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Dalam kuliah umum di London School 
of Economics pada Februari 2015, 
Kenneth Benoit dan Kenneth Cukier 

menyebutkan bahwa ‘sifat omnipresen dari 
big data berpotensi untuk mengubah cara 
kita melakukan pendekatan ilmu sosial’.1 
Kebangkitan big data menantang model sosial 
ilmiah sekaligus membantu kita memahami 
masyarakat lebih dalam dan, pada gilirannya, 
untuk menginformasikan kebijakan. Oleh 
karena itu, big data harus dipandang sebagai 
bentuk baru bukti bagi pemerintah di seluruh 
dunia untuk membuat keputusan yang lebih 
baik bagi rancangan, implementasi, dan 
evaluasi kebijakan publik. 

Ketika semua negara, termasuk Indonesia, 
mengembangkan sistem dan proses yang 
memungkinkan pengetahuan dan bukti 
penelitian menjadi informasi bagi pembuatan 
kebijakan, munculnya big data menantang 
pemerintah untuk mengidentifikasi dan 
memaksimalkan potensi inovasi data dalam 
kebijakan publik. Makalah ini berfokus 
pada tantangan tersebut dan menjelaskan 
bagaimana sebuah negara, yakni Selandia 
Baru, menjawab hal itu.

Makalah ini merupakan kelanjutan dari 
Konferensi Internasional Inovasi Data bagi 
Pembuat Kebijakan yang dihelat di Bali 
pada November 2014 dan diselenggarakan 
oleh Kementerian Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerja 
sama dengan Pulse Lab Jakarta, Knowledge 

1 Kenneth Benoit dan Kenneth Cukier, The 
Challenge of Big Data for the Social Sciences, 16 
Februari 2015. Tersedia di: http://goo.gl/Rmi56P

Prakata

Sector Initiative dan UNDP Innovation Facility. 
Ide untuk penerbitan makalah bersama 

oleh Knowledge Sector Initiative dan Pulse 
Lab Jakarta terinspirasi oleh ceramah yang 
disampaikan oleh Miriam Lips, Profesor 
Pemerintah Digital di Victoria University of 
Wellington dan anggota Forum Masa Depan 
Data Selandia Baru (New Zealand Data 
Futures Forum atau NZDFF), Merancang 
Masa Depan Data Selandia Baru  - Kemitraan 
antara Pemimpin Politik, Pemerintah, Bisnis 
dan Akademisi. Kami menindaklanjuti 
obrolan dengan Prof. Lips dan memintanya 
menuliskan lebih rinci pengalamannya dalam 
inovasi data dan perubahan kebijakan yang 
terjadi di Selandia Baru.

Kami ingin lebih mendalami keputusan 
dan proses yang dilakukan oleh sebuah 
pemerintah nasional (dalam hal ini 
Selandia Baru) untuk menemukan cara 
memaksimalkan penggunaan big data guna 
menginformasikan kebijakan publik. Dalam 
hal tersebut, pemerintah Selandia Baru 
telah mengadopsi pendekatan berbasis bukti 
dengan menyatukan sebuah panel ahli yang 
bekerja selama enam bulan untuk meneliti 
peluang inovasi data, mendiskusikan isu-isu 
sensitif terkait perlindungan privasi warga 
negara, dan menyediakan pilihan kebijakan 
untuk pemerintah.

Makalah ini menggambarkan sebuah 
pengalaman dan ekonomi politik yang 
melingkupi proses tersebut. Tujuannya untuk 
memberikan suatu pemikiran, pelajaran yang 
tidak spesifik dan preskriptif, bagi Indonesia 
atau bahkan negara lain.
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Isu bagaimana Indonesia dapat 
memanfaatkan kelimpahan data digital untuk 
pembangunan sosial-ekonomi baru mulai 
muncul. Tidak ada kota lain di dunia yang 
mengunggah lebih banyak kicauan setiap 
harinya dibandingkan Jakarta. Analisis kicauan 
di Jakarta melalui Floodtags.com menyedia-
kan informasi yang diperlukan tentang banjir 
dan menginformasikan kebijakan darurat serta 
desain peta banjir. Pada 2014, pengguna 
ponsel di Indonesia berjumlah 180,1 juta 
dan diperkirakan mencapai 200 juta pada 
2018.2 Jumlah pengguna internet di Indonesia 
berkembang dari 2 juta pada 2000, menjadi 
55 juta pada 2012, dan diperkirakan mencapai 
149 juta pada akhir 2015.3 Indonesia adalah 
pasar Facebook terbesar keempat dengan 43 
juta pengguna.4 Program pemerintah seperti 
Kartu Indonesia Pintar memanfaatkan inovasi 
data untuk menjamin dan memastikan bahwa 
semua anak usia sekolah dari keluarga kurang 
mampu menerima bantuan keuangan untuk 
menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang 
SMA/SMK. Pada 2015 program tersebut 

2 http://www.statista.com/statistics/274659/forecast-
of-mobile-phone-users-in-indonesia/

3 Redwing Asia, Indonesia’s Dynamic Internet 
Market, tersedia di http://redwing-asia.com/market-
data/market-data-internet/

4  The Jakarta Post, Indonesia Fourth Biggest 
Facebook Users in the World, 6 Januari 2010. 
Tersedia di http://goo.gl/7eYyNh

ingin menjangkau hingga 20,3 juta penerima 
manfaat.5 Makalah ini ditujukan untuk para 
pemimpin kebijakan dan politik, para pembuat 
kebijakan dan pejabat pemerintah di Indonesia 
serta di tempat lain, yang bertanggung jawab 
untuk mengembangkan, mengelola, dan 
memperluas sistem di institusi-institusi publik 
yang memanfaatkan teknologi inovasi data 
untuk kebijakan publik. Selain itu, makalah 
ini ditujukan bagi praktisi dari kalangan 
masyarakat sipil dan sektor swasta yang terlibat 
dalam desain, pengembangan purwarupa, dan 
proyek percontohan inovasi data. Sasaran 
lainnya, para pembuat kebijakan yang tertarik 
untuk membaca pengalaman internasional 
mengenai pengembangan lingkungan yang 
memungkinkan legislatif untuk membudayakan 
penggunaan big data dan, pada saat yang 
sama, melindungi privasi warga negara. 
Tak kalah penting, untuk berkontribusi pada 
“perdebatan” tentang data di Indonesia, big 
data, inovasi data pada skala internasional, 
sebagai sumber bukti baru kebijakan publik.

5 Sumber: http://www.tnp2k.go.id/id/program/
program-membangun-keluarga-produktif/kartu-
indonesia-pintar/

Jakarta, 30 Oktober 2015

Arnaldo Pellini  Derval Usher
Senior Advisor Head of Office
Knowledge Sector Initiative Pulse Lab Jakarta
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•	 Kepemimpinan politik jangka panjang dan kuat merupakan faktor yang 
menentukan kesuksesan inovasi berbasis data di Selandia Baru, termasuk 
debat nasional mengenai data yang diinisiasi oleh Forum Masa Depan Data 
Selandia Baru (New Zealand Data Futures Forum atau NZDFF). Tak hanya 
penting untuk memiliki pemimpin politik dengan visi jelas tentang reformasi 
sektor publik berbasis data dan berambisi kuat untuk membuat visi ini terwujud, 
kunci keberhasilan juga terletak pada faktor bahwa pemimpin politik ini—
sebagai Deputi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan—berada pada posisi 
yang kuat untuk memobilisasi sumber daya. 

