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Abstract: This article in the form of a review is presented by the author as material for a 

discourse on digital transformation that is currently taking place in central and regional 

government agencies. This digital transformation is not just changing according to 

technological demands but rather the growing demands of society for fast and responsive 

services provided by government agencies. Digitalization of public services in the context of 

meeting community needs must also be balanced with the availability of human resources 

who are literate in information technology and adequate financial budgets. Provision of 

digital devices must be planned properly, and truly tested for visibility so that the benefits 

can be felt directly by the community. With the availability of all the components needed by 

the user, it is certain that digital transformation can be carried out. Digitalization of public 

services in all forms of services must be carried out properly so that the demands of Law 

Number 25 of 2009 concerning public services can be realized. By realizing all the digital 

supporting components, it is hoped that digital transformation can run well 
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Pendahuluan 

Transformasi digital di era industry 4.0 sudah menjadi trend di instansi pemerintahan dari pusat 

hingga daerah. Kebutuhan aplikasi untuk menyimpan data secara elektronik mulai dirasakan. Untuk 

itulah, pihak ketiga yang berurusan dengan teknologi informasi kini dicari instansi pemerintah yang 

membutuhkan aplikasi berbasis database tersebut. Tentunya, pemanfaatan aplikasi ini dalam rangka 

memberikan pelayanan public terbaik. Kecepatan, keakuratan data, kenyamanan, efisiensi dan 

efektivitas menjadi alasan mengapa digitalisasi menjadi pilihan terbaik saat ini. 

Beralihnya teknologi analog menjadi digital dibarengi semakin cepatnya koneksi internet dengan 

provider yang semakin beragam dengan penawaran kompetitif. Masa depan pelayanan public dengan 

adanya koneksi internet sangat menjanjikan. Istilah Internet of Things digunakan untuk mengidentifikasi 

mailto:suyatnar@yahoo.com


 
  Jurnal Lingkar Widyaiswara (www.juliwi.com)            
  Edisi 09 No. 02, April – Juni 2022, p.24-28 
  ISSN: 2355-4118    

25 
 

peralatan (hardware) yang memanfaatkan koneksi internet ketika menjalankannya. Menurut  (Setawan, 

2021) Internet of things merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan 

teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, 

menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. 

Kini dunia sudah ada dalam genggaman. Siapapun selama memegang gadget dan terkoneksi 

internet dapat memperoleh informasi hanya dengan sekali klik. Demikian juga dengan pelayanan 

transaksi perbankan dan e-commerce begitu mudah diaplikasikan. Nah, jika perbankan dan e-

commerce dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, mengapa layanan public yang disediakan 

oleh pemerintah bisa secara optimal dilakukan? Dengan sumber daya manusia yang ada dan anggaran 

yang tersedia seharusnya sudah sejajar bahkan melebihi kinerja sector swasta.   

Analisa 

Sebagaimana penulis ulas di pendahuluan bahwa teknologi analog telah bertransformasi ke 

bentuk digitalisasi. Tranformasi digital ini bukan sekedar berubah mengikuti tuntutan teknologi tetapi 

lebih kepada semakin besarnya tuntutan masyarakat akan cepat dan responsifnya pelayanan yang 

disediakan oleh instansi pemerintah. Digitalisasi pelayanan public dalam rangka memenuhi kebutuhan 

masyarakat harus pula diimbangi dengan tersedianya Sumber Daya Manusia yang melek teknologi 

informasi dan memadainya anggaran keuangan. Penyediaan perangkat digital harus direncanakan 

dengan baik, dan betul-betul diuji visibilitasnya agar kemanfaatan dapat dirasakan langsung oleh 

masyarakat. 

Selain dari sisi ketersediaan SDM dan Budget, kebijakan pimpinan juga sangat berpengaruh 

terhadap penyediaan pelayanan public digital ini. Untuk itu, pimpinan harus mampu meyakinkan wakil 

rakyat dalam penyediaan anggaran pengadaan perangkat utama maupun pendukung terlaksananya 

pelayanan public digital. Dukungan politik ini akan berbanding lurus dengan semakin baiknya 

pelayanan public digital di suatu daerah. Harus ada kerjasama yang kolaboratif sesama komponen 

pemerintah  maupun dengan legislative, agar terjalin hubungan harmonis antara keduanya. 

Apa keuntungan secara eknomi jika digitalisasi pelayanan public ini dilaksanakan? Dalam lama  

(Cimbniaga, 2022) disebutkan manfaat ekonomi digital diantaranya adalah adanya ketersediaan 

informasi yang lebih besar,  waktu lebih efisen, biaya lebih hemat, menurunkan hambatan dan 

meningkatka pertumbuhan ekonomi.  

