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Berdasarkan riset yang kami lakukan, penetrasi pengguna internet Indonesia 

mencapai 132,7 juta dari total populasi penduduk sebesar 256,2 juta jiwa 

pada 2016. Pada survei terakhir yang diungkap APJII tahun 2014, ada 

pertumbuhan penetrasi pengguna internet 51,8 persen dari 88 juta menjadi 

132,7 juta pada saat ini.

Dari 132,7 juta pengguna internet itu, di antaranya berasal dari kaum pria 

dengan 52,5 persen dan sisanya wanita dengan 47,5 persen. Selain itu, ditemukan 

jenis layanan internet melalui perangkat mobile masih mendominasi dengan 

persentase 69,9 persen atau 92,8 juta pengguna.

Artinya perkembangan penetrasi internet di Indonesia begitu pesat. Walau 

tak dapat dipungkiri masih ada wilayah-wilayah di Indonesia yang sama sekali 

belum terjangkau internet. Padahal, jika kita melihat kondisi sekarang, tak dapat 

dipungkiri internet telah menjadi bagian hidup dari masyarakat. Internet telah 

menjadi bagian dari hak masyarakat.

Namun kenyataannya masih banyak wilayah Indonesia yang belum tersentuh 

internet sama sekali. Besarnya Cost untuk membangun infrastruktur kerap jadi 

kendala bagi perusahaan penyedia jasa internet untuk memberikan layanan 

internet bagi masyarakat. Padahal sebagaimana diketahui, dengan inklusivitas 

digital, pertumbuhan ekonomi pasti akan meningkat.

Untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai Digital Inclusion, APJII bersama 

MASTEL dan ATSI menyelenggarakan riset Indonesia Digital Inclusion Index 

dengan harapan hasilnya nanti bisa menjadi bahan pertimbangan bagi para 

pemangku kepentingan untuk mengambil kebijakan terkait Digital Inclusion yang 

sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap wilayah. 

Tentunya hasil dari riset ini juga bermanfaat bagi perusahaan-perusahaan 

terkait dengan layanan internet untuk melihat peluang bisnis pada wilayah-wilayah 

tertentu dan apa yang menjadi tantangannya.

Ketua Umum APJII
Jamalul Izza

Asosiasi Penyelenggara Jasa 
Internet Indonesia (APJII)
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Industri TIK di Indonesia memasuki babak baru dalam penyelenggaraan 

telekomunikasi yaitu layanan berbasis digital. Berbagai jenis layanan berbasis 

aplikasi untuk segala keperluan mulai dari Chating, Game, internetan, media

sosial sampai kepada transaksi Online trafiknya meningkat dari waktu 
ke waktu.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah menetapkan “Impian 

Indonesia 2015-2085” yaitu antara lain (1) Terbangunnya infrastruktur yang 

merata di seluruh Indonesia (2) Indonesia menjadi barometer pertumbuhan 

ekonomi dunia. Pemerintah Indonesia, juga telah mencanangkan target 
pertumbuhan ekonomi Indonesia berbasis digital pada tahun 2020 akan 
mencapai lebih dari 130 Milyar Dollar Amerika Serikat.

Data dari berbagai sumber menunjukan, Indonesia  dalam  komunikasi  
digital pada tingkat Global, berada sejajar dengan negara-negara di 
kawasan Asia Tenggara, antara lain Indonesia merupakan negara Twitter 
ke-3 di dunia yaitu 385 Tweets per detik dan jumlah Facebook ke-4 terbesar 
di dunia, dimana 76 persen nya melalui Mobile.

Untuk memahami kondisi yang sesungguh mengenai ketersediaan layanan 

berbasis digital di seluruh wilayah Indonesia, diperlukan suatu riset 
mengenai Digital Inclusion Index Indonesia 2017 di Indonesia. Untuk itu 

ATSI bersama- sama dengan Mastel dan APJII sepakat untuk melakukan riset dan 

telah sepakat menunjuk TEKNOPRENEUR sebagai pelaksana.

Kami menyambut baik hasil kajian yang dilakukan oleh TEKNOPRENEUR dan 

menghasilkan data mengenai Index Digital inclusion di Indonesia ditinjau 
dari berbagai aspek yaitu (i) Connectivity (ii) Affordability (iii) Skill And Awareness (iv) 

Local Related Content (v) Security and Sovereignity untuk masing-masing wilayah di 

Indonesia.

Dari hasil kajian tersebut, dikenali area-area yang masih perlu untuk 

ditingkatkan dan diperbaiki dari berbagai aspek tersebut di atas sehingga target 

yang telah ditetapkan utamanya mengenai Ekonomi Digital Indonesia akan dapat 

diwujudkan.

Bagi penyelenggara telekomunikasi yang mempunyai tugas dan kewajiban

untuk membangun dan menyediakan jaringan / infrastruktur telekomunikasi 

dengan akses yang luas dan kualitas yang baik, hasil kajian akan merupakan satu 

informasi mengenai kondisi layanan digital di suatu area yang perlu disikapi dan 

ditindak lanjuti dengan baik serta memberikan gambaran tersedianya peluang 

bisnis.

Merza Fachys
Ketua Umum ATSI

Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi 
Seluruh Indonesia (ATSI)
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Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi banyak tantangan dalam 

pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Seperti kesenjangan 

digital yang ditandai dengan akses yang tidak merata, kesenjangan ekonomi, 

kesenjangan keahlian, kesenjangan literasi dan permasalahan kedaulatan digital. 

Beberapa fakta seputar kesenjangan konektivitas di antaranya, saat ini baru 400 

dari 514 kabupaten kota di Indonesia yang memiliki akses Broadband, dan masih 

terdapat 7.700 desa yang belum terjangkau sarana telekomunikasi; 213 juta dari 

259 juta penduduk masih belum mendapatkan akses Broadband (data World 

Development Report World Bank, ITU dan GSMA tahun 2016); 84,3 persen rumah 

tangga di Indonesia memiliki telepon seluler namun pada kenyataannya hanya

35,1 persen yang terhubung ke Internet (data Survei Indikator TIK Nasional 2015).

Selain masalah ketersediaan akses, kompetensi masyarakat dalam 

pemanfaatan internet (literasi digital) masih lemah. Dalam hal kefasihan digital 

(Digital Fluency), Indonesia menduduki Ranking 30 dari 31 negara (survey 
Accenture 2016). Menurut survei Internet APJII 2016, dari 51.8 persen penetrasi 

Pengguna Internet, 97.4 persen pengguna internet menggunakan internet 
untuk sosial media, 96.4 persen untuk mendapatkan berita dan 93.8 
persen memanfaatkan internet untuk pembelajaran.

Oleh karena itu MASTEL bersama APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia) dan ATSI (Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia) 

menilai perlu dilakukan survei Digital Inclusion yang menyeluruh 
meliputi aspek Connectivity, Affordability, Skill & awareness, Local 
Related Content, dan Security & Sovereignty. Adapun tujuan riset ini sebagai 

berikut:

  Mengetahui level inklusi digital Indonesia dan setiap aspeknya,

 Membandingkan kondisi inklusi digital setiap kelompok wilayah 
 di Indonesia,

 Memberikan referensi program yang perlu diberikan kepada    

 Masyarakat,  khususnya di bidang TIK,

 Memberikan rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan 

 pemanfaatan TIK.

MASTEL berharap hasil Riset Digital Inclusion nantinya dapat menjadi masukan 

strategis bagi pemerintah maupun seluruh Stakeholder ekosistem digital dalam 

rangka menumbuhkan ekonomi digital Indonesia.

Ketua Umum MASTEL
Kristiono

Masyarakat Telematika Indonesia 
(MASTEL)
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Menggunakan definisi dari International 

Telecommunication U n i o n ,  

Digital Inclusion adalah pemberdayaan 

masyarakat dengan teknologi informasi dan 

komunikasi. Maka riset Indonesia Digital Inclusion 

Index Indonesia 2017 adalah sebuah kajian 

tentang sudah sejauh mana teknologi informasi 

dan komunikasi digunakan, dimanfaatkan, dan 

memberdayakan masyarakat Indonesia. 

Digital Inclusion Indeks Indonesia diharapkan 

dapat menjadi sebuah indeks yang menunjukkan 

sudah sejauh mana internet menjangkau dan 

memberdayakan masyarakat Indonesia. Sebuah 
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indeks yang dapat menjadi landasan untuk 

memahami lebih jauh mengenai keunikan kondisi 

dan permasalahan di Indonesia, di berbagai 

wilayahnya, dan di berbagai karakter daerahnya.

Dalam Digital Inclusion Indeks Indonesia, 

inklusivitas tidak hanya melihat pertimbangan 

infrastuktur saja, namun juga pada sisi humanistik 

dari pengguna internet itu sendiri, seperti persepsi, 

pengetahuan, kebiasaan, dan kemampuan dalam 

persoalan internet.

Untuk itu, Digital Incusion Index Indonesia 

diukur dengan mempertimbangkan lima aspek, 

yaitu:
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 Connectivity
 Affordability
 Skill & Awareness
 Local Related Content
 Security & Sovereignty

Dari Riset Digital Inclusion Index Indonesia 2017 

yang telah dilakukan, diperoleh indeks sebesar 

50.72 untuk Indonesia. Sebuah angka yang cukup 

di level nasional, meskipun jika disorot lebih detail, 

masih sangat banyak pekerjaan rumah yang harus 

dilakukan.

Misalnya saja temuan fakta bahwa indeks di 

aspek Connectivity yang jauh di atas aspek-aspek 

lain, yang menunjukkan bahwa di tengah kabar 

baik bahwa konektivitas di Indonesia sudah cukup 

baik, namun indeks rendah di Aspek Skill & Awareness 

dan Security & Sovereignty menunjukkan bahwa 

kemampuan masyarakat dalam pemanfataannya 

masih sangat terbatas. Belum lagi soal nilai indeks 

Local Related Content yang sangat rendah, yang 

berarti masih sangat kurangnya keberadaan 

aplikasi dan konten lokal yang dapat menjadi 

jawara di pasar sendiri.

Selain itu, fakta lain yang perlu mendapat 

perhatian adalah kesenjangan yang cukup tinggi 

dalam inklusivitas digital antara daerah urban dan 

rural.

Indeks Digital Inclusion untuk kabupaten/

kota berkarakter urban sebesar 54.54, sementara 

rural-urban 47.79, dan rural 32.24. Selisih antara 

urban dengan rural-urban hanya terpaut nilai 

indeks sebesar 6.75, sementara gap yang cukup 

jauh adalah antara rural-urban dengan rural yang 

selisih nilai indeks mencapai 15.6. Terlebih jika 

dibandingkan antara urban dengan rural yang 

terpaut 22.30.

Jika dilihat lebih detil dalam setiap aspek, 

kondisi serupa pun terjadi. Daerah urban unggul di 

setiap aspek dalam inklusivitas digital, sementara 

daerah rural tertinggal jauh dibandingkan daerah 

rural-urban dan urban.

Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh 

pemangku kepentingan perlu memberikan 

perhatian jauh lebih banyak lagi untuk mendorong 

inklusivitas digital terutama di daerah rural dan 

rural-urban.
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“Inclusion is a philosophy 
that embrace the idea that 
everyone has something of 
value to contribute and
that everyone has a right to 
belong.”

Kutipan ini memiliki makna yang mendalam 

tentang konsep inklusivitas, termasuk 

inklusivitas digital, di mana menjadi hak 

setiap orang dan kesempatan yang sama untuk 

berkontribusi.

Saat ini, tren penggunaan internet terus 

meningkat, termasuk juga di Indonesia. Internet 

diyakini dapat mendukung pemberdayaan 

masyarakat dan peningkatan kesejahteraan. 

Karena itu, beberapa negara bahkan menjadikan 

akses terhadap internet sebagai salah satu hak 

dasar warga negara.

Berbagai upaya untuk mendorong penggunaan 

dan pemanfaatan internet pun terus dilakukan di 

tanah air, oleh pemerintah, komunitas, industri, 

dan pemangkukepentingan lainnya.

Namun sesungguhnya, belum ada landasan 

yang cukup jelas mengenai kondisi keterjangkauan 

masyarakat dan sudah sejauh mana pemanfaatan 

internet di Indonesia. Ketiadaan landasan yang 

jelas ini dapat berdampak pada kurang optimalnya 

hasil yang dicapai dari berbagai upaya yang 

dilakukan.

Atas dasar tersebut, tiga asosiasi terkemuka di 

bidang teknologi informasi dan komunikasi, yaitu 

MASTEL (Masyarakat Telematika Indonesia), APJII 

(Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), 

dan ATSI (Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi 

Seluruh Indonesia), berinisiatif melakukan riset 

Digital Inclusion Index Indonesia 2017, sebuah 

indeks yang menunjukkan sudah sejauh mana 

internet menjangkau dan memberdayakan 

masyarakat Indonesia.

Sebuah indeks yang diharapkan dapat menjadi 

landasan untuk memahami lebih jauh mengenai 

keunikan kondisi dan permasalahan di Indonesia, 

Lisa Friedman on Removing The Stumbling Block.   
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di berbagai wilayahnya, dan di berbagai karakter 

daerahnya.

 Riset ini diharapkan juga dapat menjadi 

studi awal untuk membentuk indeks inklusivitas 

untuk negara dengan karakter wilayah dan 

penduduk yang unik seperti Indonesia.