•	 Visi NZDFF untuk merangsang umpan balik positif dalam ekosistem data yang 
dipercaya dan empat prinsip NZDFF—nilai, inklusi, kepercayaan dan kontrol—
tidak hanya mendapatkan dukungan kuat dari berbagai pemangku kepentingan 
di Selandia Baru, tetapi juga beresonansi dengan pemikiran internasional dalam 
bidang ini: prinsip-prinsip tersebut telah menjadi sebuah ‘tes kesuksesan’ yang 
memadai untuk setiap negara yang tertarik pada inovasi berbasis data.

•	 Baik wakil perdana menteri maupun NZDFF tak bekerja dalam ruang hampa 
saat memperkenalkan ide tentang inovasi berbasis data di Selandia Baru. 
Beberapa inisiatif inovasi berbasis data sudah berlangsung di Selandia 
Baru. Inisiatif-inisiatif tersebut menawarkan kesempatan belajar yang sangat 
berharga, dukungan, dan penguatan terhadap pentingnya diskusi seputar topik 
ini.

•	 Kemandirian NZDFF (atau disebut Forum), representasi kelompok pemangku 
kepentingan dalam Forum (termasuk penduduk asli, kelompok konsumen, 
LSM), dan keragaman keahlian di antara anggota Forum sangat penting bagi 
kesuksesan sebuah debat nasional mengenai data. 

•	 ‘Belajar dengan tindakan’ dalam lingkungan baru berbasis data terbukti penting 
dalam penerapan inovasi berbasis data dalam kebijakan sosial yang lebih luas. 
Namun, dengan meningkatnya pengenalan dan penyerapan ilmu data dalam 
kegiatan pemerintahan di Selandia Baru, kami mengamati adanya keterputusan 
struktural antara ‘aliran’ kebijakan dan ‘aliran’ dari ilmuwan data pada instansi 
pemerintah tersebut. Akibatnya, proses tradisional pembuatan kebijakan di 
instansi pemerintah Selandia Baru belum banyak berubah dan para menteri 
senior menolak keterlibatan langsung para ilmuwan data.

Pesan 
Kunci: 
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of the Prime Minister and Cabinet)
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Ringkasan Eksekutif

freeimages.com

Forum Masa Depan Data Selandia Baru (New Zealand 
Data Futures Forum atau NZDFF) didirikan oleh Menteri 
Keuangan dan Statistik untuk memeriksa, melaporkan, 

dan melibatkan secara luas berbagai pemangku kepentingan 
di masyarakat Selandia Baru, termasuk suku Māori dan 
masyarakat dari kelompok etnis lain, agar dapat berbagi lebih 
banyak data dengan cara yang aman dan terlindungi guna 
memberikan hasil yang lebih baik bagi Selandia Baru. NZDFF 
melibatkan para pemangku kepentingan dalam tiga dokumen 
diskusi: dokumen pertama menelaah definisi permasalahan, 
dokumen kedua mengusulkan seperangkat prinsip panduan 
dan tes kesuksesan bagi tiap negara, dan dokumen ketiga 
menyajikan visi NZDFF serta rekomendasi khusus untuk 
pemerintah dan penduduk Selandia Baru.  

Visi NZDFF untuk merangsang umpan balik positif dalam 
ekosistem data yang dipercaya (lihat gambar 2 halaman 
21) dan empat prinsip NZDFF—nilai, inklusi, kepercayaan 
dan kontrol—tidak hanya mendapatkan dukungan kuat dari 
berbagai pemangku kepentingan di Selandia Baru, tetapi juga 
beresonansi dengan pemikiran internasional dalam wilayah ini: 
prinsip-prinsip tersebut telah menjadi sebuah ‘tes kesuksesan’ 
yang memadai bagi setiap negara yang tertarik pada inovasi 
berbasis data. Meskipun prinsip-prinsip panduan ini digunakan 
dan, awalnya, dipandang sebagai instrumen bagi NZDFF 
untuk mengukur rekomendasinya sendiri, prinsip-prinsip 
tersebut sesungguhnya merupakan rekomendasi utama untuk 
jadi pedoman bagi setiap proyek atau kerja inovasi data yang 
akan datang.

Makalah ini merefleksikan mengapa Selandia Baru 
mampu memiliki ‘debat nasional’ tentang peluang dan risiko 
inovasi berbasis data serta ‘bukti’ baru dalam pembuatan 
kebijakan negara; bagaimana diskusi tersebut kemudian 
diselenggarakan; apa hasil dari diskusi itu dan dampaknya 
pada pembuatan kebijakan; serta sejumlah pelajaran kunci. 

Penggerak penting secara politik adalah Deputi Perdana 
Menteri dan Menteri Keuangan Selandia Baru, Bill English, 
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yang memiliki visi tentang bagaimana 
peningkatan aktivitas berbagi data dan 
penggunaannya dapat mendukung pem-
buatan kebijakan yang lebih baik serta 
memberikan pelayanan yang lebih efektif 
di sektor publik. Visi ini awalnya menjurus 
pada tiga aliran kegiatan inovasi berbasis 
data di Sektor Negara Selandia Baru, yang 
berdampak pada pekerjaan NZDFF: 1) 
Program Keterbukaan Informasi Pemerintah 
dan Data Selandia Baru, 2) ‘Pendekatan 
Investasi Sosial’ Berbasis Data untuk 
pembuatan kebijakan yang lebih ‘cerdas’ dan 
penyediaan pelayanan publik dalam sektor 
sosial yang lebih luas, serta 3) Inisiatif 
Analisis Keluaran. Inisiatif lain pemerintah 
Selandia Baru yang relevan dengan 
komposisi dan pekerjaan NZDFF adalah 
proyek Infrastruktur Data Terpadu (IDI) yang 
dipimpin oleh Badan Pusat Statistik Selandia 
Baru.

Sifat independen Forum memfasilitasi 
pembahasan yang kuat dan luas. Selain itu, 
fakta bahwa perdebatan tidak ‘dimiliki’ oleh 
salah satu pemangku kepentingan tertentu 
dan terlindungi dari campur tangan politik, 
mendukung diskusi yang lebih terbuka 
dan jujur dengan semua pihak terkait. 

Keanggotaan Forum yang beragam juga 
mengarah pada berbagai perspektif dan 
keahlian berbeda untuk duduk bersama 
di satu meja, yang sangat berguna bagi 
perancangan dan pengembangan diskusi 
internal dan kegiatan NZDFF yang melibatkan 
pihak eksternal. Independensi ketua NZDFF 
memainkan peran penting dalam mengelola 
minat para pihak di NZDFF. Pelajaran penting 
di sini adalah bahwa tidak satu pun pemangku 
kepentingan dibolehkan untuk mendominasi 
pembahasan melalui keanggotaan Forum—
dan sekretariat perlu ditempatkan di suatu 
lembaga yang menyediakan dukungan 
independen dan obyektif kepada ketua dan 
anggota Forum.

