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Assalamualaikum Wr Wb

Salam Sejahtera bagi kita semua

Para Pelaku Industri Digital Creative & ICT (Information & Communication 
Technology),

Geliat industri Kreatif Digital dan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 
di Indonesia kini makin menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. 
Support konten kreatif pada masa maraknya perkembangan teknologi saat 
ini menjadikan industri kreatif makin potensial untuk dibangun menjadi 
industri yang menghasilkan. Industri TIK kini bahkan telah menjadi salah satu 
keunggulan kompetitif dalam bersaing bagi suatu negara. 

Sebagai produk yang dihasilkan dari kreativitas dan kemampuan ilmu pengetahuan, Industri TIK mampu menjadi 
sandaran masa depan yang tidak akan habis untuk diekplorasi dan dikembangkan. Perkembangan ini tentunya tak akan 
terjadi jika tidak didukung oleh industri kreatif digital yang mampu memberikan nilai tambah terhadap sebuah teknologi 
yang ada, contoh kecilnya adalah bagaimana pasar aplikasi mobile mampu berkembang dengan pesat di seluruh dunia 
dan menghasilkan pendapatan yang tidak sedikit jumlahnya.

Oleh karena itu, kami turut mendukung hadirnya “Reference Book for Digital Creative & ICT Industries” edisi 
kedua sebagai salah satu buku yang menghadirkan referensi lengkap bagi mereka yang ingin mengetahui seluk beluk 
perkembangan Industry Digital Creative dan ICT di Indonesia.

Akhir kata, semoga “Reference Book for Digital Creative & ICT Industries” ini mampu memberikan gambaran utuh 
mengenai potret industri kreatif digital dan TIK di Indonesia sehingga dapat menjadi sumber inspirasi untuk dapat 
mengembangkan Industri Digital Creative & ICT di tahun-tahun mendatang. 

Jakarta,   Mei 2013

Ir. Tifatul Sembiring 
Menteri Komunikasi dan Informatika

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN
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KETUA MIKTI
(MASYARAKAT INDUSTRI KREATIF TIK INDONESIA)

MASYARAKAT INDUSTRI
KREATIF TIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Perkembangan Masyarakat Digital di Indonesia ke depan masih sangat dinamis 
dan berada pada tingkat pertumbuhan. Hal ini paling tidak terlihat dari lima 
indikator berikut.

Pertama, penetrasi pengguna Internet di Indonesia pada akhir tahun 2012 
sebesar 69 juta pengguna, menjadikannya negara terbesar nomor 8 di dunia 
dalam penetrasi internet. Dari sisi pertumbuhan, Indonesia merupakan negara 
dengan pertumbuhan tercepat nomor tiga, dengan rata-rata  pertumbuhan lima 
tahun terakhir sebesar 53%.

Kedua, piranti mobile menjadi piranti utama masyarakat untuk akses internet dimana penetrasi selular di tahun 2012 
telah mencapai 107% atau sekitar 261 juta pelanggan. Sementara itu, jumlah smartphone baru mencapai sekitar 19% dari 
pelanggan mobile. Menurut Gartner, rasio jumlah PC terhadap piranti mobile di Indonesia adalah 1 berbanding 6,5.

Ketiga, aplikasi dan konten dimana hal utama yang banyak dikonsumsi masih dipegang oleh media sosial, dan konten 
internet lokal berbahasa Indonesia.

Keempat, dilihat dari sektor dunia usaha, 99% unit usaha bergerak di sektor UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang 
jumlahnya lebih dari 50 juta usaha dengan potensi belanja 80% dari pasar TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).

Kelima, dari sisi media pembayaran, masyarakat Indonesia masih merupakan “cash society” dengan jumlah sekitar 
20% dari penduduk memiliki akun bank, hanya 10% diantaranya memiliki kartu debit atau kredit. Sementara 
implementasi e-money masih sangat kecil dengan aplikasi yang bersifat silo-silo dari masing-masing penerbit (issuer). 
Dari ukuran apapun, kondisi di atas menciptakan peluang yang sangat besar bagi tumbuhnya industri TIK dan kreatif 
digital di Indonesia.

Selain itu, dari sisi SDM (Sumber Daya Manusia) Indonesia beruntung karena memiliki banyak anak muda yang diharapkan 
mampu menjadi sumber kreatifitas dan inovasi bagi industri kreatif digital. Meski kenyataannya pada tahun 2012, terjadi 
penurunan jumlah start up digital di Indonesia dibanding tahun sebelumnya. Hal ini diperkirakan merupakan penurunan 
alami dari fase hype sebelumnya dimana banyak muncul start up tanpa persiapan yang matang.  Disisi lain hadir karya 
anak bangsa dari start up lokal yang sudah meng-global seperti PicMix, sebuah aplikasi sharing foto, yang popularitasnya 
mulai menyaingi Instagram dengan pertumbuhan pengguna yang luar biasa.
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Pasar Indonesia yang besar, menarik masuknya pemain TIK global seperti Google, MSN, Rakuten, e-bay, dan Groupon. 
Kehadiran mereka diharapkan mendorong tumbuhnya inovasi dan pengembangan start up khususnya entrepreneur digital 
dalam membangun konten lokal dengan konteks global. Perusahaan TIK global umumnya sudah memiliki disiplin dan 
pengalaman yang teruji dalam melakukan manajemen inovasi produk, mulai dari tahap ide, validasi produk, prototiping, 
validasi pasar sampai dengan monetisasi. 