 Dalam Digital Inclusion Index Indonesia, 

inklusivitas tidak hanya melihat

Pertimbangan infrastuktur saja, namun juga 

pada sisi humanistik dari pengguna internet itu 

sendiri, seperti persepsi, pengetahuan, kebiasaan, 

dan kemampuan dalam persoalan internet.

 Jika di negara-negara lain umumnya 

indeks inklusivitas digital hanya memperhitungkan 

aspek konektivitas dan keterjangkauan, maka 

pendekatan lain dilakukan dalam Digital Inclusion 

Index Indonesia, dengan mempertimbangkan 

karakter masyarakat Indonesia.

Digital Inclusion Index Indonesia diukur dengan 

memperhatikan lima aspek, yaitu:

CONNECTIVITY : Keterhubungan masyarakat 

Indonesia dengan layanan internet. Aspek 

Connectivity ini diukur berdasarkan ketersediaan 

infrastruktur, kepemilikan perangkat, dan 

masyarakat yang tersambung dengan internet.

AFFORDABILITY : Keterjangkauan 

masyarakat Indonesia dengan layanan internet. 

Aspek Affordability ini diukur berdasarkan 

kondisi kemampuan masyarakat secara 

aktual untuk membeli layanan internet dan 

perangkat aksesnya, serta kemudahan untuk 

memperolehnya. Selain berdasarkan kondisi 

aktual, juga mempertimbangkan persepsi 

masyarakat terhadap harga dan kemudahan 

untuk memperoleh layanan internet.

SKILL & AWARENESS : Kemampuan dan 

pemanfaatan internet di masyarakat Indonesia. 

Aspek Skill & Awareness ini diukur berdasarkan 

pengetahuan dan kemampuan masyarakat 

dalam penggunaan internet dan perangkat 

aksesnya, kebiasaan penggunaan, variasi dalam 

pemanfataannya, serta etika masyarakat dalam 

berinternet.

LOCAL RELATED CONTENT : Ketersediaan 

dan pemanfaatan aplikasi dan konten lokal oleh 

masyarakat Indonesia. Aspek Local Related Content 

ini diukur melalui keberadaan aplikasi.

Konten yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat, serta bagaimana persepsi  dan 

kebiasaan masyarakat dalam pemanfaatan 

aplikasi dan konten buatan dalam negeri.

SECURITY & SOVEREIGNTY : Keamanan dan 

kedaulatan internet di masyarakat Indonesia. 

Aspek Security & Sovereignty ini diukur melalui 

tingkat pengetahuan masyarakat terhadap 

keamanan dan kedaulatan internet, persepsi 

mereka mengenai urgensinya, serta upaya nyata 

yang telah dilakukan untuk menjaga keamanan 

dan kedaulatan internet.

Kelima aspek tersebut diharapkan dapat 

memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai 

kondisi nyata inklusivitas digital di Indonesia. Serta 

selanjutnya dapat menjadi dasar pertimbangan 

bagi para pemangku kepentingan dalam 

mengambil keputusan dan kebijakan, sehingga 

lebih tepat sesuai kondisi dan kebutuhan yang 

ada.

Untuk memperoleh gambaran yang semakin 

detail, perlu diupayakan juga untuk menyusun 

Digital Inclusion Index Indonesia hingga ke level 

Provinsi atau bahkan Kota/Kabupaten. Sehingga 

peta permasalahan yang didapat akan semakin 

objektif.
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Digital Inclusion Index Indonesia 2017 ini 

dibentuk dengan melakukan pengukuran 

pada tiap aspek, di mana tiap aspek 

dibagi dalam beberapa dimensi, yang selanjutnya 

diterjemahkan dalam beberapa indikator.

Nilai pada masing-masing indikator diperoleh 

dari hasil pengukuran berdasarkan kombinasi 

data primer dan data sekunder.

Pada riset perdana ini, Indonesia dibagi dalam 

enam wilayah besar berdasarkan keberadaan 

pulau-pulau besar, yaitu Jawa, Sumatera, 

Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan 

Maluku-Papua.

Selanjutnya, untuk memperoleh data primer 

yang baik, dilakukan survei lapangan dengan 

penarikan sampel menggunakan metode Multi 

Stage - Cluster Sampling. Di mana di tiap wilayah 

dibagi dalam tiga Cluster berdasarkan karakteristik 

kota / kabupaten, yaitu urban, rural-urban, dan rural 

(newman,2006).

METODOLOGI
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TIGA KARAKTERISTIK INI DIDEFINISIKAN
SEBAGAI BERIKUT :

1. URBAN :
Wilayah administratif bernama “Kota”. Sebagian 

besar GDP disumbangkan oleh sektor non-

pertanian.

2. URBAN-RURAL :
Wilayah administratif bernama Kota/Kabupaten. 

GDP disumbangkan oleh sektor non-pertanian 

dan non-pertanian yang hampir seimbang.

3. RURAL :
Wilayah  administratif  bernama   Kabupaten. 

GDP sebagian besar disumbangkan oleh sektor 

pertanian.

 

Dari setiap wilayah, diambil batas atas yaitu 

satu kota paling urban, batas bawah yaitu satu 

kabupaten paling rural, dan satu kota / kabupaten 

rural-urban. Adapun, indikator pembagian 

karaktaeristik urban, rural, dan rural-urban disusun 

berdasarkan definisi dan nilai indikator yang 

ditetapkan pada Peraturan Kepala Badan Pusat 

Statistik No.37 Tahun 2010.

Selanjutnya dilakukan survei terhadap 450 

responden di tiap wilayah yang dipilih secara 

Random. Survei dilakukan dengan teknik face to 

face interview, yaitu bertemu langsung dengan 

responden dan mewancarainya secara langsung. 

Perhitungan nilai indeks, disusun menggunakan 

teknik pembobotan pada masing-masing dimensi 

dan aspek. Pembobotan dilakukan melalui FGD 

Expert Adjustment yang dikuantifikasikan dengan 

metode Analitical Hierarki Process untuk mencari 

bobot vektor.
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Dalam laporan riset  APJII mengenai Penetrasi 

dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 

2016, pengguna internet di Indonesia 

tumbuh 51 persen dalam kurun waktu dua tahun. 

Angka ini menunjukkan bahwa pertumbuhan 

pengguna internet di Indonesia merupakan salah 

satu yang terbesar di dunia,  bahkan jauh melebihi 

pertumbuhan rata-rata Global yang hanya 10 persen 

per tahun.

Tingginya pertumbuhan pengguna internet 

tersebut merupakan potensi yang baik untuk 

mendukung pemberdayaan masyarakat dengan 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 

Syaratnya adalah inklusivitas digital yang baik, yang 

bukan hanya di aspek konektivitas, tetapi juga di 

aspek-aspek pemanfaatannya.

Dari Riset Digital Inclusion Index Indonesia 2017 

yang telah dilakukan, diperoleh indeks sebesar 

50.72 untuk Indonesia. Sebuah angka yang cukup 

di level nasional, meskipun jika disorot lebih detail, 

masih sangat banyak pekerjaan rumah yang harus 

dilakukan.

KONEKTIVITAS BAIK, PEMANFAATAN 
KURANG

Jika disorot lebih mendalam, Digital Inclusion 

Index Indonesia 2017 sebesar 50.72 tersebut, paling 

besar ditopang oleh aspek Connectivity dengan nilai 

indeks mencapai 68.92.

Aspek ini jauh unggul dibandingkan aspek-aspek 

lainnya. Yang secara umum dapat dimaknai bahwa 

konektivitas di Indonesia sudah cukup baik, meskipun 

perlu pemerataan yang lebih baik. Keunggulan 

aspek ini terutama juga didukung dengan adopsi 

Mobile internet yang menjadi preferensi masyarakat 

Indonesia.

Keseriusan pemerintah dalam meningkatkan 

konektivitas internet di Indonesia, terutama 

pemerataan ketersediaan akses, memang terus 

dikebut. Terlihat dari beberapa program yang 

tengah berjalan. 

Salah satunya adalah Palapa Ring, sebagai 

Backbone layanan internet nasional. Saat ini proyek 

Palapa Ring di wilayah Indonesia bagian barat 

telah mencapai progres 72 persen. Sementara, di 

wilayah Indonesia bagian tengah  dan timur masing-

masing mencapai  24 persen dan 14 persen. Yang 

kesemuanya direncanakan akan rampung pada 

tahun 2018 ini.

Selain proyek Palapa Ring, demi meningkatkan 

konektivitas, Kemenkominfo juga mengupayakan 

pembangunan Base Transceiver  Station  atau  BTS 

di wilayah perbatasan. Berdasarkan catatan 

Kementerian Kominfo,  pada  2017 sebanyak 88 

dari 186 kecamatan di daerah perbatasan telah 

ter-cover akses internet. Sementara itu, 451 dari 

1.524 kecamatan di daerah 3T telah ter-cover akses 

internet.

DIGITAL INCLUSION 
INDEX INDONESIA 
2017
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Indonesia

50,72
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Aspek lain yang juga menunjukkan fakta yang 

cukup positif adalah aspek Affordability, yang dalam 

riset ini memperoleh nilai indeks 46.58.

Jika selama ini banyak kekhawatiran bahwa 

sebagian besar masyarakat Indonesia belum mampu 

menjangkau layanan internet, terutama dari sisi 

daya beli, indeks 46.58 justru menunjukkan situasi 

yang tidak terlalu buruk. Masyarakat sudah cukup 

mampu menjangkau, kendati tetap mengharapkan 

harga yang lebih murah untuk layanan internet.

Hal lain yang justru masih lemah dalam aspek 

ini adalah keterjangkauan masyarakat terhadap 

perangkat-perangkat untuk mengakses layanan 

internet, terutama komputer dan Notebook, yang bagi 

sebagian besar masyarakat masih tidak terjangkau 

secara harga jual.

Jika aspek Connectivity dapat dinilai baik dan 

Affordability terbilang cukup, sebaliknya aspek-aspek 

terkait pemanfaatan masih dinilai kurang. Aspek Skill 

& Awareness hanya memperoleh nilai indeks 37.97, 

aspek Security & Sovereignty hanya 38.63, dan yang 

paling buruk adalah aspek Local Related Content yang 

hanya memperoleh indeks single digit  2.92.

Skor aspek Skill & Awareness yang rendah 

menunjukkan bahwa tren penggunaan internet 

di masyarakat masih sebatas fungsi-fungsi 

penunjang gaya hidup dan interaksi sosial, belum 

ke pemanfaatan yang lebih memberikan dampak 

dalam pemberdayaan, seperti kegiatan ekonomi, 

pendidikan, atau layanan publik.

Bank Indonesia (BI) pernah menyatakan bahwa 

pemanfaatan internet bagi pelaku usaha mikro, 

kecil, dan menengah (UMKM) belum maksimal. 

Dalam riset BI tahun 2015, dari total jumlah UMKM 

68,92 

46,58 

37,97 
2,92 

38,63 

Skill and AwarenessLocal Related Content

Security and Sovereignty

Jawa Bali-Nusa

59,92

47,98

56,93 
49,69

41,50

44,51

Sumatera

Maluku-Papua

Sulawesi

Kalimantan

Indonesia 50,72
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sebanyak  57,9 juta  di seluruh Indonesia, hanya 9 

persen yang serius menggunakan internet untuk 

memasarkan produknya. 

Aspek lain yang juga lemah adalah Security 

& Sovereignty, yang secara umum menunjukkan 

masyarakat Indonesia masih belum memberikan 

perhatian serius pada hal-hal terkait keamanan 

dan kedaulatan internet, termasuk di dalamnya 

keamanan data, keamanan transaksi, hingga 

penerimaan terhadap berita bohong. Kabar baiknya 

adalah secara umum sudah mulai terbangun 

kesadaran akan pentingnya keamanan dan 

kedaulatan internet, meskipun belum tercermin 

dalam tindakan nyata.

Aspek yang paling lemah dan sangat butuh 

perhatian adalah Local Related Content yang hanya 

memperoleh indeks 2.92. Ini menunjukkan bahwa di 

tengah pertumbuhan pengguna internet yang masif 

di tanah air, aplikasi lokal masih jauh ketinggalan.

Selaras dengan riset yang dilakukan oleh 

Ericsson, disebutkan bahwa dari 100 aplikasi 

teratas di Indonesia, hanya 12 persen yang 

merupakan aplikasi buatan lokal. Itu pun belum 

memperhitungkan durasi penggunaan aplikasi-

aplikasi tersebut, di mana tentunya dominasi waktu 

penggunaan aplikasi asing, yang terus menerus 

dipakai, jauh di atas aplikasi lokal.

JAWA TETAP PALING UNGGUL

Jika Indeks Nasional menunjukkan nilai 50.72, 

ada dua wilayan yang memiliki indeks di atas nilai 

tersebut, yaitu Jawa dan Kalimantan.

Seperti sudah diduga, Jawa tetap merupakan 

wilayah yang paling unggul dalam inklusivitas digital 

ini, dengan indeks tertinggi, yaitu 59.92. Menyusul 

berikutnya adalah Kalimantan dengan indeks 56.93.

Jawa terutama unggul jauh dalam aspek 

Connectivity dibandingkan wilayah-wilayah lain, 

sedangkan di aspek-aspek lain cukup bersaing, 

terutama dengan Kalimantan. Hal ini sangat wajar, 

mengingat selama ini sebagian besar pengembangan 

infrastruktur TIK dominan di Jawa.

Kalimantan cukup mampu bersaing dengan Jawa 

di aspek-aspek lain selain Connectivity, yang berarti 

ada potensi baik di Kalimantan jika didukung dengan 

peningkatan di Connectivity.