Seiring dengan meningkatnya pengenalan 
dan penyerapan ilmu data dalam kegiatan 
pemerintahan di Selandia Baru, kami 
mengamati adanya diskoneksi struktural 
antara ‘aliran’ kebijakan dan ‘aliran’ dari 
ilmuwan data pada instansi pemerintah 
tersebut. Akibatnya, proses tradisional 
pengambilan kebijakan pada instansi 
pemerintah Selandia Baru belum banyak 
berubah dan para menteri senior menolak 
keterlibatan langsung para ilmuwan data. 
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Pada Desember 2013, Forum Masa 
Depan Data Selandia Baru atau New 
Zealand Data Futures Forum (NZDFF) 

didirikan oleh Menteri Keuangan dan 
Statistik untuk memeriksa, melaporkan, dan 
melibatkan secara luas bagaimana Selandia 
Baru bisa memaksimalkan manfaat dari 
revolusi data sembari meminimalisasi risiko 
potensial berbahaya, seperti pelanggaran 
kerahasiaan pribadi dan penggunaan data 
yang tak etis atau penyalahgunaan. Lebih 
khususnya, NZDFF bertugas mengkaji 
bagaimana para pemangku kepentingan 
dalam masyarakat Selandia Baru, khususnya 
di bidang usaha, pemerintah, akademik, dan 
masyarakat umum, termasuk suku Māori1 
dan masyarakat dari kelompok etnis lain, 
bisa berbagi lebih banyak data dengan cara 
yang aman dan terlindungi agar memberikan 
manfaat luas bagi penduduk Selandia Baru. 
NZDFF menghasilkan tiga dokumen diskusi 
dan terlibat secara luas dengan berbagai 
pemangku kepentingan dalam pembahasan 
tersebut. Dokumen diskusi ketiga, termasuk 
rekomendasi-rekomendasi, diterbitkan pada 
Juli 2014.

Makalah ini merefleksikan bagaimana 
Selandia Baru mampu memiliki pembahasan 
secara nasional peluang dan risiko inovasi 
berbasis data bagi negara. Hal ini termasuk 
penerapan yang lebih luas dari ‘bukti’ baru 

1 Maori merupakan penduduk asli Selandia Baru. 
Melalui Perjanjian Waitangi, pemerintah Selandia 
Baru memiliki sejumlah kewajiban penting 
terhadap suku Maori. 

Pendahuluan 1

freeimages.com

berbasis data dalam ketentuan pembuatan 
kebijakan dan layanan publik, bagaimana 
perdebatan kemudian diselenggarakan, apa 
hasil dari perdebatan itu dan dampaknya 
pada pembuatan kebijakan; serta sejumlah 
pelajaran penting. Konteks pembahasan ini, 
proses dan hasilnya mengandung banyak 
pelajaran bagi negara-negara lain yang juga 
sedang mempertimbangkan pendekatan 
strategis terhadap penerapan inovasi 
berbasis data dalam pembuatan kebijakan 
agar hasilnya lebih efektif.
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Konteks untuk Menyiapkan 
Debat Nasional tentang Data

freeimages.com

2

Sejumlah penggerak utama, perkembangan, inisiatif, dan faktor 
kontekstual lainnya menjelaskan alasan pemerintah Selandia 
Baru dalam memutuskan untuk mengadakan pembahasan 

mengenai data dan mendirikan NZDFF. Penggerak penting untuk 
pendirian NZDFF adalah kepemimpinan politik yang kuat dan 
dukungan untuk inovasi data. 

2.1 Kepemimpinan Politik yang Kuat
Pada Desember 2013, NZDFF didirikan oleh Menteri Keuangan 

dan Statistik untuk menelaah bagaimana para pemangku kepentingan 
di masyarakat Selandia Baru, termasuk sektor swasta, pemerintah 
pusat2  dan daerah, LSM, akademisi, dan masyarakat dari berbagai 
kelompok etnis, seperti suku Māori, dapat berbagi lebih banyak data 
secara aman dan terlindungi sehingga pelayanan dan kebijakan publik 
yang ‘cerdas’ dapat dicapai. NZDFF didirikan oleh pemerintah yang 
dipimpin oleh Partai Nasional, yang saat itu dalam periode jabatan 

2 Pemerintah pusat Selandia Baru bertanggung jawab untuk memberikan 
sebagian besar pelayanan publik dan umumnya dirujuk sebagai ‘Sektor 
Negara’ Selandia Baru; istilah ‘Pemerintah Selandia Baru’ digunakan untuk 
merujuk pada ‘pemerintah saat ini’.
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kedua3. Penggerak utama secara politik adalah 
Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, 
Bill English, yang memiliki visi tentang bagai-
mana peningkatan aktivitas berbagi dan 
penggunaan data dapat mendukung pembuatan 
kebijakan yang lebih baik, dan memberikan 
pelayanan yang lebih efektif di sektor publik 
Selandia Baru.

Fokus menteri pada peningkatan kinerja 
Sektor Negara Selandia Baru melalui 
penggunaan data bersama menjadi lebih kuat 
seiring berjalannya waktu. Ini akibat dari krisis 
keuangan global dan tekanan anggaran baru 
yang disebabkan oleh usaha membangun 
kembali Christchurch pascagempa. Hal tersebut 
menyebabkan anggaran pemerintah menjadi 
statis dan kebutuhan untuk meningkatkan kinerja 
Sektor Negara dalam konteks pengeluaran 
ekstra-kebijaksanaan yang sangat kecil.

Secara garis besar, visi ini awalnya menjurus 
pada tiga alur aktivitas untuk mendorong 
reformasi dan perbaikan prestasi sektor publik 
di Sektor Negara Selandia Baru dengan 
meningkatkan penggunaan dan berbagi data 
sektor publik: 1) Program Keterbukaan Informasi 
Pemerintah dan Data, 2) ‘Pendekatan Investasi 
Sosial’ Berbasis Data untuk pembuatan 
kebijakan yang lebih ‘cerdas’ dan penyediaan 
pelayanan publik dalam sektor sosial yang lebih 
luas, dan 3) Inisiatif Analisis Keluaran. Inisiatif 
lain pemerintah Selandia Baru yang relevan 
dengan susunan dan pekerjaan NZDFF adalah 
proyek Infrastruktur Data Terpadu (IDI) yang 
dipimpin oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 
Selandia Baru.

2.1.1 Program Keterbukaan Informasi 
Pemerintah dan Data Selandia Baru

Program Keterbukaan Informasi dan Data 
Pemerintah Selandia Baru dimulai pada 2008 
dan masih berjalan hingga kini. Program ini 
bertujuan untuk: 1) membuat data nonpribadi 
yang dimiliki pemerintah lebih banyak tersedia 
dan mudah ditemukan, mudah digunakan, dan 
sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan 
terbuka sesuai hukum Selandia Baru; dan 2) 
memfasilitasi penyiaran data nonpribadi oleh 

3 Dipimpin oleh Perdana Menteri John Key, 
Pemerintah Nasional Kelima Selandia Baru 
menjabat pada 19 November 2008.

kantor pemerintah yang ingin digunakan dan 
digunakan kembali oleh masyarakat, komunitas 
dan kalangan bisnis. Program ini dipimpin 
oleh Kelompok Tata Kelola Kepala Eksekutif 
Data Pemerintahan Terbuka dan Kelompok 
Pengarah Data Pemerintahan Terbuka4, dengan 
Sekretariat Data Pemerintahan Terbuka yang 
berpusat di Informasi Pertanahan Selandia 
Baru (LINZ). Masyarakat dapat mengajukan 
permohonan untuk mendapatkan data bernilai 
tinggi yang saat ini tidak tersedia namun 
ingin mereka gunakan, melalui situs Program 
Keterbukaan Informasi Pemerintah dan Data 
Selandia Baru (www.data.govt.nz).       