Tantangan yang dihadapi, yaitu: keamanan berinternet, SDM Kurang memadai, regulasi belum 

optimal. Dalam (Yusuf, 2021) Presiden Jokowi menyampaikan dukungannya bahwa kedaulatan dan 

kemandirian digital harus menjadi prinsip penting dalam transformasi digital. Untuk mewujudkan 

transformasi digital yang menjadi agenda penting Indonesia tersebut, Pemerintah telah menyusun Peta 

Jalan Indonesia Digital 2021-2024 yang diharapkan bisa mempercepat dan meningkatkan 

pemanfaatan serta pengembangan teknologi digital. Dukungan Presiden Jokowi ini sangat positif 

terhadap penggunaan teknologi digital dalam pelayanan public di instansi pemerintah.  

Menurut  (Hadiono, 2020) ada 4 faktor pendorong terjadinya transformasi digital. Faktor-faktor 

tersebut adalah perubahan regulasi, perubahan lanskap persaingan, pergeseran/perubahan ke bentuk 
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digital dari industri, dan perubahan perilaku dan harapan konsumen. Perubahan regulasi yang 

mendukung pemanfaatan teknologi atau system pemerintahan berbasis elektronik. Persaingan sehta 

pun akan terjadi dan mungkin pola budaya dan pola piker pelayanan akan berubah secara signifikan. 

Perilaku konsumen pun berubah yang awalnya harus datang ke tempat pelayanan, kini cukup 

mengakses gadgetnya maka pelayanan dapat diakses dengan mudah dan pelayananpun terwujud. 

Salah satu kelemahan terbesar digital economy adalah kesenjangan digital. Ini adalah 

kesenjangan antara mereka yang memiliki akses ke teknologi dan mereka yang tidak. Kesenjangan ini 

tidak hanya terjadi antar negara tetapi juga di dalam negara. Ini telah menciptakan bentuk baru 

ketidaksetaraan di dunia. (Herawati, 2022) Kelemahan ini harus di atasi dengan kemampuan dalam 

negeri dalam memproduksi gadget sendiri tanpa tergantung kepada negara produsen. Kebijakan ini 

harus diambil guna mengubah peran dari konsumen menjadi produsen dalam negeri. 

Pemerintah pusat harus menerapkan strategi atau langkah-langkah yang akan dimabil terkait 

transformasi digital ini. Pengadaan infra struktur perangkat keras dan perangkat lunak jaringan internet 

segera dipenuhi demi terlaksananya industri 4.0. Strategi pertama yang diperlukan demi menghadapi 

revolusi industri 4.0 adalah dengan cara peningkatan barang dan material. Strategi kedua melalui 

peningkatan kualitas SDM di bidang TI, strategi ketiga yaitu pemanfaatan internet of things 

(penyediaan provider internet) sampai ke pelosok, strategi keempat melalui penyusunan regulasi 

tentang TI dan strategi kelima yaitu memperluas jejaring kerja supaya lebih bisa memperkenalkan 

produk layanan dan peningkatan kualitas layanan. 

Kesimpulan 

Menurut laman Kominfo.go.id, satu hal yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah Indonesia 

untuk menyongsong Industri 4.0. Salah satunya adalah melalui persiapan hadirnya jaringan generasi 

kelima atau yang lebih dikenal sebagai jaringan 5G (daon001, 2019). Jaringan 5G tentunya lebih cepat 

dari jaringan 4G dan ini harus diimbangi dengan keberadaan perangkat yang mendukung teknologi 5G. 

Selain itu, perluasan akses hingga ke pelosok pulau terpencil dibangun terus untuk menyediakan akses 

yang seluas-luasnya.  

Dengan tersedianya semua komponen yang dibutuhkan oleh user maka dapat dipastikan 

transfromasi digital dapat terlaksana. Digitalisasi pelayanan public semua bentuk layanan harus dapat 

dilaksanakan dengan baik agar tuntutan Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan 

public dapat diwujudkan. Dengan mewujudkan semua komponen pendukung digital, harapannya 

transformasi digital dapat berjalan dengan baik.*** 
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Abstrak: Tulisan berbentuk  ulasan ini penulis sajikan sebagai bahan diskursus tentang transformasi 

digital yang kini sedang berlangsung di instansi pemerintah pusat dan daerah. Tranformasi digital ini 

bukan sekedar berubah mengikuti tuntutan teknologi tetapi lebih kepada semakin besarnya tuntutan 

masyarakat akan cepat dan responsifnya pelayanan yang disediakan oleh instansi pemerintah. 

Digitalisasi pelayanan public dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat harus pula diimbangi 

dengan tersedianya Sumber Daya Manusia yang melek teknologi informasi dan memadainya anggaran 

keuangan. Penyediaan perangkat digital harus direncanakan dengan baik, dan betul-betul diuji 

visibilitasnya agar kemanfaatan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan tersedianya 

semua komponen yang dibutuhkan oleh user maka dapat dipastikan transfromasi digital dapat 

terlaksana. Digitalisasi pelayanan public semua bentuk layanan harus dapat dilaksanakan dengan baik 

agar tuntutan Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan public dapat diwujudkan. 

Dengan mewujudkan semua komponen pendukung digital, harapannya transformasi digital dapat 

berjalan dengan baik 

Kata kunci: Transformasi digital, Pelayanan Publik, Teknologi Informasi, UU Nomor 25 Tahun 

2009.  
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

 

http://www.juliwi.com/