Sulawesi dan Sumatera menyusul di bawah 

Kalimantan dengan indeks masing-masing 49.69 

dan 47.98. Kedua wilayah ini cukup berimbang 

di hampir seluruh aspek dan ketinggalan cukup 

jauh dibandingkan Jawa dan Kalimantan di aspek 

Affordability dan Skill & Awareness.

Ini menunjukkan bahwa selain butuh perbaikan 

dalam hal infrastruktur, kedua wilayah tersebut juga 

membutuhkan edukasi lebih untuk meningkatkan 

kemampuan masyarakat memanfaatkan internet.

Dua wilayah terakhir yang ada di peringkat 

terbawah adalah Bali-Nusa Tenggara dan Maluku 

Papua, dengan masing-masing memiliki indeks 

sebesar 44.51 dan 41.50.

Bali Nusa Tenggara nyaris ketinggalan di 

seluruh aspek dibandingkan wilayah-wilayah lain. 

Agak berbeda dengan Maluku-Papua yang justru 

memperoleh nilai indeks yang cukup baik kecuali di 

aspek Connectity.
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WILAYAH RURAL BUTUH PERHATIAN LEBIH

Dalam riset ini, setiap wilayah dibagi dalam 

tiga cluster berdasarkan karakter ke-urban-an atau 

ke-rural-annya. Dari survei yang telah dilakukan, 

diperoleh fakta bahwa daerah berkarakter rural 

tertinggal jauh dalam hal inklusivitas digital 

dibandingkan dengan daerah berkarakter urban 

atau rural-urban.

Indeks Digital Inclusion untuk kabupaten/kota 

berkarakter urban sebesar 54.54, sementara rural-

urban 47.79, dan rural 32.24. Selisih antara urban 

dengan rural-urban hanya terpaut nilai indeks 

sebesar 6.75, sementara gap yang cukup jauh adalah 

antara rural-urban dengan rural yang selisih skornya 

mencapai 15.6. Terlebih jika dibandingkan antara 

urban dengan rural yang terpaut 22.30.

Hal tersebut bahwa secara umum kondisi 

inklusivitas digital di daerah urban dan rural-urban 

tidak jauh berbeda. Perbedaan signifikan terdapat di 

daerah rural.

Jika dilihat lebih detil dalam setiap aspek, 

kondisi serupa pun terjadi. Daerah urban unggul di 

setiap aspek dalam inklusivitas digital, sementara 

daerah rural tertinggal jauh 

dibandingkan daerah rural-urban 

dan urban.

Pada aspek Connectivity, 

kabupaten/kota berkarakter 

urban memperoleh nilai indeks.

61.6, sementara rural-urban 

59.6 dan rural 45.2. Sangat wajar 

mengingat realitasnya adalah 

Kabupaten/Kota urban memang 

memiliki konektivitas yang pasti 

lebih baik dibandingkan rural-

urban dan rural. Namun yang 

menarik justru nilai indeks rural-

urban dan urban tidak terpaut 

jauh, Ini menunjukkan bahwa 

konektivitas di kabupaten/kota 

rural-urban tidak terlalu jauh berbeda dengan urban, 

baik secara infrastruktur, perangkat, dan pengguna.

Pada aspek Affordability pun situasinya serupa. 

Indeks urban unggul jauh mencapai 61.1 sementara 

nilai indeks rural-urban dan rural masing-masing 

memperoleh indeks 50.3 dan 27.1. 

Ini menunjukkan bahwa masyarakat pada 

kabupaten/kota urban saat ini mampu menjangkau 

layanan internet, baik secara akses, harga, dan 

perangkat yang dibutuhkan. Angka ini tentu saja 

didukung oleh kondisi mayoritas masyarakat urban 

yang memiliki keekonomian dan kesadaran akan 

pentingnya layanan internet bagi aktivitas mereka 

sehari-hari yang lebih baik ketimbang pada dua 

wilayah lainnya. 

Bagi masyarakat urban, internet adalah 

kebutuhan yang harus ada. Maka tak heran jika ini 

juga jadi prioritas bagi mereka. Tentu saja apa yang 

menjadi prioritas akan selalu dijangkau. Terlebih 

dengan keberadaan infrastruktur yang lebih baik 

dan berbagai saluran yang memudahkan mereka 

untuk mendapatkan baik layanan internet maupun 

perangkat yang dibutuhkan dengan berbagai pilihan 

harga dan metode pembayaran.
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Sementara masyarakat pada di daedah rural-

urban yang berada di antara perkotaan dan 

perdesaan.

Terlihat bahwa masyarakat “pinggiran” masih 

menganggap internet sebagai sesuatu yang juga 

menjadi kebutuhan sehingga menjadi penting 

walaupun bukan yang utama. Maka tak aneh jika 

bagi mereka layanan internet penting dan masih 

terjangkau—untuk ukuran sesuatu yang penting. 

Namun masyarakat rural-urban tentu tidak didukung 

oleh infrastruktur yang selengkap wilayah urban. 

Paling tidak mereka membutuhkan upaya lebih 

untuk mendapatkan layanan internet atau perangkat 

pendukungnya.

Yang berbeda tentu saja pada masyarakat di 

daerah rural. Sebagai masyarakat yang mayoritas 

bekerja pada sektor informal, maka internet bukan 

sesuatu yang prioritas. Mereka menggunakan 

internet namun tidak menjadi kebutuhan utama 

yang mendukung aktifitas mereka. Keberadaan 

infrastruktur  juga  tentu  saja  tidak  lebih  baik   

dari wilayah rural-urban. Dengan demikian bagi 

masyarakat rural daya jangkau mereka terhadap 

internet masih belum baik—untuk sesuatu yang 

tidak prioritas, maka ini adalah hal yang wajar.
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Pada aspek yang ketiga, yaitu Skill & Awareness, 

masyarakat urban tetap memperoleh indeks paling 

tinggi sebesar 50.8. Tentu saja hal ini didukung 

juga oleh tingkat pendidikan, keekonomian, dan 

keterbukaan. Sebagaimana yang telah disinggung 

sebelumnya, layanan internet sudah menjadi bagian 

hidup sehari-hari bagi masyarakat urban. Mereka 

telah memanfaatkan berbagai layanan internet 

untuk mendukung baik pekerjaan, bisnis, maupun 

pergaulan. Mereka juga telah menyadari fungsi, 

manfaat, dan bahaya internet.

Sementara pada masyarakat rural-urban, 

aspek Skill & Awareness ini angkanya lebih kecil jika 

dibandingkan dengan masyarakat urban. Untuk 

aspek ini mereka mendapatkan nilai indeks 38.4 

atau terpaut indeks 12.4.  Sementara  pada  wilayah  

rural  nilai yang didapat 24.7 terpaut 13.7 dari wilayah 

rural-urban dan 26.1 dari wilayah urban. 

Secara umum, masyarakat di ketiga daerah 

dengan karakter berbeda tersebut telah memiliki 

pengetahuan yang cukup mengenai bagaimana 

menggunakan internet, termasuk perangkatnya, 

namun masih sangat terbatas dalam fungsi 

pemanfataannya. Dimensi ini yang menjadikan nilai 

indeks rural-urban dan rural kalah jauh dibandingkan 

urban.
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Di aspek yang keempat, Local Related Content, nilai 

yang diperoleh di seluruh karakter daerah sangat 

kecil, namun dengan formasi yang masih tetap 

sama. Di mana daerah urban mendapatkan nilai 

tertinggi dengan angka 4.4. sementara pada wilayah 

rural- urban dan rural  sebesar 1.6 dan 1.5.

Tentu saja ini bukan hasil yang menggembirakan, 

karena secara umum menunjukkan bahwa 

keberadaan Website atau aplikasi lokal belum 

begitu popular di masyarakat atau belum mampu 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai ruang 

tanpa batas, internet membuat masyarakat leluasa 

memanfaatkan Website atau aplikasi yang sesuai 

dengan kebutuhan mereka tanpa merasa perlu 

mengetahui apakah itu buatan lokal atau bukan.

Aspek yang terakhir, Security and Sovereignty. 

Pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya 

keamanan dan kedaulatan dalam berinternet pada 

masyarakat di wilayah urban sudah cukup tinggi 
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dengan indeks 54.3, wilayah rural-urban mendapat 

indeks 43.6 atau berbeda 10.7 dengan urban. 

Sementara wilayah rural hanya mendapatkan indeks 

22.5 atau berbeda 31.8 dengan wilayah urban dan 

21.1 dengan wilayah rural- urban. 

Ini serupa dengan aspek Skill & Awareness, karena 

keamanan dan kedaulatan dalam berinternet juga 

menjadi bagian dari pengetahuan bagaimana 

memanfaatkan internet. Maka tak heran jika 

masyarakat di daerah urban lebih mengetahui dan 

menyadari akan pentingnya persoalan keamanan 

dan kedaulatan dalam berinternet.

Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh pemangku 

kepentingan perlu memberikan perhatian jauh lebih 

banyak lagi untuk mendorong inklusivitas digital 

terutama di daerah rural dan rural-urban.

Untuk mengetahui lebih lanjut nilai dalam setiap 

aspek pada masing-masing karakteristik wilayah, 

akan dijelaskan pada bagian sepsifik setiap aspek.
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Konektivitas memang menjadi aspek yang 

paling penting dalam inklusivitas digital, 

karena aspek ini merupakan landasan yang 

tanpanya berarti aspek-aspek lain akan sulit dicapai. 

 Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, 

kondisi konektivitas di Indonesia secara umum 

sudah dalam langkah yang tepat. Walaupun 

harus diakui bahwa pembangunan infrastruktur 

telekomunikasi selama ini masih terkonsentrasi di 

kota-kota besar bagian barat dan tengah. Sementara 

di wilayah timur pembangunan infrastruktur masih 

sangat lemah—hanya dilakukan oleh pemerintah 

dan provider telekomunikasi BUMN. 

 Hal ini cukup tercermin dalam indeks 

Connectivity yang diperoleh dalam riset ini. Jika 

secara nasional nilai indeks Connectivity Indonesia 

adalah 68.92, maka indeks Connectivity di Jawa dan 

Kalimantan ada di atasnya, yaitu 81.37 dan 74.63. 

Yang berarti bahwa dua wilayah tersebut jauh lebih 

baik dibandingkan wilayan-wilayah lain.

 Jika Jawa unggul dalam setiap dimensi 

Connectivity, yaitu kondisi infrastruktur, adopsi 

perangkat, dan adopsi layanan, maka Kalimantan 

terutama unggul di dimensi adopsi perangkat 

dan adopsi layanan, serta sedikit unggul di kondisi 

infrastruktur.

 Maluku Papua merupakan wilayah yang 

paling lemah dalam aspek ini. Dengan indeks 

Connectivity yang nyaris setengah Jawa, 46.68, 

wilayah ini tertinggal di seluruh dimensi dalam aspek 

Connectivity. Selain tertinggal dalam dimensi kondisi 

infrastruktur, wilayah ini juga tertinggal dalam hal 

adopsi perangkat dan adopsi layanan.

 Sementara tiga wilayah lain menunjukkan 

skor yang relatif setara dengan nilai nasional di 

aspek ini, yaitu Sumatera 66.72, Sulawesi 68.27, dan 

Bali Nusa Tenggara 66.07. Dalam dimensi yang lebih 

detil pun begitu, Sumatera, Sulawesi, dan Bali  Nusa 

Tenggara menunjukkan kondisi yang serupa dengan 

nilai indeks nasional.

 Ini berarti, jika perlu membuat prioritas 

dalam pengembangan Connectivity, Maluku Papua 

merupakan wilayah yang mesti menjadi prioritas 

utama, disusul Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, 

Sumatera, Kalimantan, dan Jawa.

Keseriusan pemerintah dalam meningkatkan   

ketersediaan infrastruktur di wilayah-wilayah timur, 

yang umumnya belum cukup menarik secara bisnis, 

akan membantu peningkatan indeks di aspek 

Connectivity. 

URBAN WAJAR UNGGUL

 Jika analisis dilakukan berdasarkan karakter 

Kota/Kabupaten, diperoleh hasil bahwa nilai di 

daerah urban lebih tinggi dari daerah lainnya, bukan 

sebuah kejutan. Indeks Connectivity di daerah urban 

sebesar 61.6, di atas rural-urban sebesar 59.6, dan 

rural sebesar 45.2.

MALUKU-PAPUA

46,68

SULAWESI

68,27
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 Menjadi   kewajaran   jika   kabupaten/ kota 

yang berkarakter urban memiliki nilai indeks aspek 

Connectivity yang lebih tinggi dibandingkan rural-

urban dan rural, mengingat daerah urban umumnya 

memiliki kepadatan penduduk dan daya beli yang 

lebih tinggi.

 Faktor-faktor yang secara bisnis akan 

menarik para operator untuk membangun 

infrastruktur internet dan menyediakan akses 

untuk memenuhi kebutuhan Customer potensialnya. 

Kondisi tersebut juga dibarengi dengan cukup 

baiknya adopsi perangkat dan adopsi layanan di 

masyarakat urban.

 Fakta yang cukup menggembirakan adalah 

indeks Connectivity yang tidak terlalu jauh antara 

urban dan rural-urban. Sebagai daerah yang secara 

karakter dekat dengan urban, maka daerah rural-

urban juga menikmati infrastruktur yang tidak terlalu 

jauh berbeda dengan masyarakat urban. Begitupula 

dengan akses terhadap layanan internet dan 

perangkat pendukungnya, tingkat kebutuhan akan 

layanan internet membuat daerah rural-urban tetap 

menjadi pasar yang menarik baik bagi penyedia 

jasa layanan internet, maupun penyedia perangkat 

perangkat pendukung. 