Pada 2010, pemerintah Selandia Baru  
meluncurkan Kerangka Kerja Akses Pemerin-
tahan Terbuka dan Perizinan Selandia Baru 
(NZGOAL), yang bertujuan untuk membuat 
standardisasi perizinan hak cipta karya-
karya pemerintah yang digunakan kembali. 
Standardisasi ini berdasarkan hukum 
Creative Commons New Zealand dan 
merekomendasikan penggunaan pernyataan 
‘hak tidak dikenal’ untuk bahan-bahan 
yang tidak memiliki hak cipta. Selanjutnya, 
pada 2011, pemerintah Selandia Baru 
menandatangani Deklarasi Pemerintahan 
Terbuka dan Transparan, yang menjamin 
komitmen instansi pemerintah untuk secara 
aktif merilis data nonpribadi dan tak bersifat 
rahasia yang berpotensi tinggi untuk digunakan 
kembali. Menurut Menteri Bill English, tujuan 
penting dari membuka dan meningkatkan 
akses data yang dimiliki pemerintah adalah 
untuk memperbaiki kualitas umpan balik 
masyarakat sehingga mereka bisa mengajukan 
pertanyaan yang lebih baik kepada para 
pembuat kebijakan dan pengambil keputusan: 
“Meningkatkan akses daring untuk data 
pemerintah memiliki banyak manfaat potensial. 
Ini termasuk menciptakan peluang bisnis dan 
layanan baru, meningkatkan akuntabilitas 
pemerintah dan memperbaiki pengembangan 
kebijakan dengan mendorong analisis eksternal 
yang lebih baik dan keterlibatan masyarakat. 
Memberikan akses kepada komunitas peneliti 
untuk menggunakan kembali data yang ada 
untuk tujuan baru, juga akan meningkatkan 

4 Kedua kelompok melibatkan perwakilan dari 
organisasi-organisasi Sektor Negara Selandia Baru. 

http://www.data.govt.nz
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nilai dari penelitian yang didanai negara,” ujar 
Bill English (Siaran Pers Pemerintah Selandia 
Baru, 2011).

Dengan menandatangani deklarasi, peme-
rintah Selandia Baru juga memperbarui 
prinsip data pemerintahan terbuka dengan 
memasukkan:

• Data pemerintah harus dirilis secara proaktif 
dalam bentuk yang dapat diakses dan 
berizin untuk digunakan kembali kecuali jika 
ada alasan lain untuk tidak melakukannya;

• Informasi harus dikelola dengan baik, 
terpercaya, dan melibatkan pihak ber-
wenang;

• Data harus gratis, atau jika ada biaya untuk 
mengaksesnya, dihargai secara wajar; dan

• Data atau informasi pribadi dan rahasia 
akan tetap dilindungi.

Pada 2014, berdasarkan pandangan bahwa  
data sektor publik saat itu (masih) kurang 
dimanfaatkan dan perlu dibagi dengan 
pemangku kepentingan lainnya, Menteri Bill 
English menyatakan “nol toleransi” untuk instansi 
pemerintah yang tidak mematuhi deklarasi.

2.1.2 ‘Pendekatan Investasi Sosial’ Berbasis 
Data untuk Mencapai Keluaran Sosial 
(Social Outcomes) yang Lebih Baik

Penggerak penting lainnya adalah komitmen 
pemerintah Selandia Baru dan pembelajaran 
terhadap cara baru berinvestasi berbasis 
bukti dalam pembuatan kebijakan sosial dan 
penyediaan layanan menggunakan data 
sektor sosial. Sejak 2006, aktivitas berbagi, 
pengintegrasian, dan penggunaan data sektor 
sosial telah diperjuangkan di Kementerian 
Pembangunan Sosial (MSD) sebagai cara 
untuk mendorong pengambilan keputusan 
kebijakan sosial dan investasi yang lebih baik, 
akuntabilitas yang lebih besar, peningkatan 
efisiensi, dan hasil yang lebih efektif dalam 
sektor sosial. Hal ini disambut oleh pemerintah 
Selandia Baru, pertama-tama sebagai bagian 
dari program Reformasi Kesejahteraan pada 
tahun 2011, dan kemudian untuk lebih luas 
mendorong ‘Pendekatan Investasi Sosial’ 
dalam hal pendanaan dan akuntabilitas demi 
pembuatan kebijakan yang lebih baik dan 
penyediaan layanan sosial yang lebih efektif.

Di bawah program kerja ‘Investasi Layanan 
untuk Hasil’ (‘Investing in Services for 

Outcomes’), MSD membangun kemampuan 
integrasi data dan analisis untuk lebih 
memahami layanan sosial mana yang 
berdampak paling positif pada masyarakat 
yang paling rentan dari waktu ke waktu. Basis 
bukti yang lebih berkualitas ini digunakan 
untuk membentuk kembali penyediaan layanan 
untuk kelompok pelanggan tertentu, atau 
memindahkan pendanaan untuk menanggapi 
keluaran yang kini lebih dipahami. Dengan 
prioritas lebih baik dalam pelayanan dan 
pembuatan kebijakan, dan kemampuan untuk 
mengumpulkan data dan menunjukkan hasil, 
MSD mampu menghadirkan bukti kuat untuk 
mendukung keputusan investasi di Sektor 
Negara terhadap penyampaian keluaran sosial 
(social outcomes) (yang efektif). Ini dapat 
juga mencakup investasi dalam program yang 
disediakan oleh instansi pemerintah lainnya, di 
mana basis bukti menunjukkan bahwa program-
program tersebut dapat menjangkau kelompok-
kelompok pelanggan tertentu semaksimal 
mungkin.

Baik Menteri Pembangunan Sosial maupun 
Menteri Keuangan memahami nilai potensial dari 
penggunaan data terpadu untuk meningkatkan 
keluaran sosial bagi penduduk Selandia Baru 
melalui tinjauan longitudinal dari interaksi 
pelanggan dengan layanan yang disediakan di 
sektor sosial.

Proses untuk mendorong berbagi data 
di sektor sosial, yang diperlukan untuk 
meningkatkan investasi sosial, menghadapi 
banyak resistensi. Hal ini sebagian disebabkan 
adanya kekhawatiran instansi pemerintah 
terhadap risiko privasi, dan sebagian lainnya 
disebabkan potensi gangguan terhadap struktur 
kekuasaan yang ada (existing) di instansi 
pemerintah di sektor sosial. Memperluas mandat 
untuk menganalisis data pelayanan yang 
ditujukan untuk memahami kinerja investasi 
sosial, ternyata merupakan ancaman bagi status 
quo—karena memberikan menteri ide yang 
lebih jelas tentang di mana harus berinvestasi 
untuk mencapai hasil yang lebih baik dari 
perspektif independen, yaitu nonlayanan atau 
nondepartemen yang selaras.