Dengan jumlah pelanggan mobile yang besar, Indonesia bisa menjadi laboratorium dan pasar untuk menguji inovasi 
produk baru yang kelak dimonetisasi. Semakin besar jumlah pengguna mobile semakin besar kemungkinan inovasi bisa 
sukses di pasar jika produknya tepat. Oleh karena itu manajemen inovasi semakin penting untuk meningkatkan efektifitas 
inovasi dan sukses produk secara berkelanjutan. Kehadiran berbagai perusahaan TIK global dan Venture Capital global 
dapat memberi keuntungan bagi entrepreneur lokal untuk belajar inovasi yang efektif dan membangun budaya inovasi 
serta akses ke pasar global.

Selanjutnya melihat dari tren perkembangan teknologi dan gaya hidup digital yang semakin terhubung, mobile, terbuka, 
sosial, dan menuju komputasi awan (cloud computing), Indonesia perlu bersiap untuk masuk gelombang baru pertumbuhan 
TIK. Menurut Frost & Sullivan, pertumbuhan TIK Indonesia yang sebelumnya didasarkan pada basis infrastruktur 
(infrastructure centric growth) yang didominasi oleh operator telekomunikasi bergeser menuju berbasis layanan (service 

centric growth) yang memanfaatkan bersama platform dan 
ekosistem TIK. Pertumbuhan masyarakat digital di 

Indonesia akan diakselerasi oleh 4 faktor.

Pertama, pertumbuhan layanan data atau 
broadband yang utamanya adalah mobile 
internet dengan pertumbuhan sebesar 90% 

(sumber: Telkomsel).

Kedua, Sektor usaha akan membutuhkan 
layaran baru dari sisi skala dan lingkupnya. 

Layanan TIK bagi sektor usaha akan 
berbasis kolaborasi ekosistem, yaitu cara 

melihat lingkungan bisnis secara menyeluruh dengan 
memperhatikan aktivitas di dalam industri, solusi vertikal dan 
sangat memungkinkan solusi horisontal. Contohnya seperti 
layanan e-health, e-education, dan e-tourism yang menjalin 
semua pemangku kepentingan dalam mata rantai industri, 
institusi pembayaran, advertising, dan industri terkait lainnya 

secara horizontal maupun vertikal. Pertumbuhan kebutuhan 
sektor usaha ini akan mendorong tumbuhnya kebutuhan solusi 
data center  berikut fasilitas komputasi awan, IT Managed services, 
BPO, dan solusi machine-to-machine. Model bisnis pun akan makin 
kreatif mengadopsi pola B2B-2C baik berbasis transaksi, revenue 
sharing, atau sewa on demand. 
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Ketiga, layanan konsumer dan personal akan masuk ke gelombang baru ekosistem yang menggabungkan Device, 
Network, dan Application services (DNA). Dari sisi aplikasi setelah media sosial, akan mulai meningkat adopsi 
e-commerce, mobile-commerce, C2C commerce serta konvergensi digital media meliputi diantaranya layanan IPTV, 
dan layanan internet Over-The-Top (OTT)  yang memadukan konvergensi video, musik, games, dan Apps yang hadir 
diberbagai piranti (multi-screen).

Keempat, sebagai fondasi pertumbuhan adalah tersedianya platform pemampu (enabling platform), infrastruktur 
akses broadband, serta fasilitas inkubasi. Platform pemampu di era digital meliputi antara lain digital payment, 
digital advertising, dan data analitik. Infrastruktur broadband diharapkan memberi akses dimanapun baik melalui 
jaringan kabel serat optik, maupun nirkabel Wifi, dan 3G. Sedangkan fasilitas inkubasi, merupakan elemen penting 
untuk menumbuhkan industri kreatif digital khususnya start up dalam menghasilkan entrepreneur yang tangguh, serta 
inovasi produk yang tepat dalam jumlah yang banyak di atas infrastruktur broadband. Fasilitas inkubasi bagi start up 
mencakup antara lain memberikan 
modal benih (seed capital), 
fasilitas kerja, business coaching, 
mentoring, pendanaan lanjutan 
dan komersialisasi ke pasar seperti 
Indigo Incubator yang dilakukan 
MIKTI dengan Telkom group.
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Digital Creative & ICT Industries Reference Book  2013, merupakan living document dari edisi sebelumnya yang 
terus diperbaharui dengan adanya perkembangan-perkembangan industri digital dan pasar TIK berbasis ekosistem 
seperti yang diilustrasikan di atas. Layaknya sebuah referensi, buku ini diharapkan mampu memberi tambahan rujukan 
dan informasi industri TIK dan kreatif digital baik menyangkut tren regulasi, bisnis, dan teknologi, direktori pelaku  
industri terakhir serta  pelaku  sinergi Tripple Helix dari Institusi pendidikan, pelaku bisnis, dan institusi pemerintah. 
Sebagaimana edisi sebelumnya Reference Book ini merupakan kolaborasi antara Masyarakat Industri Kreatif TIK 
Indonesia (MIKTI) dengan MD Media. 

Kami sadari penyempurnaan adalah upaya berkelanjutan. Pemutakhiran Buku ini adalah hasil kolaborasi, untuk itu 
kami pun mengucapkan terima atas partisipasi dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnakan konten 
dan konteks dari Reference Book ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Kementerian KOMINFO, 
Kementerian Parekraf, Asosiasi-asosiasi TIK, dan para kontributor  serta sponsor yang tidak dapat disebut satu persatu. 

Semoga Bermanfaat.

Wassalamu Alaikum Wr Wb

Jakarta, Mei 2013

Indra Utoyo 
Ketua Umum MIKTI
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