 Sementara pada daerah rural, isu 

konektivitas memang masih memerlukan perhatian 

lebih. Jumlah pengguna internet pada daerah rural 

sulit bertambah lantaran kondisi infrastruktur yang 

terbatas. Sementara penyedia jasa layanan internet 

maupun telekomunikasi melihat daerah rural 

bukanlah pasar yang potensial karena sedikitnya 

jumlah pelanggan. Perlu pendekatan baru agar 

indeks Connectivity di daerah rural dapat naik 

signifikan.

URBAN RURAL - URBAN RURAL

61.6 59.6
45.2

SKOR CONNECTIVITY BERDASARKAN KARAKTER DAERAH
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Dalam riset ini, Affordability diterjemahkan 

sebagai keterjangkauan masyarakat 

Indonesia dengan layanan internet. 

Aspek Affordability ini diukur berdasarkan kondisi 

kemampuan masyarakat secara aktual untuk 

membeli layanan internet dan perangkat aksesnya, 

serta kemudahan untuk memperolehnya. 

Selain berdasarkan kondisi aktual, juga 

mempertimbangkan persepsi masyarakat terhadap 

harga dan kemudahan untuk memperoleh layanan 

internet dan perangkat akses.

 Jika di aspek Connectivity Jawa unggul di 

atas wilayah-wilayah lain, berbeda dengan di aspek 

Affordability. Di aspek ini, Jawa bersaing dengan 

Kalimantan, di mana keduanya masing-masing 

memperoleh indeks 55.42 dan 55.49.

 Secara lebih detil, indeks Jawa sedikit di 

atas Kalimantan untuk dimensi aktual, sebaliknya 

indeks Kalimantan sedikit di atas Jawa untuk dimensi 

persepsi. Artinya, dalam kenyataannya masyarakat 

di Jawa lebih mampu menjangkau harga dan akses 

layanan ke internet dan perangkatnya, namun 

secara ekspektasi, masyarakat di Kalimantan yang 

lebih merasa mampu menjangkaunya.

 Menyusul Kalimantan dan Jawa, wilayah 

yang justru berada di peringkat ketiga untuk 

aspek Affordability adalah Maluku-Papua dengan 

indeks 48.12. Nilai indeks ini di atas Sulawesi 43.74, 

Sumatera 43.15, dan Bali Nusa-Tenggara 33.58.

 Masyarakat di Maluku dan Papua secara 

aktual dan berdasarkan persepsi mereka, lebih 

mampu menjangkau harga dan akses layanan serta 

perangkatnya, dibandingkan tiga wilayah yang lain. 

Ini sebuah fakta yang menarik, yang kelihatannya 

dipengaruhi oleh kecenderungan biaya tinggi untuk 

berbagai kebutuhan lain di wilayah tersebut.

 Untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara, 

tampaknya perlu memperoleh perhatian lebih di 

aspek ini, melihat pada indeksnya yang terendah dan 

terpaut cukup jauh dari wilayah lain. Kondisi tersebut 

terutama banyak dipengaruhi oleh dua propinsi 

di Nusa-Tenggara, yang tingkat kesejahteraannya 

berbeda jauh dibandingkan Bali. 

 Terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia 

di tiga Provinsi di wilayah tersebut. Bali ada di 

peringkat 5 di Indonesia, sementara Nusa Tenggara 

Barat dan Nusa Tenggara Timur tercecer di peringkat 

29 dan 32 dari 34 propinsi di Indonesia.

 Satu kesamaan fakta yang ditemukan 

dalam riset ini, nilai indeks persepsi selalu jauh di 

bawah indeks aktual dalam aspek Affordability di 

semua wilayah. Yang berarti, sebetulnya secara 

aktual masyarakat Indonesia sudah cukup mampu 

menjangkau internet dan perangkatnya. Namun 

belum menjadi kebutuhan yang cukup utama, 

sehingga masih merasa bahwa semestinya 

layananan internet dan perangkatnya dapat 

dijangkau lebih murah dan lebih mudah.

MALUKU-PAPUA
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URBAN RURAL - URBAN RURAL

61.1 50.3
27.1

SKOR AFFORDABILITY BERDASARKAN KARAKTER DAERAH

MASIH KURANG TERJANGKAU DI RURAL

 Di aspek Connectivity, Kabupaten/Kota 

berkarakter urban unggul dibandingkan rural-

urban dan rural. Pun serupa di aspek Affordability, 

namun dengan kesenjangan yang jauh lebih besar 

dibandingkan daerah rural.

 Di Kota/Kabupaten berkarakter urban, nilai 

indeks Affordability adalah 61.1, sebuah angka yang 

cukup baik. Hal ini dapat dimaklumi jika melihat 

daya beli umumnya masyarakat urban dan tingkat 

kebutuhan mereka akan layanan internet. Ditambah 

lagi dengan kemudahan untuk mendapatkan 

layanan internet dan perangkat pendukungnya. 

Masyarakat di daerah urban punya banyak pilihan 

layanan dan pilihan tempat untuk membeli paket 

data internet dan perangkat pendukung, melalui 

toko-toko yang banyak tersedia, minimarket, mesin 

ATM, atau layanan e-Commerce.

 Hal yang tak jauh berbeda juga terjadi pada 

daerah rural-urban yang memperoleh indeks 50.3. 

Hal ini dapat dimaklumi karena kebanyakan daerah 

rural-urban memiliki karakteristik yang cenderung 

mendekati urban ketimbang rural, yang dipengaruhi 

oleh kedekatan geografis antara rural-urban dengan 

urban, di mana biasanya daerah rural-urban ada di 

pinggiran daerah urban, atau menjadi penyangga 

dari daerah urban.

 Berbeda  dengan  kedua daerah tersebut,  

indeks Affordability daerah rural terpaut jauh, hanya 

27.1. Ini dipengaruhi oleh daya beli masyarakat 

rural yang umumnya relatif rendah dan belum 

banyak pilihan layanan yang tersedia untuk 

mereka. Ditambah lagi, penggunaan internet 

pada masyarakat rural belum menjadi kebutuhan 

penting sebagaimana masyarakat urban. Sehingga 

persepsi mereka akan keterjangkauan internet dan 

perangkatnya pun menjadi rendah. 

 Untuk mendorong peningkatan indeks 

Affordabilibility di Indonesia, perlu penyediaan lebih 

banyak opsi layanan dan opsi teknologi untuk 

masyarakat, terutama untuk masyarakat di daerah 

rural.
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36,32Inklusivitas digital tidak hanya mengenai 

ketersediaan akses, tetapi juga mengenai 

bagaimana internet memberikan dampak bagi 

masyarakat. Karena itu, aspek berikutnya yang juga 

penting adalah Skill and Awareness.

 Dalam riset ini, aspek Skill and Awareness 

diterjemahkan sebagai kemampuan dan 

pemanfaatan internet di masyarakat Indonesia, 

yaitu pengetahuan dan kemampuan masyarakat 

dalam penggunaan internet dan perangkat 

aksesnya, kebiasaan penggunaan, variasi dalam 

pemanfataannya, serta etika masyarakat dalam 

berinternet.

 Secara umum, indeks masing-masing 

wilayah di aspek ini cukup cenderung kurang, dengan 

Jawa dan Kalimantan memperoleh nilai paling tinggi, 

yaitu 44.22 dan 44.18. Sementara empat wilayah lain 

tertinggal di bawahnya.

 Jawa dan Kalimantan unggul di dimensi 

Internet Knowledge dan Ethics, yang berarti 

masyarakat di dua wilayah memiliki pengetahuan 

dan kemampuan penggunaan internet yang lebih 

baik, serta lebih memahami etika berinternet 

dibandingkan empat wilayah lain.

 Jika mengacu pada dua aspek sebelumnya, 

keunggulan wilayah Jawa dan Kalimantan di 

aspek Skill and Awareness dipengaruhi juga oleh 

keunggulannya di aspek Connectivity dan Affordability. 

Kedua  wilayah ini tampak lebih siap dalam dua 

aspek sebelumnya ketimbang wilayah lainnya. 

Dengan demikian, masyarakat di wilayah ini lebih 

siap juga dalam pengetahuan dan kemampuan 

berinternet serta lebih memiliki pemahaman atas 

apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam 

menggunakan layanan internet.

 Indeks untuk empat wilayah lain di aspek 

ini adalah Sumatera 34.86, Sulawesi 36.32, Bali 

-Nusa Tenggara 31.11, dan Maluku-Papua 37.15. 

Cenderung rendah dan menunjukkan rendahnya 

pemanfataan internet di masyarakat wilayah 

tersebut.

 Kecenderungan yang sama dari seluruh 

wilayah aspek ini adalah memiliki indeks yang 

relatif baik pada dimensi Usage. Yang berarti, cukup 

banyak masyarakat di seluruh wilayah tersebut yang 

menggunakan internet secara rutin namun dengan 

variasi pemanfataan yang terbatas. Internet  lebih 

banyak digunakan untuk kebutuhan gaya hidup 

dan hiburan ketimbang untuk menunjang aktivitas 

produktif lainnya. 

 Masyarakat belum terbiasa memanfaatkan 

internet secara optimal untuk aktivitas ekonomi, 

pendidikan, serta layanan publik dan pemerintahan.

RURAL-URBAN JUGA PUNYA MASALAH

 Masih serupa dengan dua aspek 

sebelumnya, di aspek Skill and Awareness ini pun Kota 

/Kabupaten berkarakter urban unggul atas rural-

MALUKU-PAPUA

SULAWESI
KALIMANTAN

BALI-NUSA
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44,18 36,32

31,11



29Laporan Riset Digital Inclusion Indonesia 

 

ASPEK

SKILL AND AWARENESS

JAWA
44,22

34,86
SUMATERA

�A����USA

3�,��

�A��MA�TA�

44,�8

MA�U�U��A�UA

3�,��

SU�AWES�
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urban dan rural. Indeks untuk ketiganya berturut-

turut urban 50.82, rural-urban 38.41, dan rural 24.68. 

 Secara umum Ini menunjukkan bahwa 

semakin baik konektivitas dan keterjangkauan 

sebuah daerah akan internet, maka pengetahuan 

dan kesadaran akan pemanfaatan internet yang 

baik juga akan semakin baik.

 Lebih khusus lagi, masyarakat urban 

memiliki pengetahuan dan kemampuan 

penggunaan internet lebih baik dibandingkan rural-

urban dan rural, serta lebih baik juga dalam variasi 

pemanfaatannya. Hal ini dipengaruhi juga oleh lebih 

banyaknya variasi layanan yang tersedia di internet 

untuk masyarakat urban dibandingkan dua daerah 

lain. Masyarakat urban sudah semakin banyak yang 

memanfaatkan internet untuk fungsi-fungsi yang 

lebih produktif, seperti pendidikan, ekonomi, dan 

layanan publik.

 Sedangkan masyarakat di daerah rural-

urban dan rural masih menggunakan internet untuk 

fungsi-fungsi gaya hidup dan interaksi sosial, belum 

memanfaatkannya untuk yang lebih produktif atau 

memberikan nilai tambah.

 Temuan yang juga membutuhkan 

perhatian adalah rendahnya pemahaman akan etika 

internet di masyarakat rural. Faktor ketidaktahuan 

dan kurangnya literasi media internet menjadi 

alasan penyebab utamanya. Sehingga sebagai 

contoh, mereka bisa membagi sebuah berita yang 

kebenarannya belum mereka ketahui, hanya karena 

mereka mendapatkan berita tersebut dari orang

yang mereka percaya, atau mereka mengakses 

sebuah situs yang mengandung konten terlarang 

hanya karena keingintahuan.

 Untuk itu, butuh upaya edukasi lebih jauh 

untuk masyarakat di aspek Skill and Awareness ini, 

terutama di rural dan rural-urban.

URBAN RURAL - URBAN RURAL

50.8 38.4 24.7

SKOR SKILL & AWARENESS BERDASARKAN KARAKTER DAERAH
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Banyak yang menganggap Indonesia tengah 

mengalami pertumbuhan masif Startup digital 

sesuai visi pemerintah sebagai Digital Energy 

of Asia. Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) menilai 

perkembangan kualitas konten digital buatan lokal 

mengalami perkembangan signifikan dan memiliki 

prospek sangat cerah. 

 Sayangnya, maraknya Startup digital ini 

masih belum mampu membuat masyarakat beralih 

dari aplikasi Global ke aplikasi buatan anak negeri. 

Berdasarkan hasil temuan dalam riset ini, secara 

umum indeks untuk aspek Local Related Content  masih 

sangat rendah, di mana Jawa hanya memperoleh 

indeks 4.84, Kalimantan 2.52, Sumatera 2.26, 

Sulawesi 1.92, Bali-Nusa Tenggara 2.05, dan Maluku- 

Papua 1.37. Bahkan Jawa, yang dinilai sebagai 

wilayah paling maju secara inklusivitas digital, pun 

memperoleh nilai indeks yang sangat rendah.

 Ini menunjukkan bahwa masyarakat 

masih belum banyak mengetahui keberadaan 

aplikasi atau konten buatan lokal, terlebih 

menggunakannya. Selain sulit bersaing dengan 

aplikasi buatan luar negeri, aplikasi lokal nampaknya 

belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat 

dalam aktivitasnya sehari-hari. Dengan demikian 

tak aneh jika belum banyak yang mengetahui atau 

menggunakan aplikasi atau konten lokal.