2.1.3 Analisis Keluaran
Dalam membangun pendekatan investasi 

yang inovatif di sektor sosial ini, Menteri 
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Keuangan mengidentifikasi kebutuhan untuk 
perbaikan seluruh sistem data fungsi analisis 
wawasan dan solusi berbagi data di Sektor 
Negara untuk mencocokkan, menjadikannya 
anonim, dan mengakses data terpusat. Inisiatif-
inisiatif ini akan mendukung penyampaian 
Agenda Pelayanan Publik Pemerintah yang 
Lebih Baik, sebuah program yang mengharus-
kan Sektor Negara menemukan cara-cara baru 
yang lebih baik untuk memperbaiki keluaran 
sosial bagi penduduk Selandia Baru, khususnya 
bagi kelompok pelanggan dengan keluaran 
sosial yang lebih buruk. Diakui bahwa strategi 
untuk memperbaiki keluaran harus diterapkan 
dalam lingkungan fiskal yang ketat dan 
diperlukan prioritas yang lebih baik dari sumber 
daya pemerintah di seluruh Sektor Negara. 

Pada saat yang sama, berita tentang 
pengembangan inovasi berbasis data ini serta 
pembentukan tim analisis di departemen 
keuangan, berujung pada permintaan dari 
komunitas peneliti, pengusaha swasta sektor 
sosial, LSM, dan filantropis, untuk akses yang 
lebih luas terhadap data pemerintah guna 
melakukan penelitian dan menyediakan atau 
mengevaluasi penawaran layanan sosial LSM. 
Secara khusus, sebuah rumah sakit swasta 
ingin mengevaluasi peluang untuk menyediakan 
layanan rehabilitasi dan memerlukan data 
kesehatan untuk memahami potensi volume. 
Dua inisiatif penelitian sosial longitudinal 
Selandia Baru ingin mendapatkan akses 
terhadap data pemerintah untuk penelitiannya. 
Sebuah organisasi filantropi besar meminta 
akses terhadap data pemerintah untuk 
mengevaluasi salah satu penawaran layanan 
sosialnya. Saat itu, permintaan tersebut tidak 
bisa dipenuhi, tapi umpan balik seperti ini 
mengarah pada pendanaan tambahan dan 
harapan agar IDI dapat secara lebih luas dan 
lebih jauh tersedia bagi peneliti nonpemerintah 
dan kelompok-kelompok kepentingan khusus. 
Dana tambahan yang signifikan untuk BPS 
Selandia Baru memungkinkan harapan ini bisa 
dipenuhi, dan kini ada akses jarak jauh ke data 
yang dimiliki pemerintah untuk para peneliti dan 
kelompok kepentingan khusus yang diakui.

Pada Maret 2013, di bawah inisiatif Analisis 
Keluaran, pemerintah Selandia Baru sepakat 
bahwa penyampaian Agenda Pelayanan Publik 
yang Lebih Baik akan mendapat manfaat dari 

peningkatan kemampuan berbagai sektor 
pemerintah untuk berbagi dan menggunakan 
kumpulan data yang ada. Sebuah solusi berbagi 
data lintas pemerintah dan data fungsi analisis 
wawasan bisa meningkatkan analisis sistem-
tingkat terhadap dampak layanan pemerintah 
dan intervensi dari perspektif individu. Hal ini 
berujung pada keputusan pemerintah Selandia 
Baru untuk:

1. Mendirikan sebuah Fungsi Analisis dan 
Wawasan di departemen keuangan untuk 
menyediakan analisis sistem-tingkat dan 
kemampuan pelaporan; dan

2. Memperluas kapasitas IDI untuk 
mengembangkan solusi berbagi data lintas 
pemerintah (lihat juga bagian 2.1.4) dan 
akses jarak jauh yang lebih luas bagi para 
peneliti nonpemerintah ke IDI. Solusi ini 
akan dibangun berdasarkan infrastruktur 
yang sudah ada, proses, dan kemampuan, 
termasuk protokol soal privasi dan 
keamanan yang ada. 

2.1.4 Inisiatif Infrastruktur Data 
Terintegrasi

Perkembangan lain yang berdampak pada 
komposisi dan pekerjaan NZDFF adalah inisiatif 
IDI yang dipimpin oleh BPS Selandia Baru.

Pada 1997, pemerintah Selandia Baru 
memutuskan bahwa “di mana kumpulan data 
terintegrasi di seluruh instansi dari informasi 
yang dikumpulkan untuk tujuan yang tidak 
terkait, BPS Selandia Baru harus menjadi 
pemelihara dari kumpulan data ini guna 
memastikan kepercayaan masyarakat dalam 
perlindungan arsip individu” (Notula Rapat 
Kabinet, 1997, CAB (97) M 31/4, dalam: Statistik 
Selandia Baru 2013, halaman 10). Sejak itu, 
BPS Selandia Baru melakukan beberapa proyek 
yang mengintegrasikan kumpulan data yang 
disediakan oleh berbagai instansi pemerintah, 
termasuk data pendidikan dan data keluaran 
kerja yang disampaikan oleh Kementerian 
Pendidikan, data pemberi kerja dan data 
pegawai yang disediakan oleh Inland Revenue5, 
dan data dinamika manfaat yang diberikan 
Kementerian Pembangunan Sosial. 

5 Memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama dengan 
Drektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian 
Keuangan Indonesia.
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Pada 2011, BPS Selandia Baru mulai 
mengembangkan purwarupa untuk inisiatif IDI, 
yang mengkonsolidasikan berbagai kumpulan 
data individu yang terintegrasi, menjadi kum-
pulan data longitudinal yang saling terkait. Hal 
ini memungkinkan penelitian dan output statistik 
pada transisi dan keluaran dari masyarakat 
melalui sistem pendidikan sekunder dan tersier, 
pasar tenaga kerja dan sistem manfaat, dan 
pada gerakan masuk dan keluar Selandia Baru 
(BPS Selandia Baru 2013, halaman 10).

Sejak itu IDI diperluas dan, hingga kini, ter-
masuk di dalamnya data ekonomi, pendidikan, 
keadilan, kesehatan dan keselamatan, migrasi, 
sewa, pajak, dan bisnis. Semua data yang 
tersedia di IDI telah dibuat anonim, dengan 
semua tanda pengidentifikasi unik yang 
dienkripsi. IDI tersedia untuk digunakan oleh 
para peneliti dengan akses penelitian yang 
telah disetujui, seperti akademisi dan peneliti 
yang bekerja di instansi pemerintah. Hal ini 

digunakan untuk evaluasi kebijakan publik, 
analisis penelitian, dan produksi output statistik.

Salah satu pilihan yang disajikan kepada 
NZDFF pada awal tugasnya adalah untuk lebih 
mengembangkan dasar inisiatif IDI tersebut 
(Siaran Pers Pemerintah Selandia Baru, 12 
Februari 2014). Untuk itu, Manajer Umum di 
BPS Selandia Baru yang bertanggung jawab 

untuk memimpin ekspansi IDI ditunjuk sebagai 
salah satu dari delapan anggota NZDFF.

