di bisnis digital 
saat ini, provider over the top (OTT) menyelenggarakan 
jasanya dengan “menumpang” di atas jaringan 
operator selular (cellco).   Raksasa Google, Yahoo, WA, 
Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya tidak akan 
bisa berselancar tanpa akses internet. Mereka ber-
OTT tanpa kewajiban perikatan kerja sama dan tidak 
pula berbagi hasil dengan operator. Masalahnya, kita 
semua membutuhkan aplikasi produk mereka dan trafik 
internet operator pun akan sepi tanpa kehadiran OTT.  
 Alkisah, tanggal 18 Januari 2021, US-ASEAN 
Business Council bersurat kepada Dirjen PPI Kominfo. 
Isinya adalah tanggapan keterbukaan terhadap naskah 
Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) Postelsiar 
sebagai turunan UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja. 
Tanggal 27 Januari, datang surat serupa dari kelompok 
Facebook, Google, Netflix, dan Apple. Itulah kalau 
disingkat “FaGoNA”. Konsen mereka adalah mengenai 
konten draft pada RPP Pasal 15. Intinya mereka tidak 
sependapat bila pelaku usaha di Indonesia atau asing, 
dalam menjalankan bisnis internet OTT wajib bekerja 
sama dengan telco atau cellco di Indonesia. 
 Mereka berkilah bahwa keharusan ini 
bertentangan dengan prinsip net neutrality dan tidak 
sejalan dengan semangat Omnibus Law yang bertujuan 
meningkatkan kemampuan Indonesia dalam persaingan 
global. Dengan itu, Indonesia akan terasing dari kancah 
perekonomian digital dan iklim investasi sedikit banyak 
akan terganggu. Apalagi, pada gilirannya kondisi ini 
akan mempengaruhi tarif layanan bagi masyarakat. 
 FaGoNA pun berargumentasi bahwa tanpa 

LAWAN OTT 

AMERIKA, 
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Dijelaskan pula perlunya pertimbangan terhadap opex 
operator, ketersediaan dana investasi untuk perluasan 
jaringan dan penerapan azas gotong royong. Demi 
menegakkan kedaulatan digital kita, MASTEL pun 
meminta agar pemerintah tidak ragu dan bertindak 
kreatif dalam pembuatan regulasi. 
“Hebat, bravo asosiasi Indonesia, Luar Biasa!” 
 Semua telah berlalu. Pada tanggal 2 Februari 
2021, Presiden menandatangani PP No.46 tahun 2021 
tentang Postelsiar. Kata “wajib” pada pasal 15 RPP 
yang mengikat penyelenggara OTT untuk bekerja sama 
dengan operator di Indonesia, dihilangkan. Kolaborasi 
kiranya boleh dilakukan dengan atau tanpa perikatan. Di 
dalam pasal penjelasan ternyata tidak pula disebutkan 
klausul sanksi apapun. Yang diharapkan terjadi kira-
kira adalah semangat “mutual’ dan voluntary di dalam 
net-neutrality yang akan diawasi (secara ketat) oleh 
Menkominfo.
 Kita patut mengapresiasi kebijakan dan 
keterbukaan Pemerintah dalam penerapan UU Cipta 
Kerja.  PP Postelsiar yang telah resmi diundangkan 
harus kita pahami sejatinya adalah sesuai dengan 
irama azas non-diskriminatif, keadilan dan “for all” 
telekomunikasi bagi kemaslahatan masyarakat luas. 
Prinsip “memudahkan yang susah”, rasanya itulah 
semangat dari omnibus sejak awal.
 Begitulah adanya nasib bangsa yang besar 
dengan penetrasi 175 juta pengguna internet atau 
populasi pemakai terbesar ke-5 di dunia. Kita masih 
sekedar pasar bagi infrastruktur IT dan OTT. 

Bila kita tidak mampu bersaing, maka Indonesia akan 
terus menjadi pasar dari para produsen asing semata.  
Ibaratnya, terikat di negeri yang berdaulat.
 Sentilan keras Erick Thohir terbukti 100% 
benar, bahwa dimotori Telkom kita harus go global agar 
bisa menjelma sekelas GAFAM dan bersaing di tataran 
internasional. Luar biasa. Bila hal itu terwujud, bukan 
tidak mungkin kita pun akan menuntut prinsip netralitas 
dan azas voluntary ketika beroperasi di negara lain.
 Belajar dari sukses dan kedigjayaan OTT 
GAFAM dan FaGoNA. Tidak ada pilihan, segenap 
insan TIK Indonesia harus kompak, bergegas dan 
cerdas dalam membangun kompetensi dan kapabilitas 
informatika. Perguruan Tinggi, Operator, Industri dan 
seluruh pemangku kepentingan mesti bersatu padu 
memenangkan Transformasi Digital dan Industri 4.0. 
 Kompetisi di bidang TIK adalah sebuah 
palagan yang terbuka. Sebagai kompensasi berimbang 
atas PP 46/2021 tersebut, pemerintah selayaknya 
memikirkan insentif kepada operator agar tetap 
menjaga kelangsungan pembangunan jaringan ke 
seantero pelosok Nusantara.
 Ini adalah tentang TIK dan OTT, bukan arena 
bulutangkis di mana kita mampu menaklukkan tim USA. 
Tapi dengan meminjam penggalan pesan disruptif nan 
heroik dari Bung Karno tahun 1965, boleh juga mulai 
tahun 2021 ini kita coba lagi: “Amerika kita setrika”. 
Bedanya bukan dengan panas setrika tapi kemampuan 
unggul dalam bidang aplikasi informatika. Bisa!
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