 Selain upaya mempopulerkan aplikasi dan 

konten lokal lebih serius lagi, juga perlu didorong 

agar para pengembang aplikasi menelurkan aplikasi 

BALI-NUSA
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ASPEK

dan konten yang sesuai dengan kebutuhan dan 

karakter lokal di setiap wilayah atau komunitas. 

Sehingga memiliki kesempatan lebih besar untuk 

bersaing dengan aplikasi Global yang umumnya 

tidak menguasai detail kebutuhan masyarakat lokal.

SANGAT BANYAK PEKERJAAN RUMAH

 Mengulas aspek Local Related Content 

berdasarkan karakter wilayah, perbandingan nilai 

indeks yang dihasilkan tidak berbeda dengan aspek 

lainnya, di mana Kota/Kabupaten berkarakter urban 

memperoleh indeks lebih besar dibandingkan rural-

urban dan rural, yaitu 4.4, 1.6, dan 1.5. 

 Masyarakat di Kabupaten/Kota urban 

cenderung lebih unggul di aspek ini karena 

paling tidak beberapa layanan dari aplikasi lokal 

sudah tersedia di daerahnya, sebut saja aplikasi 

transportasi, di mana masyarakat di daerah 

urban banyak yang telah dijangkau oleh layanan 

transportasi Online, termasuk dari layanan aplikasi 

lokal. Begitupula dengan aplikasi e-Commerce baik  

Consumer Goods ataupun Traveling.

URBAN RURAL - URBAN RURAL

4.4 1.6 1.5

SKOR LOCAL RELATED CONTENT BERDASARKAN KARAKTER DAERAH

 Namun pun begitu, di urban pun dominasi 

aplikasi asing masih jauh lebih tinggi dari aplikasi 

lokal. Sebagian besar aplikasi yang digunakan sehari-

hari oleh masyarakat Indonesia, di seluruh daerah, 

adalah aplikasi asing. Terlebih jika memperhatikan 

durasi penggunaan, sebagian besar waktu yang 

digunakan masyarakat Indonesia di internet, 

dihabiskan melalui aplikasi atau layanan asing, 

seperti media sosial, pesan Instant, atau pun Game.

 Sehingga sangat tepat jika dikatakan bahwa 

aspek Local Related Content merupakan aspek yang 

memiliki pekerjaan rumah paling banyak. 
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SECURITY AND SOVEREIGNTY

AS
PE

K

Dalam sebuah acara Cyber Security di 

akhir 2017 lalu, Menteri Komunikasi dan 

Informatika, Rudiantara, menyatakan 

bahwa kesadaran masyarakat Indonesia terhadap 

keamanan digital masih sangat rendah. “Sederhana, 

semua dimulai dari kita sendiri. Kita ini belum 

memiliki budaya Cyber Security. Contoh, ini kan 

teman-teman ada yang pakai Gmail, Yahoo. Kapan 

terakhir ganti Password?” ujarnya saat itu.

 Ini sesuai dengan fakta yang  ditemukan 

dalam riset Digital Inclusion Index Indonesia 2017, 

kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan 

kedaulatan internet di Indonesia masih belum 

menggembirakan. 

 Kalimantan adalah wilayah dengan Indeks 

tertinggi untuk aspek Security and Sovereignty yaitu 

46.56, tidak terlalu jauh di bawahnya adalah Jawa 

45.28, Maluku-Papua 44.04, dan Sulawesi 42.27. 

Sementara dua wilayah lain memiliki selisih yang 

cukup jauh, yaitu Sumatera dengan nilai indeks 

33.75 dan Bali-Nusa Tenggara 28,92.

 Khusus untuk Jawa dan Kalimantan, 

semakin terlihat ada relasi antara aspek Connectivity, 

Affordability, Skill and Awareness dengan aspek Security 

and Sovereignty. Masyarakat di dua wilayah ini 

tampak sedikit lebih matang dalam hal keamanan 

dan kedaulatan internet karena didukung oleh lebih 

unggulnya dua wilayah ini dalam hal konektivitas 

dan pemanfataan internet.

 Jika melihat lebih detil ke dimensi dalam 

aspek Security and Sovereignty, secara umum 

pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya 

keamanan dan kedaulatan internet cukup merata di 

enam wilayah tersebut. Yang membedakan adalah 

dalam tindakan nyata yang dilakukan untuk menjaga 

keamanan dan kedaulatan internet mereka, di mana 
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SECURITY AND SOVEREIGNITY

ASPEK

masyarakat di Kalimantan dan Bali-Nusa Tenggara 

cenderung lebih sedikit melakukan upaya-upaya 

melindungi keamanan dan kedaulatan internetnya.

RURAL PALING RENTAN

 Keterkaitan antar aspek makin terlihat 

dalam analisis aspek Security and Sovereignty 

berdasarkan karakter Kota/Kabupaten. Serupa 

dengan aspek-aspek lainnya, di aspek ini pun Kota 

/Kabupaten berkarakter urban unggul atas rural-

urban dan rural. Indeks untuk ketiganya berturut-

turut urban 54.30, rural-urban 43.60, dan rural 22.50. 

 Secara umum Ini menunjukkan bahwa 

semakin baik konektivitas dan keterjangkauan 

sebuah daerah akan internet, maka pengetahuan 

dan kesadaran akan pemanfaatan internet juga 

akan semakin baik, termasuk kesadaran dalam 

keamanan dan kedaulatan internet.

 Masyarakat di daerah urban telah memiliki 

pemahaman akan pentingnya keamanan dan 

kedaulatan internet, meskipun masih perlu dibarengi 

dengan lebih banyak lagi upaya nyata agar aspek ini 

dapat terus meningkat.

 Yang paling rentan adalah masyarakat rural, 

yang dalam hal pengetahuan dan pemahaman akan 

pentingnya keamanan dan kedaulatan internet pun 

masih sangat kurang. Rendahnya pengetahuan dan 

pemahaman akan menjadi hambatan peningkatan 

aspek ini, karena tanpa pemahaman dan 

pengetahuan, tidak akan muncul aksi nyata untuk 

melindungi keamanan dan kedaulatan internet di 

masyakata rural.

 Untuk itu, perlu upaya edukasi lebih jauh 

ke masyarakat mengenai dua hal tersebut, terutama 

untuk masyarakat di daerah rural yang lebih rentan 

hingga saat ini.

URBAN RURAL - URBAN RURAL

54.3
43.6

22.5

SKOR SECURITY & SOVEREIGNTY BERDASARKAN KARAKTER DAERAH
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Jawa merupakan wilayah dengan indeks  Digital 

Inclusion tertinggi. Tak aneh, karena sebagai 

pusat ekonomi dan pemerintahan tentu saja 

Jawa memiliki potensi dan kondisi yang lebih 

baik ketimbang wilayah lainnya. Infrastrutur yang 

lebih memadai, ditopang dengan daya beli dan 

kemudahan akses terhadap perangkat dan layanan 

internet, serta pengetahuan dan kepedulian yang 

tinggi  terhadap pemanfaatan internet membuat 

posisi  Jawa menjadi begitu signifikan. Namun 

sebagaimana daerah lainnya, Jawa juga memiliki 

karakteristik wilayah yang beragam antara urban, 

rural-urban, dan rural. Pada wilayah urban di Jawa 

kondisi setiap aspek memang jauh lebih baik 

ketimbang regional lainnya, namun bukan berarti 

hal yang sama terjadi di seluruh wilayah pulau. Jawa 

tetap memiliki area yang belum terkoneksi internet 

dengan baik.

Secara umum regional Jawa mendapatkan nilai 

indeks 59.92. Connectivity merupakan nilai terbesar 

dari setiap aspek yang membentuk indeks Digital 

Inclusion untuk Jawa yakni 81.37. Ini diperoleh 

dari dimensi Internet Infrastructure yang mendapat 

nilai indeks 0.92, dimensi Device dengan Indeks 

0.61, dan dimensi People sebesar 0,65. Jika melihat 
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tidak terdapat ketimpangan antar dimensi yang 

membentuk nilai indeks, maka kondisi Connectivity di 

wilayah Jawa ini secara umum sudah bagus.

Temuan dalam riset ini sejalan dengan survei 

pengguna internet yang sebelumnya dilakukan 

oleh APJII. Menurut riset pengguna internet yang 

dikalukan oleh APJII pada tahun 2016, menunjukkan 

bahwa penetrasi internet mayoritas masih berada 

di Pulau Jawa. Dari riset tersebut tercatat bahwa 

sekitar 86,3 juta orang atau 65 persen dari angkat 

total pengguna internet tahun ini berada di Pulau 

Jawa. Maka tak heran jika dalam riset Digital Incusion 

Index ini regional Jawa masih berada di posisi teratas 

dalam index nasional. 

Angka yang tinggi pada aspek Connectivity ini 

tentu bisa dipahami, karena mengingat hampir 70 

persen infrastruktur sarana telekomunikasi maupun 

teknologi informasi nasional berada di Pulau 

Jawa. Sebagai pulau yang paling padat, maka Jawa 

dianggap sebagai wilayah yang sangat potensial 

untuk dijadikan sebagai market dan pusat aktivitas 

bisnis.

Dari sisi aspek Affordability, wilayah Jawa tidak 

unggul dalam aspek ini karena masih berada di 

bawah wilayah Kalimantan. Namun bukan berarti 

tingkat Affordabilitas di Jawa rendah. Wilayah Jawa 

diketahui mendapatkan indeks 55.42. Nilai indeks 

Affordability ini merupakan hasil dimensi Actual 0.65 

dan Perception 0.27. Masyarakat tidak memiliki 

kesulitan untuk menjangkau baik layanan internet 

maupun perangkat pendukungnya. Sebagai pusat 

bisnis dan pemerintahan, tentu wilayah Jawa tidak 

memiliki kesulitan untuk menjangkau internet, baik 

pilihan penyedia jasa layanan internet maupun 

pilihan perangkat bisa ditemukan dengan mudah di 

Jawa, namun persepsi masyarakat memang masih 

belum berimbang.

 Kemudian aspek Skill and Awareness, Jawa 

mendapatkan indeks 44.22, dengan masing-masing 

dimensi memiliki nilai indeks; internet Knowledge 0.45, 

Usage 0.48, Purpose 0.25 dan Ethic  0,48. Kemampuan 

dan pengetahuan internet di wilayah Jawa sudah 

cukup bagus, hanya saja  pemanfaatannya masih 

kurang memberikan dampak baik secara ekonomi, 

pendidikan, maupun layanan pemerintah. 

  Pada aspek Local Related Content, Jawa 

memperoleh nilai indeks sebesar 4.84. Kendati 

tampak lebih tinggi dari regional lain, sebenarnya 
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indeks ini masih belum memuaskan. Karena 

pengetahuan akan keberadaan konten lokal masih 

sangat minim, terlebih pada penggunaannya. 

Padahal, jika mengacu pada pertumbuhan aplikasi 

maupun konten lokal di Indonesia, sebagaian besar 

developer aplikasi justru berada di Jawa. Kurangnya 

promosi dan sosialisasi keberadaan aplikasi lokal 

membuat masyarakat tidak terlalu memperhatikan 

akan keberadaan mereka. Selain itu, kebutuhan 

aplikasi ataupun konten lokal masyarakat yang 

kebanyakan masih seputar media sosial, foto Editing, 

Instant Messaging selama ini sudah terpenuhi dengan 

aplikasi standar yang menjadi bawaan dari pabrikan 

Smartphone. Kecuali pada jasa layanan perbankan—

yang memang dari Bank BUMN maupun swasta 

nasional—transportasi, kamus, perbankan, Mobile 

Service Provider, berita, belanja, dan perjalanan.

Yang terakhir, ialah aspek Security And Soverignity. 

Jawa memperoleh indeks 45.28, sebuah indeks yang 

cukup baik. Aspek ini dibentuk dari dimensi Security 

JAW
A

Knowledge 0.58, Value 0.55, dan Action 0,30.  Sesuai 

dengan karakterikstik wilayah di Regional Jawa 

yang memiliki banyak wilayah urban dengan tingkat 

pendidikan dan perekonomian yang lebih tinggi 

seharusnya kesadaran akan keamanan berinternet 

juga menyesuaikan atau lebih tinggi. 

Tak disangsikan lagi, wilayah Jawa telah berada 

pada jalur yang benar. Infrastruktur yang lengkap, 

akses yang mudah, harga yang terjangkau, 

dan pendidikan tinggi yang berkorelasi dengan 

pengetahuan, etika dan keamanan berinternet 

yang cukup baik, membuat Jawa bisa berkembang 

dengan pesat ke depannya.
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KALIMANTAN

Memiliki bentang luas daratan mencapai 

74,33 juta hektar atau hampir 6 kali luas 

Pulau Jawa, terbagi dalam 5 provinsi dengan 

56 Kabupaten/Kota yang mayoritas berkarakteristik 

rural. Dalam riset ini wilayah Kalimantan diwakili oleh 

Kota Pontianak sebagai daerah berkarakter urban, 

Kabupaten Banjar untuk karakteristik rural-urban, 

dan Kabupaten Tana Tidung untuk karakteristik rural.