2.2 Kebijakan dan Masalah Hukum Seputar 
Data dan Bukti di Selandia Baru

Untuk memahami secara lengkap konteks 
NZDFF didirikan dan beroperasi, penting untuk 
mengetahui bahwa kebijakan dan masalah 
hukum di seputar data dan bukti di Selandia 
Baru cukup terfragmentasi (lihat Gambar 1).

Seperti disebutkan sebelumnya, pemerintah 
Selandia Baru mencakup kantor statistik 
nasional, BPS Selandia Baru, yang mengelola 
Undang-Undang Statistik Selandia Baru 
(1975) dan memimpin Sistem Statistik Resmi 
Pemerintah, termasuk Sensus Selandia Baru6 
dan IDI. Dibuat sebelum kehadiran internet, 
Undang-Undang Statistik Selandia Baru 
seyogyanya ditinjau kembali pada 2014. Namun, 
diputuskan untuk ditunda hingga setelah 
pelaksanaan rekomendasi NZDFF.7

6 Sensus terbaru Selandia Baru dilakukan pada 
2013. Terkait dengan meningkatnya biaya untuk 
menyelenggarakan sensus tradisional, peluang-
peluang teknologi baru dan meningkatnya 
ketersediaan sumber data alternatif, BPS Selandia 
Baru, melalui program Transformasi Sensus, sedang 
menyelidiki cara-cara berbeda untuk menjalankan 
sensus di masa depan. 

7 Secara khusus, rekomendasi NZDFF untuk 
meninjau semua undang-undang terkait informasi.
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Seperti yang dibahas sebelumnya, 
Pemerintah Selandia Baru telah mendirikan 
sebuah tim Analisis dan Wawasan di depar-
temen keuangan, yang manajernya ditunjuk 
sebagai salah satu dari delapan anggota 
NZDFF. LINZ adalah instansi pemerintah yang 
bertanggung jawab untuk informasi lokasi dan 
menjadi Sekretariat Program Keterbukaan 
Informasi Pemerintah dan Data Selandia 
Baru. Meskipun keterbukaan data merupakan 
hal penting bagi pekerjaan NZDFF, tak ada 
perwakilan LINZ di NZDFF.   

Selain itu, Sektor Negara Selandia Baru 
juga memiliki Government Chief Information 
Officer (GCIO) yang bertanggung jawab untuk 
mengurus dan mengelola semua informasi 
yang dimiliki pemerintah. GCIO, yang juga 
menjabat sebagai Chief Executive of the 
Department of Internal Affairs (DIA), adalah 
Pemimpin Fungsional Teknologi Informasi 
Komunikasi untuk Sektor Negara Selandia Baru. 
Konsekuensinya, perwakilan dari DIA ditunjuk 
sebagai salah satu anggota NZDFF.

Perkembangan kebijakan lain yang relevan 
adalah penunjukan ilmuwan medis Profesor 
Sir Peter Gluckman sebagai Kepala Penasihat 
Ilmu Pengetahuan di Kantor Perdana Menteri 
pada 2009. Pada 2011, Komite Penasihat 
Ilmu Pengetahuan Kantor Perdana Menteri 
menerbitkan sebuah makalah diskusi tentang 
cara yang lebih baik dalam memanfaatkan 
pengetahuan ilmiah berbasis bukti dan peneli-
tian dalam pembentukan kebijakan. Namun, 
makalah ini hanya berfokus pada bentuk-bentuk 
tradisional ilmu pengetahuan dan dampaknya 
terhadap pembuatan kebijakan, dan tidak 
memperhitungkan munculnya bentuk-bentuk 
inovatif dari ilmu data. Sebagai hasil dari diskusi 
ini, posisi Kepala Penasihat Ilmu Pengetahuan 
ditempatkan di beberapa instansi pemerintah.

Di samping pengaturan institusional seputar 
penggunaan data dan bukti di Sektor Negara 
Selandia Baru, berbagai faktor kontekstual lain 
juga menjadi hal penting dalam memahami 
pemikiran dan pengaruh NZDFF di Selandia 
Baru.

Pertama, Selandia Baru memiliki tradisi 
transparansi yang kuat, yang melampaui 
kegiatan Program Keterbukaan Informasi 
Pemerintah dan Data Selandia Baru dan 
rating-nya secara konsisten cukup tinggi pada 

peringkat transparansi internasional.
Nilai penting lain bagi penduduk Selandia 

Baru adalah kebebasan pribadi (lihat contohnya 
pada Lips, et al., 2015). Fakta bahwa nilai ini 
diyakini secara kuat oleh penduduk Selandia 
Baru dapat dijelaskan sebagai akibat dari dua 
perkembangan yang berbeda: 1) Selandia 
Baru adalah negara yang relatif muda dengan 
banyak penduduknya merupakan imigran 
generasi pertama atau kedua. Juga, dengan 
luas daratan seukuran Inggris, Selandia Baru 
hanya memiliki 4,5 juta penduduk dan, dengan 
pengecualian tiga pusat perkotaan utama—
terutama Auckland, memiliki kepadatan populasi 
yang rendah. Akibatnya, dibandingkan dengan 
negara-negara lain, penduduk Selandia Baru 
terbiasa untuk mengurus dirinya sendiri; dan 2) 
Selandia Baru adalah negara yang relatif aman 
dan dilindungi oleh laut yang mengelilinginya. 
Karena hampir tidak ada ancaman terorisme 
atau peperangan, Selandia Baru belum melihat 
perkembangan di mana nilai-nilai keselamatan 
publik lebih diprioritaskan di atas nilai-nilai 
kerahasian pribadi—tren yang bisa ditemukan di 
banyak negara demokratis lainnya.

Faktor-faktor di atas juga membantu men-
jelaskan mengapa tingkat kepercayaan kepada 
pemerintah di antara mayoritas penduduk 
Selandia Baru cukup tinggi, termasuk dalam 
hal perlindungan dan pengelolaan informasi 
identitas penduduk8 (Lips et al., 2014; Lips et 
al., 2010). Masyarakat Selandia Baru sangat 
menghargai keadilan dan berharap pemerintah 
mereka untuk ‘menerapkan kebebasan pribadi 
seusai aturan’ (Lips et al., 2010).  

Hal ini tercermin dalam Undang-Undang 
Kebebasan Pribadi Selandia Baru. Undang-
undang tersebut berdasarkan pada Prinsip-
Prinsip Kebebasan Pribadi OECD dan satu-
satunya di kawasan Asia-Pasifik yang telah 
menerima status pengakuan ‘kecukupan’ 
(adequacy) dari Uni Eropa. Undang-undang ini 
tidak hanya melindungi informasi pribadi tetapi 
juga memungkinkannya untuk dibagi dengan 
sesama organisasi yang bertujuan untuk 
memberikan layanan publik di bawah perjanjian 

8 Penelitian menunjukkan pengecualian berikut: 
masyarakat yang sangat bergantung pada 
pelayanan sosial, manula, Māori, Pasifika dan 
pemilik UKM yang berdomisili di Pulau Selatan (Lips 
et al., 2010). 
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‘Approved Information Sharing Agreements 
(AISAs)’ dan dengan pengawasan dari Komisi 
Kebebasan Pribadi Selandia Baru.

