
Saya adalah staf bidang IT di Badan Pusat Statistik yang berkesempatan beberapa kali mengunjungi 

berbagai wilayah di Indonesia termasuk daerah perbatasan dan tertinggal dalam rangka tugas. Beraneka 

ragam kondisi pembangunan di daerah yang tidak merata, sedikit banyak telah membuka wawasan saya 

selama ini. Sebagai warga negara dan bagian dari pemerintahan, saya memiliki 2 mimpi tentang 

Indonesia. Tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta investasi riset ilmiah untuk 

masa depan kemandirian Indonesia. Mimpi yang berat untuk diraih seorang diri jika melihat kondisi 

berbagai keterbatasan yang ada. Namun saya merasa yakin bahwa perjalanan yang panjang akan dilalui 

dengan langkah-langkah kecil. Dan dengan secara bersama-sama teman-teman yang lain akan mudah 

mencapai mimpi tersebut. 

Mimpi yang pertama tentang pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sejujurnya ini adalah cita-

cita saya untuk ikut turun tangan memperbaiki kondisi, dari sekitar saya. Mewujudkan mimpi seperti ini 

tentu harus dari dalam dan dari luar. Pembenahan dari dalam merupakan tanggung jawab kami sebagai 

pelayan masyarakat. Pembenahan dari luar, sudah dimulai oleh rekan-rekan komunitas dengan aksi-aksi 

peduli yang membantu penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, seperti KawalPemilu, 

KawalMenteri, dsb.  

Membekali diri dengan soft skill dan pengalaman organisasi yang telah saya dapatkan di sekolah dan 

perkuliahan merupakan modal utama. Karena berkaitan dengan bagaimana berinteraksi dengan orang 

lain. Dan memang sumber daya manusia lah yang menjadi aset paling berharga yang perlu dikelola 

dengan baik. Saat ini saya juga sudah memulai berkontribusi dalam profesi Ikatan Perstatistikan 

Indonesia untuk meningkatkan kualitas diri serta Komunitas Turun Tangan terutama yang berkaitan 

dengan inisiatif open data dan open government.  

Ke depannya setelah menamatkan kuliah S3 saya ingin lebih berpartisipasi jauh dalam penerapan open 

data dan open government di lingkungan kerja saya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 

pemerintahan. Berbagai inisiatif yang sangat baik telah dimulai dalam proses Reformasi Birokrasi di 

lembaga kami. Akan tetapi untuk mencapai kesempurnaan di mana masyarakat merasa dekat dengan 

lembaga pelayanannya. Dengan banyak belajar dari kesuksesan di negara lain serta perkembangan di 

masyarakat. Di masa depan, untuk melengkapi keterlibatan perbaikan dari dalam ini, saya juga ingin 

banyak terlibat perbaikan dari luar dengan berpartisipasi pada komunitas peduli seperti KawalPemilu, 

KawalMenteri, dsb yang memberi sumbangsih bagi perbaikan pemerintahan.  

Mimpi yang kedua mengenai investasi riset ilmiah untuk masa depan Indonesia merupakan hal yang 

akhir-akhir ini membuat saya bersemangat. Terutama setelah menuntaskan pendidikan S2 saya. Fakta 

bahwa kemajuan negara-negara lain ditunjang oleh riset-riset yang berkualitas tidak dapat dielakkan. Di 

jajaran negara berkembang, telah banyak negara yang bisa meraih hasil optimal dari risetnya. Negara 

tetangga kita, Thailand yang saat ini sangat maju dalam pertanian, buah-buahan murah berkualitas, dsb 

didukung oleh riset. Buah-buahan impor hasil riset begitu menggoda, akan dengan mudah menggusur 

produk lokal.  

Budaya penulisan ilmiah, sebagaimana disampaikan Prof Mikrajuddin Abdullah merupakan salah satu 

tulang punggung riset. Dengan berkontribusi dalam menulis jurnal ilmiah serta mendorong publikasi 



penulisan ilmiah kita dapat mengoptimalkan kontribusi pada ilmu pengetahuan, membagi ilmu dan 

mendorong kemandirian. 

 Di kampus, kami telah diajarkan untuk memulainya dengan membiasakan diri bersama teman-teman 

untuk melakukan riset dan menulis baik di konferensi maupun jurnal ilmiah. Karena di pundak para 

akademisi dan pascasarjana terdapat tanggung jawab riset ini. Saya telah berkesempatan ditunjuk untuk 

mengikuti joint research dengan Dr Le Hoang Son dari Vietnam National University, Hanoi. Memang 

perjuangan yang tidak mudah. Setelah bergulat selama 6 bulan penulisan, dilanjutkan dengan 6 bulan 

berkali-kali revisi mayor, alhamdulillah jurnal internasional pertama saya diterima di Springer: Applied 

Intelligence. Salah satu jurnal yang terindeks SCIE dan Scopus. Saya pun belajar banyak hal dari 

pengalaman bersama peneliti negara lain ini, di antaranya tentang ketekunan, pantang menyerah, dan 

produktivitas. Dan berharap, hasil-hasil tersebut menjadi pemacu bagi saya dan teman-teman yang lain 

bahwa Indonesia semestinya mampu menginvestasikan pengetahuannya dalam riset untuk masa depan. 

Di masa depan, saya juga ingin lebih terlibat dengan dunia akademis bersama dengan para peneliti, 

fungsional, dan tenaga-tenaga muda di kampus milik lembaga kami, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. 

Agar produk penelitian tidak hanya menjadi milik lembaga, dan hanya bermanfaat dalam karier, namun 

juga berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan menambah khazanah riset di Indonesia. Di 

masyarakat, saya ingin terlibat lebih banyak bersama komunitas dan berbagi dengan anak-anak sekolah 

tentang mimpi membangun Indonesia dengan tangan sendiri. Karena di tangan mereka lah Indonesia di 

masa depan. Dengan menularkan semangat dan optimisme bahwa kita sebagai bangsa mampu bangkit 

dengan kemampuan sendiri.  

 

 