Sebagaimana diketahui, Kalimantan merupakan 

pulau yang perekonomiannya ditopang oleh sektor 

pertambangan dan perkebunan sawit dengan 

berbagai perusahaan baik nasional maupun 

mancanegara. Keberadaan perusahaan-perusahaan 

ini mau tidak mau juga turut mempengaruhi 

pembangunan infrastruktur dan masyarakat di 

Kalimantan.  Pada medio 2017 silam, Gubernur 

Bank Indonesia Agus Martowardojo memprediksi 

pertumbuhan ekonomi di Kalimantan sepanjang 

tahun 2017 mencapai 4,2 persen. Jumlah ini lebih 

besar dibanding pertumbuhan ekonomi Kalimantan 

tahun 2015 dan 2016 yang hanya sekitar 1,4 dan 

2 persen. Rendahnya pertumbuhan ekonomi 

Kalimantan pada tahun-tahun sebelumnya disinyalir 

sebagai dampak dari turunnya harga komoditas 

di pasaran.  Namun demikian pada tahun 2017 

kemarin Kalimantan telah kembali menggeliat dan 

menunjukkan tren yang positif. 
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Pada riset Digitel Inclusion Index, Kalimantan 

mendapatkan angka yang bagus. Dengan indeks 

54.99, pulau penghasil batubara dan minyak sawit 

ini menjadi wilayah dengan nilai tertinggi kedua 

setelah Jawa. Dari berbagai aspek, Kalimantan selalu 

berada di urutan kedua setelah Jawa. Kecuali untuk 

aspek Affordability yang memang sedikit lebih tinggi 

dari Jawa. 

Angka Connectivity di Kalimantan mencapai 74.63, 

jika melihat keberadaan perusahaan-perusahaan 

tambang dan perkebunan, maka infrastruktur 

pendukung internet pasti tersedia dengan baik 

karena merupakan kebutuhan bagi kedua industri 

tersebut. Selain itu, Pemerintah sendiri sedang 

menggencarkan pembangunan infrastruktur 

telekomunikasi di wilayah perbatasan. Sebagaimana 

yang diungkapkan oleh Menkominfo Rudiantara.

“Kemkominfo sendiri melalui BP3TI telah 

menargetkan 147 BTS terbangun di seluruh daerah 

blankspot yang tersebar di Indonesia. Dari 147 itu, 

75 BTS beroperasi di daerah perbatasan Indonesia- 

Malaysia yang tersebar di Provinsi Kalimantan Barat, 

Utara, dan Timur. Jumlah BTS di daerah perbatasan 

Indonesia-Malaysia yang telah Live sampai dengan 

pertengahan Desember 2016 sejumlah 31 BTS,” jelas 

Rudi pada media di awal 2017 lalu. Dengan demikian 

nilai indeks dimensi Internet Infrastructure 0.80 bagi 

wilayah Kalimantan menjadi hal yang lumrah. 

Dimensi ini tentunya memberikan pengaruh positif 

bagi dimensi lainnya pada aspek Connectivity, dimensi 

Device mendapatkan nilai indeks 0.66, dan dimensi 

People sebesar 0.63. Dengan demikian, Kalimantan 

tidak memiliki persoalan dengan aspek Connectivity 

karena sudah lebih maju ketimbang empat wilayah 

lainnya. 

 Untuk persoalan Affordability, Kalimantan 

adalah yang teratas. Wilayah ini mendapatkan 

nilai indeks 55,49  lebih tinggi dari Jawa dengan 

angka 55.42. Dari sisi dimensi yang mempengaruhi, 

masing-masing memiliki indeks 0.64 untuk 

dimensi Actual dan 0,29 untuk Perception. Artinya, 

masyarakat Kalimantan tidak bermasalah dengan 

keterjangkauan atas layanan internet dan perangkat 

pendukungnya. Mereka juga tidak mengalami 

kesulitan untuk mengakses internet dan mampu 

membayar biaya yang dikeluarkan untuk membeli 

data dan perangkat, selain itu internet publik yang 

tersedia di beberapa titik seperti sekolah dan 

puskesmas—kendati belum merata menambah 

nilai wilayah ini. 

 Jika melihat pada angka dimensi Perception 

yang tidak terlalu besar, mungkin akan keluar 

kesimpulan bahwa bagi masyarakat, Cost untuk 

keterjangkauan tersebut masih belum ideal. Namun 

hal ini bisa dimaklumi mengingat masyarakat 

pasti menghendaki yang termurah sedangkan 

provider harus mengeluarkan Cost yang tinggi 
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untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan 

peningkatan kualitas layanan.

 Dari segi pemanfaatan atau Aspek Skill 

and Awareness, Kalimantan juga mencatat nilai 

indeks yang baik dengan angka 44.18 atau kedua 

setelah Jawa. Nilai indeks ini terbentuk dari dimensi  

Internet Knowledge dengan indeks 0.42, Usage yang 

memperoleh angka indeks 0.48, dan yang terakhir 

dimensi Ethic 0.53. Sebagaimana wilayah lainnya, 

dimensi yang paling rendah dalam aspek ini adalah 

Usage. Pemanfaatan internet untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan pengetahuan di masyarakat 

masih sangat rendah, dan ini yang perlu diperhatikan 

oleh pihak-pihak terkait. 

 Kalimantan memperoleh indeks untuk 

aspek Local Related Content sebesar 2.52 dengan 

indeks dari dimensi pembentuk Condition dan Engage 

yang sangat rendah, masing-masing mendapatkan  

angka 0.04 dan 0,01. Pengetahuan tentang 

keberadaan aplikasi-aplikasi buatan lokal, terlebih 

yang terkait dengan kehidupan mereka sehari-hari 

belum terlalu populer. Maka wajar jika kemudian 

angka pemanfaatan aplikasi lokal di wilayah ini juga 

sangat kecil.  

Yang terakhir, ialah aspek Security and Soverignity. 

Masyarakat di Kalimantan telah memahami bertapa 

pentingnya keamanan dan kedaulatan dalam 

berinternet. Ini terlihat dari nilai indeks  yang didapat 

yakni 46.56, dengan rincian dimensi masing-masing; 

Security Knowledge 0.59, Value 0.57, dan Action 0.31.

Melihat hasil riset pada wilayah ini, maka kita 

bisa melihat bagaimana Kalimantan yang selama ini 

dianggap masih belum maju—dengan Image hutan 

belantara dan masyarakat dayak yang tradisional—

ternyata telah mengalami banyak perubahan 

dan bisa lebih baik dari wilayah lainnya. Tinggal 

bagaimana para pemangku kepentingan bisa terus 

meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan 

bagi masyarakat, terlebih jika ternyata benar ibu 

kota negara pindah ke wilayah ini.
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SULAWESI

49,69

Berdasarkan data Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Bappenas) 2017, 

Pulau Sulawesi menjadi pulau yang paling 

tinggi laju pertumbuhan ekonominya dibanding 

pulau-pulau lainnya. Sehingga diharapkan dapat 

mendukung pertumbuhan ekonomi nasional 2018 

mendatang sebesar 5,4 hingga 6,1 persen. Jadi wajar 

jika pertumbuhan ekonomi Sulawesi pada tahun 

2018 ditarget mencapai 7,83 persen. Jumlah ini 

lebih banyak 0,91 persen dibanding pertumbuhan 

ekonominya di tiga bulan pertama tahun 2017 

sebesar 6,87 persen. 

Sektor-sektor penggerak perekonomian di 

Sulawesi diharapkan bersumber dari pertambangan 

dan penggalian, industri pengolahan, pertanian, 

kehutanan dan perikanan, konstruksi , perdagangan 

besar dan eceran.  Guna mendukung tumbuhnya 

sektor-sektor tersebut, pemerintah akan 

membangun sejumlah infrastruktur pendukung 

prioritas di berbagai wilayah Sulawesi sehingga 

sektor tersebut bisa tumbuh sesuai dengan yang 

diharapkan termasuk infrastruktur telekomunikasi.

Komitmen pembangunan infrastruktur 

telekomunikasi di Sulawesi—khususnya pada 

daerah-daerah perbatasan—akan semakin 

menguatkan posisi inklusivitas digital Sulawesi. 

Berdasarkan riset Digital Inclusion saat ini, Sulawesi 

memperoleh indeks Digital Inclusion 49.69. Angka ini 

menunjukkan bahwa Sulawesi sedang berkembang, 

karena bukan termasuk daerah dengan angka 

indeks Digital Inclusion yang tinggi, Sulawesi juga 

tidak termasuk wilayah berangka rendah. Karena 

68,27

43,74 

36,32 

1,92 

42,27 

Local Related Content

Security and Soverignity
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posisi Sulawesi dengan angka tersebut  ada di urutan 

ketiga di bawah Jawa, dan Kalimantan serta di atas 

wilayah Sumatera, Bali-Nusa, dan Maluku-Papua. 

Jika dilihat berdasarkan aspek, Sulawesi selalu 

konsisten dengan posisinya yang berada di tengah. 

Jika bukan menjadi yang ketiga maka ada di posisi 

keempat. Begitupula sebaliknya, tidak pernah 

wilayah ini berada di urutan paling atas juga paling 

bawah. Pada aspek Connectivity, berdasarkan data 

survei yang dilakukan, Sulawesi memiliki indeks 

68,27. Dengan nilai indeks dimensi pembentuk 

Internet Infrastructure 0.74, selanjutnya dimensi 

Device 0.57, dan dimensi People sebesar 0,60. Bobot 

tertinggi dalam aspek terkait konektivitas ini adalah 

Internet Infrastructure, dan saat ini kondisi di Sulawesi 

memang belum terlalu menggembirakan. Terutama 

untuk daerah-daerah di pedalaman. Inilah yang 

membuat nilai indeks Connectivity Sulawesi menjadi 

kecil.

Seperti yang diungkapkan oleh Manajer Network 

Service Telkomsel Area Palu, I Wayan Sudana 

bahwa di Sulawesi Tengah saja ada sebanyak 24 

kecamatan yang hingga 2017 belum terjangkau 

sinyal telekomunikasi. Jumlah kecamatan terbanyak 

yang terdeteksi Loss Signal berada di Kabupaten Tojo 

Unauna (Touna). Selain 24 kecamatan yang berada 

di Sulteng, Telkomsel juga mencatat satu kecamatan 

yang belum terjangkau sinyal di Kabupaten Mamuju 

Utara Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).

Jika kita melihat hanya pada Makassar, maka 

tema konektivitas tidak lagi menjadi persoalan. 

Paling tidak, menurut CEO XL Dian Siswarini dalam 

siaran pers peresmian layanan 4G di Makassar pada 

akhir 2016 silam, layanan 4G LTE di Makassar dan 

sekitarnya ditopang oleh lebih dari 169 BTS 4G. Area-

area yang terjangkau layanan 4G pada tahap awal ini 

antara lain dalah Biringkanaya, Bontoala, Makassar, 

Mamajang, Manggala, Mariso, Panakkukang, 

Rappocini, Tallo, Tamalanrea, Tamalate, Ujung 

Pandang, Ujung Tanah, Wajo, Gowa, dan Mandai 

Maros.

Pada area-area tersebut terdapat pusat 

pemerintahan provinsi dan daerah, pusat bisnis 

lokal, sentra industri, beberapa lembaga pendidikan, 

pemukiman warga, Bandar Udara International 

Sultan Hasanuddin, Kantor Gubernur, Rumah 

Sakit Wahidin Sudirohusodo, Mall Panakkukang, 

Mall Ratu Indah, dan MTC Karebosi, serta publik 

lainnya. Layanan internet cepat 4G akan membantu 

peningkatan kinerja dan produktivitas masyarakat di 

kota tersebut.

Sementara pada area lainnya, tentu masih 

membutuhkan pembangunan infrastruktur yang 

lebih massif, dan ini menjadi peluang bagi para 

Stakeholder untuk menjadikannnya sebagai pasar 

yang potensial untuk penyerapan produk layanan 

mereka. Dengan demikian maka dimensi Device dan 

People akan mengikuti dengan sendirinya ketika 

infrastruktur telah tersedia.

Pada aspek   Affordability, wilayah Sulawesi 

diketahui mendapatkan nilai  indeks  43,74, 

atau urutan keempat. Dari sisi dimensi yang 

mempengaruhi masing-masing memiliki nilai 

dimensi Actual 0,49 dan Perception 0.28. Jika 

melihat angka tersebut, maka keterjangkauan 

internet di Sulawesi masih perlu diperhatikan. 

Karena sebagai wilayah dengan laju pertumbuhan 

ekonomi tertinggi, Sulawesi terlalu “manis” untuk 

diabaikan. Urutan kelima dalam dimensi Actual 
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mengindikasikan bahwa masyarakat masih memiliki 

kesulitan untuk menjangkau layanan internet dan 

perangkat pendukungnya. Keterjangkauan pada 

Kabupaten/Kota berkarakter rural-urban dan rural di 

wilayah Sulawesi membuat dimensi Actual menjadi 

rendah. Dimensi Perception, tampaknya tidak 

menjadi isu tersendiri yang harus didalami. Karena 

persepsi tentang keterjangkauan pada wilayah ini 

tidak terpaut jauh dengan wilayah lainnya. Artinya 

memang persepsi masyarakat terkait layanan 

internet dan perangkatnya masih dianggap mahal.

Pada aspek Skill and Awareness, Sulawesi 

memperoleh indeks 36.32 atau urutan keempat. 