2.3 Mendirikan Forum Masa Depan Data 
Selandia Baru (NZDFF)

Menteri Bill English membutuhkan sebuah 
mekanisme yang memungkinkan debat publik 
yang kuat untuk meningkatkan aktivitas berbagi 
dan penggunaan data guna meningkatkan 
efektivitas pelayanan pemerintah dan pem-
buatan kebijakan, serta menciptakan keluaran 
yang lebih baik bagi masyarakat Selandia 
Baru. Pada saat yang sama, hal tersebut akan 
mengakui pentingnya perlindungan terhadap 
nilai-nilai fundamental seperti privasi, keamanan, 
dan kepercayaan publik.

Ide untuk mendirikan kelompok kerja 
independen atau ‘Gugus Tugas Data’ muncul 
dari pengakuan atas kesempatan tersebut dan 
pengalaman bahwa inovasi dapat didorong 
dengan menyatukan pemimpin dan pejabat 
senior nonpemerintah. Sebuah kelompok kerja 
independen juga akan berada di posisi yang 
baik untuk mengelola resistensi di dalam Sektor 
Negara terkait meningkatnya aktivitas berbagi 
dan menggunakan data di sektor sosial.

Pemerintah nasional secara rutin 
menggunakan kelompok kerja independen 
sebagai mekanisme untuk mendorong debat 
publik, menakar opini, dan mengkaji isu-isu 
publik dalam jarak aman dari Sektor Negara dan 
urusan pemerintah sehari-hari. Karya kelompok 
ini bersifat publik, karena para menteri dan 
masyarakat umum perlu keyakinan bahwa isu-
isu yang tepat sedang dikelola. Hal ini dilakukan 
terlebih dahulu bersama Kelompok Kerja Pajak, 
diikuti oleh Kelompok Kerja Kesejahteraan, dan 
Komisi Produktivitas Selandia Baru. Mandat 
kelompok-kelompok kerja mandiri ini biasanya 
luas, dengan kebebasan untuk memiliki ide-ide 
kuat dan mutakhir yang mungkin menantang 
pemerintah atau Sektor Negara. Tujuan 
implisit dari kelompok-kelompok ini adalah 
untuk mendorong pembicaraan ke wilayah 
yang pemerintah atau masyarakat mungkin 
tidak bersedia untuk merambahnya. Memang, 
pemerintah sendiri tidak selalu menerima 
rekomendasi dari kelompok-kelompok kerja ini.

Pada Desember 2013, Menteri Keuangan 
mengundang delapan ahli dan pejabat dari 

sektor publik, sektor swasta dan akademisi, 
serta kelompok independen, untuk duduk di 
kelompok kerja baru dengan nama ‘Gugus 
Tugas Data’. Mandat kelompok kerja baru ini 
adalah untuk membangun diskursus yang luas 
dan terbuka tentang penggunaan data Selandia 
Baru, sekarang dan di masa depan.

Kelompok ini akan membantu para menteri, 
pemerintah pusat dan daerah, pengusaha, 
LSM, akademisi, Māori, dan semua penduduk 
Selandia Baru untuk memahami potensi 
nilai dalam berkolaborasi untuk berbagi, 
menyambung, dan menggunakan data yang 
dimiliki oleh sektor publik dan swasta, serta untuk 
mengidentifikasi isu-isu yang perlu dipecahkan, 
sembari tetap memelihara kepercayaan, 
kebebasan pribadi, dan keamanan.

Dalam pertemuan diskusi pertamanya, 
kelompok ini memutuskan untuk menamai dirinya 
sebagai ‘Forum Masa Depan Data Selandia 
Baru’ (New Zealand Data Futures Forum atau 
NZDFF), karena ‘Forum’ lebih mencerminkan 
sifat dari perbincangan luas dan terbuka yang 
diinginkan penduduk Selandia Baru (lihat juga 
bagian 3.1.3).

NZDFF resmi dilluncurkan pada Februari 
2014 melalui siaran pers pemerintah Selandia 
Baru: 

Pemerintah telah membentuk sebuah 
kelompok kerja sebagai penasihat para menteri 
tentang bagaimana pengumpulan, aktivitas 
berbagi, dan penggunaan informasi bisnis dan 
pribadi akan berdampak pada pelayanan publik 
pada tahun-tahun mendatang.

“Pemerintah telah berusaha keras selama 
beberapa tahun terakhir untuk menyediakan 
kerangka kerja bagi pengumpulan, penyim-
panan, dan penggunaan informasi,” kata 
Menteri Keuangan Bill English.

Secara khusus, kami telah bekerja keras 
untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap 
keamanan dan kerahasiaan pribadi di ranah 
elektronik yang bergerak cepat.

Kami telah mencapai banyak kemajuan 
positif. Sangat penting bagi kami untuk terus 
berpikir ke depan guna mengembangkan 
kerangka kerja teknis dan hukum yang 
dibutuhkan agar kita dapat terus memenuhi 
harapan publik seiring dengan perkembangan 
teknologi.

Merumuskan kerangka kerja tersebut akan 
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menjadi peran bagi Forum Masa Depan Data 
Selandia Baru.

Individu-individu berikut ditunjuk menjadi 
bagian dari NZDFF:
• John Whitehead, mantan sekretaris 

departemen keuangan dan mantan direktur 
eksekutif Bank Dunia, ditunjuk sebagai 
ketua independen dari Gugus Tugas Data. 
John dihormati secara luas di Selandia 
Baru dan dunia internasional, serta memiliki 
pemahaman yang mendalam mengenai 
proses dan operasional pemerintahan di 
Selandia Baru. Awalnya, John memiliki 
pengetahuan yang terbatas terhadap bidang 
ini, namun, ia membawa keterampilan dan 
kualitas penting untuk perannya sebagai 
ketua, termasuk menjadi fasilitator tangguh 
dalam diskusi terbuka dan seimbang, serta 
efektif dalam mengelola minat berbagai 
pemangku kepentingan.

• Stephen England-Hall adalah CEO dari 
Loyalty New Zealand Limited (Loyalty NZ). 
Loyalty NZ adalah perusahaan di balik 
kesuksesan program loyalitas ‘Fly Buys’ di 
Selandia Baru, yang memiliki lebih dari 2,4 
juta pemegang kartu di 74 persen rumah 
tangga, dan LAB360—sebuah bisnis analisis 
dan wawasan data. 

• Joshua Feast adalah CEO dan salah satu 
pendiri Cogito, sebuah perusahaan yang 
berbasis di Boston, Massachusetts, yang 
melahirkan perangkat lunak analitik yang 
dapat menangkap isyarat bawah sadar dalam 
interaksi manusia untuk menyimpulkan 
suasana hati dan memprediksi perilaku. 
Salah satu kolaborator Josh di Boston adalah 
ilmuwan data ternama Profesor Alex ‘Sandy’ 
Pentland yang bekerja di MIT. Selama masa 
kerja NZDFF, Josh berinteraksi dengan 
anggota Forum lainnya sebagian besar 
melalui telekonferensi dan surel, dan dua 
minggu pertemuan tatap muka di Selandia 
Baru.