Pada aspek ini nilai indeks terendah dicatatkan 

ada pada dimensi Purpose dengan indeks 0.22, 

atau urutan kelima. Sementara pada dimensi 

lainnya tidak ada perbedaan signifikan dengan 

wilayah lainnya. Maka untuk aspek ini pendekatan 

yang sama seperti yang dilakukan pada daerah 

lain seharusnya bisa dilakukan di Sulawesi demi 

meningkatkan pengetahuan dan penggunaan 

internet di masyarakat. 

Sama dengan aspek lainnya, pada dua aspek 

terakhir yakni Local Related Content, dan Security 

and Soverignity, wilayah Sulawesi mendapatkan  

indeks masing-masing 1.92, dan 42.27. Tidak ada 

perbedaan kondisi antara Sulawesi dengan wilayah 

lainnya, pada aspek Local Related Content popularitas 

aplikasi lokal sangatlah lemah sehingga wajar jika 

tidak banyak yang menggunakan. Sementara pada 

aspek Security and Soverignty  kendati ada pada 

urutan keempat, tapi di dimensi Action, indeks 

Sulawesi sama dengan Kalimantan dan lebih tinggi 

0,01 Point dari Jawa. Ini menjukkan bahwa sekalipun 

angka dimensi Knowledge dan Value lebih rendah dari 

Jawa dan Kalimantan, rupanya masyarakat Sulawesi 

gemar mengamankan akun dan perangkatnya.
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SUMATERA

Saat ini Sumatera merupakan wilayah 

yang juga menjadi perhatian pemerintah 

untuk pembangunan infrastruktur umum. 

Hal ini diharapkan memberikan dampak bagi 

kesejahteraan bagi masyarakat di pulau terbarat 

Indonesia tersebut. Sumatera terdiri dari 10 provinsi 

yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, 

Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, 

Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung dengan 

total 154 Kabupaten/Kota dengan karakteristik 

wilayah 7 wilayah urban atau 4,6 persen dari total 

wilayah; rural-urban 19 wilayah atau 12,66 persen 

dari total wilayah; dan 124 wilayah rural  atau 82,66 

persen dari total wilayah. Sumatera menyumbang 

21,69 persen dari total pertumbuhan ekonomi 

nasional yang mencapai 5,01 persen pada semester 

pertama 2017 lalu. 

Namun pada riset Digital Inclusion Index, 

ternyata dalam beberapa hal Sumatera tidak lebih 

unggul dari Kalimantan dan Sulawesi. Wilayah 

Sumatera berada di urutan ke empat setelah Jawa, 

Kalimantan, dan Sulawesi dengan nilai indeks 47.98. 

Sumatera mendapatkan indeks tertinggi pada 

aspek  Connectivity yakni 66.72—urutan keempat dari 

nilai indeks wilayah lainnya—yang diperoleh dari 

dimensi Internet Infrastructure dengan indeks 0.73, 

dimensi Device dengan nilai 0.53, dan dimensi People 

sebesar 0,61. Jika melihat pada Kabupaten/Kota 

47,98
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43,15

34,86 

2,26 

33,75 

Skill and AwarenessLocal Related Content

Security and Soverignity
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urban seperti Medan, Kota Padang dan Palembang, 

mungkin Sumatera terlihat telah mapan dalam hal 

digital. Namun pada kenyataannya masih banyak 

wilayah di Sumatera yang belum tersentuh internet. 

Seperti yang terlihat pada wilayah Kepulauan Nias 

yang terpisah dari pulau utama. Selain itu juga 

ada wilayah pegunungan yang tersebar merata di 

hampir sepanjang Pulau Sumatera.

Namun pada medio 2017 lalu, Wakil Gubernur 

Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit dalam 

rapat Rekap Usulan KSU/USO Daerah 3 T di 

Provinsi Sumatera Barat, di Balai Penyediaan dan 

Pengelolaan Pembiayaan Telekomunikasi dan 

Informatika (BP3TI) di Kementrian Komunikiasi 

Informatika Jakarta, mengakui masih banyak daerah 

yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi, 

seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebahagian 

Solok Selatan, Pasaman Barat, Pasaman, Sijunjung, 

Dhamasraya, Lima puluh Kota dan Kabupaten Solok. 

Terutama daerah terisolir yang belum dilewati 

kendaraan umum. 

Jika pada infrastruktur masih ada persoalan, 

maka kepemilikan dan pemanfaatan perangkat 

internet juga pastinya akan sejalan. Namun demikian 

pada akhir 2017 lalu, pemerintah dan beberapa 

perusahaan telekomunikasi telah berkomitmen 

untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur 

di wilayah Sumatera. Sesuai dengan perencanaan 

proyek infrastruktur telekomunikasi Palapa 

Ring di bagian Indonesia Barat, akan dibangun 

jaringan sepanjang 2.275 kilometer, ini artinya 

bisa memperbaiki kondisi Connectivity di Wilayah 

Sumatera.

Dari sisi aspek Affordability, wilayah Sumatera 

diketahui mendapatkan nilai indeks 35.75 atau 

posisi kelima setelah Kalimantan, Jawa, Maluku 

Papua dan Sulawesi.  Tentu saja ini mengejutkan, 

karena selama ini Sumatera dianggap pulau kedua 
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setelah Jawa dalam hal pembangunan dan ekonomi. 

Banyak faktor yang membuat indeks Affordability 

Sumatera dalam riset ini menjadi sangat rendah. 

Seperti wilayah Kabupaten Nias Barat yang dijadikan 

sebagai sampel untuk kabupaten/kota berkarakter 

rural pada wilayah Sumatera adalah wilayah 

dengan prosentase perdesaan 100 persen sehingga 

penggunaan dan keterjangkauan internet di wilayah 

tersebut sangat rendah. Ada 72.67 persen dari total 

responden di Nias Barat yang tidak menggunakan 

internet. Sementara Kabupaten Nias berkontribusi 

24.22 persen terhadap regional Sumatera, dan ini 

sangat mempengaruhi total indeks pada wilayah 

Sumatera. 

Kemudian aspek Skill and Awareness, Sumatera 

mendapatkan indeks 34.86, dengan masing-masing 

dimensi Internet Knowledge 0.35, Usage 0.39, Purpose 

0.18 dan Ethic 0,40. Yang bisa diartikan bahwa 

kemampuan dan pengetahuan internet di Sumatera 

tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan 

wilayah lainnya.  Begitupula dengan aspek Local 

Related Content, Sumatera memperoleh nilai indeks 

sebesar 2.26, berada pada urutan ketiga setelah 

Jawa dan Kalimantan dengan perbedaan yang 

tidak terlalu signifikan. Dari kedua aspek ini, terlihat 

bahwa masyarakat Sumatera masih membutuhkan 

pengetahuan akan pemanfaatan internet untuk 

meningkatkan kesejahteraan. Walaupun tidak 

serendah di wilayah Bali-Nusa, namun ini menjadi 

penting mengingat peran Sumatera sebagai 

pusat sentra produksi dan pengolahan hasil bumi 

dan lumbung energi nasional dalam Masterplan 

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 

Indonesia (MP3EI) menuntut masyarakat di 

Sumatera lebih melek internet.

Yang terakhir aspek Security and Soverignty. 

Sumatera memperoleh score 33.75 dengan rincian 

dimensi masing-masing; Security Knowledge 0.41, 

Value 0.43, dan Action 0,24. Pada aspek ini Sumatera 

berada posisi ke lima di atas wilayah Bali Nusa. 

Kendati tidak terpaut jauh dengan yang lainnya, 

namun ini menunjukkan bahwa kesadaran dan 

tindakan nyata pengamanan data di wilayah ini 

masih perlu ditingkatkan. Harus ada upaya dari 

para Stakeholder untuk memberikan pengetahuan 

bagi masyarakat bahwa keamanan dan kedaulatan 

dalam berinternet adalah hal yang penting.
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BALI-NUSA

Mungkin orang akan terkecoh dan 

mengira wilayah dalam kondisi yang baik 

mengingat Bali sebagai destinasi wisata 

unggulan Indonesia yang banyak dikunjungi oleh 

wisatawan baik lokal dan manca Negara. Status Bali 

tesebut tentu membuat orang mengira wilayah ini 

pasti unggul. Tentu saja Bali memiliki potensi dan 

kondisi yang lebih baik ketimbang Nusa Tenggara. 

Secara pertumbuhan ekonomi, Bali dan Nusa 

Tenggara memang tetap tumbuh, namun angka 

pertumbuhannya sangat kecil yakni sebesar 2,36 

persen tercatat paling rendah se-Indonesia, bahkan 

Nusa Tenggara Barat (NTB) minus 4,18 persen. 

Badan Pusat Statistik (BPS) menuturkan bahwa 

hal tersebut dikarenakan ekonomi NTB sangat 

tergantung pada tambang. Saat ini, perusahaan 

tambang yang tengah beroperasi di NTB yakni PT 

Amman Mineral Nusa Tenggara, yang sebelumnya 

bernama PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). 

Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa 

Tenggara Timur (NTT) mencatat ekonomi daerah 

berpenduduk 5,03 juta jiwa itu pada triwulan I-2017 

terhadap triwulan I-2016 (YOY) tumbuh 4,98 persen. 

Pertumbuhan ini umumnya terjadi pada seluruh 

lapangan usaha kecuali administrasi pemerintahan, 

pertahanan dan jaminan sosial wajib serta 

pengadaan listrik dan gas yang mengalami kontraksi. 
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Dari sisi lapangan usaha, katanya, pertumbuhan 

tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyediaan 

akomodasi dan makan minum sebesar 7,38 persen, 

diikuti perdagangan 7,34 persen dan jasa keuangan 

6,90 persen.

 Harus diakui, infrastruktur yang lebih 

memadai, ditopang dengan daya beli dan 

kemudahan akses terhadap perangkat dan layanan 

internet, serta pengetahuan dan kepedulian yang 

tinggi  terhadap pemanfaatan internet membuat 

posisi  Bali menjadi signifikan. Mungkin akan 

demikian kondisinya jika Bali dilepaskan dari Nusa 

Tenggara baik Barat maupun Timur. Karena kedua 

wilayah ini kondisinya jauh di bawah Bali, dengan 

demikian keberadaan Provinsi Bali tidak banyak 

mempengaruhi nilai indeks wilayah. Sebagaimana 

daerah lainnya, wilayah Bali-Nusa Tenggara juga 

memiliki karakteristik wilayah yang beragam antara 

urban, rural-urban, dan rural. Pada wilayah urban di 

Bali kondisi setiap aspek memang jauh lebih baik 

ketimbang daerah lainnya, namun bukan berarti 

hal yang sama terjadi di seluruh wilayah pulau. Bali 

tetap memiliki area yang belum terkoneksi internet 

dengan baik.

 Dari riset Digital Inclusion, secara umum 

wilayah Bali Nusa Tenggara mendapatkan nilai 

indeks 44.51. Connectivity merupakan nilai terbesar 

dari setiap aspek yang membentuk indeks Digital 

Inclusion untuk Bali-Nusa Tenggara yakni 66,07 atau 

urutan ke lima dari enam wilayah. Ini diperoleh dari 

dimensi Internet Infrastructure yang mendapat indeks 

nilai 0.75, dimensi Device dengan nilai 0.47, dan 

dimensi People sebesar 0,58. Tentu saja bukan angka 

yang menggembirakan. Kecilnya angka infrastruktur 

internet ini terpengaruh oleh kurangnya 

pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara.  

 Namun kondisi Connectivity ini tentu akan 

semakin baik mengingat komitmen dari pemerintah 

untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi 

di daerah-daerah Blank Spot termasuk di wilayah 

ini. Selain itu, komitmen untuk perbaikan jaringan 

di kantong-kantong perbatasan negara juga pasti 

akan berdampak pada keberadaan infrastruktur 

di wilayah ini, lantaran Provinsi NTT berbatasan 

langsung dengan negara tetangga Timor Leste. 

 Sesungguhnya bukan tanpa pembangunan, 

pada peringatan HUT Kemerdekaan RI pada tahun 

2017 lalu, Kominfo meresmikan 17 BTS 3G berfitur 

4G di Desa Tude, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara 

Timur.  Begitupula dengan PT Telekomunikasi 

Indonesia (Persero) wilayah Nusa Tenggara Barat 

menargetkan 80 persen wilayah di provinsi itu sudah 

terpasang jaringan kabel Fiber Optik (FO) pada 2018 

untuk menunjang kelancaran akses internet. 

 Dari sisi aspek Affordability, wilayah Bali 

Nusa Tenggara diketahui mendapatkan nilai indeks 

33.58 atau yang paling rendah dari semua wilayah. 

Indeks Affordability ini merupakan hasil dimensi 

Actual 0.39 dan Perception 0.18, angka indeks dimensi 

ini menunjukkan bahwa keterjangkauan internet 

di Bali-Nusa memang masih sangat rendah baik 

secara Actual, terlebih persepsi. Jauhnya rentang 

antara wilayah Kabupaten Manggarai Timur 

sebagai rural dan Lombok Barat sebagai rural-urban 

dengan Denpasar sebagai urban membuat angka 

keterjangkauan menjadi kecil.

 Tentu saja ini terkait dengan keberadaan 

infrastruktur telekomunikasi yang rendah 

sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. 
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Dengan demikian tanpa infrastruktur yang 

baik, maka tak mungkin mendapatkan layanan 

internet yang baik. Sehingga ini berdampak pada 

keterjangkauan masyarakat terhadap layanan 

internet maupun perangkat pendukungnya masih 

lemah. Selain itu, persepsi masyarakat tentang Effort  

yang harus mereka berikan untuk menjangkau 

internet juga sangat kecil. Ini memperparah nilai 

Affordability kawasan ini.

 Kemudian aspek Skill and Awareness juga 

menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi wilayah 

ini.  Bali-Nusa Tenggara mendapatkan indeks 

31.11, dengan masing-masing dimensi memiliki 

nilai indeks; Internet Knowledge 0.34, Usage 0.31, 

Purpose 0.16 dan Ethic 0,35. Dengan keterbatasan 

konektivitas dan keterjangkauan, maka masyarakat 

Bali-Nusa tidak terbiasa menggunakan internet 

kecuali pada daerah-daerah yang memang sudah 

ter-cover jaringan internet.

 Hal ini yang menyebabkan angka ini 

menjadi angka terkecil jika dibandingkan dengan 

kawasan lain. Agak membaik pada aspek Local 

Related Content, dengan nilai indeks sebesar 2.05, 

yang masih lebih baik ketimbang wilayah Sulawesi 

dan Maluku-Papua. Dengan nilai indeks dimensi 

Actual 0.03 dan dimensi Engage 0.01 masyarakat di 

wilayah Bali-Nusa memiliki pengetahuan tentang 

aplikasi lokal yang sama dengan wilayah Sumatera 

dan Sulawesi—sama-sama sedikit mengetahui—

dan lebih sedikit lagi yang menggunakan. 

Sekali lagi pola seperti ini terjadi di semua 

wilayah dengan angka yang juga masih rendah. 

Terakhir ialah aspek Security and Soverignity. Bali – 

Nusa Tenggara memperoleh indeks 28.92, dengan 

dimensi masing-masing; Security Knowledge 0.38, Value 

0.38, dan Action 0,17, paling kecil jika dibandingkan 

dengan wilayah lainnya. Sejalan dengan nilai indeks 

pada aspek Skill and Awareness, indeks untuk aspek 

Security And Soverignity pastinya akan rendah. Karena 

pengetahuan dan kepedulian internet yang rendah, 

maka kesadaran akan keamanan dan kedaulatan di 

dunia maya juga pasti akan rendah. Maka persoalan 

ini akan terjawab sejalan pula dengan meningkatnya 

Skill And Awarenes terhadap internet pada masyarakat 

Bali-Nusa. Dengan demikian wilayah ini patut 

menjadi perhatian bagi para Stakeholder mengingat 

potensinya yang sangat besar.
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MALUKU-PAPUA

Selamat datang di Ujung Timur Indonesia. 

Wilayah yang merupakan gabungan dari 

dua kawasan besar Maluku dan Papua ini 

tengah menjadi perhatian. Menurut catatan BPS, 

pertumbuhan ekonomi terendah pada kuartal III 

terjadi di Maluku dan Papua yaitu hanya 3,98 persen 

secara tahunan (Year On Year/YOY). Jauh di bawah 

pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 

5,06 persen namun wilayah timur ini mendpatkan 

perhatian pemerintah untuk pembangunan 

infrastruktur. 

Pada medio 2017, Presiden Joko Widodo  

menyatakan bakal lebih agresif membangun 

infrastruktur Papua. Sebut saja, jalan, pelabuhan, 

bandara, jalur kereta api, kawasan industri, hingga 

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Bukan tanpa 

alasan. Jokowi berhasrat terjadi pemerataan 

pembangunan di wilayah timur Indonesia tersebut. 

Dengan demikian, kesenjangan antara timur dan 

barat Indonesia semakin sempit. Tak cuma itu, 

pertumbuhan ekonomi Papua juga dipatok mencapai 

6,81 persen dengan tingkat kemiskinan ditekan 

hingga 25,85 persen dan tingkat pengangguran 

terbuka hanya sekitar 3,6 persen. 

Hal yang sama juga terjadi pada sektor 

telekomunikasi, perkembangan infrastruktur 

berjalan sangat lambat. Provider telekomunikasi 

masih banyak berhitung untuk membangun 

infrastruktur di wilayah ini. Mungkin wilayah Maluku 

sedikit lebih baik, namun kondisi Papua mayoritas 

masih terkendala. Tak aneh jika pada riset Digital 

41,50

46,68

48,12

37,15 

1,37 

44,04 

Skill and Awareness
Local Related
Content

Security and
Soverignity
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Inclusion Index, wilayah Maluku Papua  mendapat 

total indeks 41.50 angka terkecil jika dibandingkan 

dengan wilayah lainnya. Namun pada beberapa 

aspek, Maluku Papua memiliki indeks lebih baik—

tidak menjadi urutan terakhir—dari Sumatera dan 

Bali-Nusa. 

Pada wilayah ini, yang dijadikan sampel adalah 

Kota Ambon mewakili kota berkarakter urban, 

kemudian Kota Sorong untuk kabupaten/kota rural 

urban, dan Kabupaten Tolikara untuk karakteristik 

rural. Yang menjadikan penilaian pada beberapa 

aspek untuk kawasan Maluku-Papua menjadi tidak 

jauh lebih rendah atau justru lebih baik dari wilayah 

terendah adalah keberadaan Kota Sorong sebagai 

sampel untuk rural-urban. Secara umum perbedaan 

antara Kota Sorong sebagai rural-urban dengan 

Kota Ambon yang mewakili urban tidak terlalu 

jauh, sementara dengan Kabupaten Tolikara yang 

mewakili rural sangatlah jauh. Untuk ukuran rural 

-urban, angka pengguna internet di Kota Sorong 

90 persen dari total responden di sana, terhitung 

sangat tinggi—bahkan melebihi Kota Ambon yang 

hanya 76 persen, sementara Kabupaten Tolikara 

20.67 persen.

Aspek Connectivity  wilayah Maluku Papua berada 

di urutan terakhir dengan nilai indeks 46,68. Ini 

diperoleh dari dimensi Internet Infrastructure yang 

mendapat nilai indeks 0.45, dimensi Device dengan 

nilai 0.47, dan dimensi People sebesar 0,54. Harus 

diakui infrastruktur adalah kendala terbesar 

karena minimnya pembangunan infrastruktur 

telekomunikasi dan internet di wilayah ini. 

Perusahaan penyedia layanan telekomunikasi 

dan internet masih berhitung biaya untuk masuk 

ke wilayah ini khususnya Papua. Selain kota-kota 

besar, Pulau Papua masih merupakan wilayah 

yang tertutup. Baru belakangan pemerintah giat 

membangun infrastruktur jalan yang diharapkan 

mampu memberikan dampak ekonomi ke 

masyarakat. Selain berharap pada kewajiban 

pemerintah membangun—dan perusahaan 

telekomunikasi BUMN—Papua harus menunggu. 

Ketika infrastruktur sudah lebih baik, maka dimensi 

lain pada aspek Connectivity juga akan menjadi lebih 

baik. Bahkan pada aspek lainnya.

Pengaruh Kota Sorong ini dapat dilihat pada 

Aspek Affordability, Maluku Papua memiliki indeks 

48.12 atau urutan ketiga setelah Kalimantan dan 

Jawa, sebelum Sumatera dan Bali-Nusa.  Indeks ini 

dibentuk dari dimensi Actual yang memiliki angka 

0.54 dan Perception 0.32 yang menunjukkan bahwa 

keterjangkauan masyarakat pada wilayah ini cukup 

tinggi. Terlebih pada dimensi persepsi, ternyata 

masyarakat di wilayah Maluku-Papua memandang 
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bahwa saat ini mereka mudah mendapatkan 

layanan internet dan atau perangkat pendukungnya 

dengan harga yang masih terjangkau. Tentu saja 

untuk wilayah yang sekian lama mendapatkan 

layanaan produk dan jasa apapun dengan harga 

yang jauh berbeda, tentu harga layanan internet 

dan perangkat pendukungnya yang memiliki harga 

yang hampir sama dengan wilayah lain bagi mereka 

adalah murah—atau minimal terjangkau.  Ada istilah 

yang populer di masyarakat Papua “harga tak soal, 

mahal sedikit yang penting barang ada.”

Kemudian aspek Skill and Awareness, Maluku 

Papua mendapatkan indeks 37.15, dengan masing-

masing dimensi memiliki Internet Knowledge 0.37, 

Usage 0.43, Purpose 0.26 dan Ethic 0,19. Masyarakat 

wilayah ini telah mengetahui dan menggunakan 

internet dengan lancar. Mereka sudah terbiasa 

dengan Smartphone dengan layanan internet. Sosial 

media,  Streaming film dan musik, serta belanja Online, 

namun belum untuk penggunaa pada hal yang 

lebih bermanfaat baik secara ekonomi, pendidikan, 

maupun hak atas layanan masyarakat dari 

pemerintah. Tapi ini terjadi secara merata di wilayah 

lain yang menjadi obyek riset. Secara mayoritas 

memang belum sampai pada tahap pemanfaatan. 

Namun sekali lagi, angka wilayah Maluku-Papua 

untuk aspek Skill and Awareness masih lebih baik dari 

dua daerah lainnya.

Aspek yang paling rendah dalam perolehan 

wilayah Maluku-Papua adalah Local Related 

Content—hal yang sama juga berlaku bagi wilayah 

lain. Rendahnya pengetahuan terkait aplikasi lokal 

dan aplikasi yang bermanfaat bagi aktivitas harian 

mereka menunjukkan bahwa popularitas aplikasi 

lokal belum menyentuh wilayah ini, terlebih layanan 

jasa transportasi Online buatan dalam negeri juga 

belum tersedia di wilayah ini sehingga semakin kecil 

kemungkinan adanya aplikasi lokal yang 

Yang terakhir aspek Security and Soverignity. 

Maluku-Papua memperoleh indeks 44.04, kondisi ini 

lebih baik ketimbang wilayah Sumatera, Bali-Nusa 

dan Sulawesi. Namun yang unik, masyarakat di 

Maluku-Papua memperoleh angka lebih tinggi dari 

semua wilayah pada dimensi Action,  artinya mereka 

sudah melakukan tindakan pengamanan yang lebih 

baik daripada wilayah lainnya.
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REKOMENDASI

Dari hasil riset ini, diketahui bahwa Indeks 

Digital Inclusion Indonesia sebesar 50.72. 

Sebuah angka awal yang cukup untuk negara 

yang sedang berkembang, termasuk di sektor digital. 

Namun bukan berarti tak ada pekerjaan rumah bagi 

pemerintah dan para pemangkukepentingan. Masih 

banyak persoalan yang menjadi catatan dalam 

upaya peningkatan inklusivitas digital di Indonesia.

Untuk itu direkomendasikan beberapa hal berikut:

ASPEK CONNECTIVITY
1. Upaya pembangunan infrastruktur digital di 

wilayah Indonesia timur perlu terus dilanjutkan 

hingga ke last mile

2. Perlu terobosan teknologi untuk memperkuat 

konektivitas di wilayah rural, yang hingga saat ini 

masih belum menarik secara bisnis.

ASPEK AFFORDABILITY
1. Perlu ada kajian lebih lanjut mengenai tarif 

internet yang ideal, yang menguntungkan bagi 

penyelenggara dan terjangkau sehingga menarik 

lebih banyak lagi pengguna internet

2. Perlu program khusus untuk mengingkatkan 

keterjangkauan atas perangkat akses internet, 

terutama untuk daerah rural, wilayah Bali Nusa 

Tenggara, dan wilayah Maluku-Papua.

ASPEK SKILL & AWARENESS
1. Edukasi masyarakat dalam pemanfaatan internet 

untuk fungsi-fungsi yang lebih produktif, seperti 

edukasi, ekonomi, layanan publik, terutama di 

daerah rural-urban dan rural

2. Pemberian insentif bagi lembaga-lembaga 

pemerintah, layanan edukasi, dan layanan kesehatan 

yang menyediakan layanan publik berbasis digital

3. Perlu didorong e-leadership untuk pengembangan 

dan pemanfaatan layanan digital di berbagai bidang.

ASPEK LOCAL RELATED CONTENT

1. Pendampingan terstruktur untuk aplikasi-aplikasi 

yang potensial agar mampu menjadi aplikasi 

unggulan yang menjadi preferensi masyarakat

2. Penerapan kewajiban jumlah minimum pre- 

installed local application bagi perangkat- perangkat 

yang dipasarkan di Indonesia

3. Penerapan kewajiban prioritas aplikasi lokalbagi 

lembaga pemerintah dan BUMN.

ASPEK SECURITY & SOVEREIGNTY
1. Edukasi masyarakat mengenai keamanan dan 

kedaulatan informasi, terutama di daerah rural

2. Penyediaan layanan atau aplikasi yang 

mempermudah masyarakat menerapkan keamanan 

dan kedaulatan internet.
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PENUTUP

Digital Inclusion Index Indonesia 2017 ini 

diselenggarakan oleh MASTEL (Masyarakat 

Telematika Indonesia), APJII (Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), dan ATSI 

(Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh 

Indonesia), bersama dengan Teknopreneur 

Indonesia. 

Indeks dan Laporan Riset ini diharapkan dapat 

membantu para pemangku kepentingan dalam 

mengambil kebijakan atau langkah strategis untuk 

mengembangkan pemanfaatan internet untuk 

kesejahteraan masyarakat dan meminimalisir 

dampak negatifnya.

Riset ini juga diharapkan menjadi studi awal 

yang akan terus disempurnakan dan mendorong 

lebih banyak lagi riset-riset lain terkait dengan 

pemanfaatan dan pengembangan internet di 

Indonesia.

Semoga internet di 
Indonesia semakin inklusif 
dan dapat memberikan 
nilai tambah signifikan bagi 
rakyat Indonesia.
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