• Profesor Miriam Lips adalah Profesor 
Pemerintah Digital dan Direktur Program 
Magister e-Government di Fakultas Ilmu 
Pemerintahan, Victoria University of 
Wellington. Sebelumnya, Miriam melakukan 
sejumlah inisiatif penelitian empiris (daring) 
mengenai berbagi informasi dan kebebasan 

pribadi di Selandia Baru.
• James Mansell adalah Direktur Inovasi dan 

Strategi MSD saat itu. Ia memperjuangkan  
dan mencurahkan kepemimpinan berpikir 
(thought leadership) untuk Pendekatan 
Investasi Sosial yang membutuhkan peng-
gunaan analisis terdepan dan pembagian  
data dalam pemerintahan. Awalnya pen-
dekatan ini merupakan respons atas tan-
tangan yang dihadapi dalam perlindungan 
anak, kemudian menjadi basis untuk me- 
nanggapi reformasi kesejahteraan. Pada  
2012-2013, James diperbantukan ke depar-
temen keuangan setelah memperjuangkan 
inisiatif Analisis Keluaran, guna mengeva-
luasi dan merencanakan pembentukan tim 
Analisis dan Wawasan di kantor tersebut, 
serta akses yang lebih luas terhadap IDI.

• Paul O’Connor adalah Pendiri, Direktur dan 
Kepala Penelitian dan Pengembangan di 
Datamine. Datamine telah mengembangkan 
dan mempunyai proses analisis data, 
program, dan produk yang membantu 
organisasi-organisasi menyelesaikan ma-
salah serta mendorong kinerja.

• John Roberts adalah Direktur, Manajemen 
Relasi di DIA. Ia membantu instansi 
pemerintah bekerja secara efektif dengan 
GCIO. John juga merupakan anggota dari 
Kelompok Kerja Informasi Pemerintahan 
Terbuka dan Penggunaan Kembali Data.

• David Wales adalah Manajer tim Analisis dan 
Wawasan di departemen keuangan saat itu. 
Dalam beberapa bulan terakhir keberadaan 
NZDFF, David meninggalkan kantor lamanya 
dan mengambil posisi lain di Kementerian 
Pendidikan.

• Evelyn Wareham adalah Manajer, Riset 
dan Data Terpadu di BPS Selandia Baru. 
Ia bertanggung jawab atas pengembangan 
ekspansi IDI.  
BPS Selandia Baru dan departemen 

keuangan adalah instansi pemerintah utama 
untuk NZDFF—dengan BPS menyediakan 
sekretariat. Sekretariat melibatkan dukungan 
sumber daya yang setara dengan dua staf penuh 
waktu selama durasi forum, yakni seorang 
direktur proyek, para penasihat, komunikasi dan 
dukungan administratif.
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NZDFF didirikan untuk jangka waktu sekitar enam bulan. Forum 
memulai diskusinya pada Desember 2013 dan menyampaikan 
dokumen diskusi final beserta rekomendasi-rekomendasi pada 

Juli 2014. Selama periode ini, NZDFF berhubungan dengan berbagai 
pemangku kepentingan. Bagaimana NZDFF menyampaikan pekerjaan 
yang telah disepakati?

3.1 Menentukan Ruang Lingkup Debat 
Beberapa keputusan penting dibuat oleh NZDFF di awal, menjadi 

dasar kuat untuk proses kerjanya. Dalam pertemuan diskusi pertama, 
Forum membuat  piagam untuk pedoman kerja dan menyajikan visi, 
tujuan, sasaran, pendekatan, dan kriteria keberhasilan.

3.1.1 Pernyataan Tujuan dan Pendekatan
Sedari awal, anggota NZDFF setuju dengan besarnya potensi 

nilai untuk Selandia Baru sebagai akibat dari peningkatan aktivitas 
berbagi dan menggunakan data. Menurut Forum, aktivitas berbagi dan 
menggunakan berbagai jenis data akan membuka peluang baru yang 
inovatif untuk pemahaman masyarakat yang lebih baik, lingkungan 
dan ekonomi, dengan potensi untuk menggunakan data berwawasan 
baru guna mendukung inovasi, memecahkan masalah kebijakan 
yang kompleks, dan menciptakan berbagai manfaat bagi individu, 

3 Proses
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masyarakat, iwi9, bisnis, pemerintah, dan 
Selandia Baru secara keseluruhan. Potensi 
manfaat akan mencakup keluaran sosial yang 
lebih baik, kemakmuran ekonomi, pembuatan 
kebijakan berbasis bukti serta pengambilan 
keputusan individu yang lebih baik, inovasi 
berbasis data yang kolaboratif, dan peluang 
bisnis.

Namun, tampak jelas juga bagi Forum 
bahwa manfaat ini hanya bisa dicapai jika 
berbagai minat dan kebutuhan dari pemangku 
kepentingan diperhitungkan, termasuk perlin-
dungan kerahasiaan pribadi dan hak-hak 
demokratis lainnya. 

Oleh sebab itu, tujuan dari NZDFF adalah 
untuk merumuskan solusi di mana “Kalangan 
bisnis, pemerintah, peneliti, dan masyarakat 
Selandia Baru berkolaborasi untuk berbagi, 
menyambung, dan menggunakan data guna 
mempromosikan inovasi sektor publik dan 
swasta, sekaligus melindungi hak-hak individu”.

Bagaimana Selandia Baru sampai pada 
solusi ini? Melalui diskusi pertamanya, Forum 
memahami bahwa ekosistem yang diinginkan 
untuk penggunaan dan inovasi data di Selandia 
Baru harus memenuhi kriteria desain berikut:

• Kolaborasi
• Penyertaan
• Mudah digunakan
• Fleksibel
• Dapat dioperasikan
• Transparan
• Melindungi kebebasan pribadi
• Aman
• Terpercaya

3.1.2 Pernyataan Misi
Para anggota Forum mengulas—dan 

mengkonfirmasi kembali sponsor politik 
mereka—ruang lingkup yang akan mereka 
tempuh. Hal ini berujung pada visi yang 
ambisius bagi Selandia Baru, yang tercermin 
dalam pernyataan final misi Forum. Telah 
disepakati di awal bahwa tidak ada yang tidak 
mungkin, namun ada satu keberatan untuk ini. 
Pada saat itu, Selandia Baru sedang terlibat 
dalam debat publik tentang pengawasan 
oleh Biro Keamanan Komunikasi Pemerintah 
(GCSB), yang dituntun oleh media. Anggota 

9 Komunitas Māori

Forum sepakat bahwa meskipun mereka akan 
menyinggung perdebatan tersebut, termasuk 
risiko-risikonya yang melekat, Forum tidak 
ingin mencurahkan banyak waktu dalam 
isu itu karena dapat menggagalkan proses 
untuk memiliki jawaban yang lebih global 
dan berprinsip atas kebutuhan dan risiko 
penggunaan dan aktivitas berbagi data.

Segi kedua dari ruang lingkup adalah bahwa 
Forum akan membiarkan dirinya menjadi 
mutakhir dan terang-terangan mengenai 
manfaat dan risiko aktivitas berbagi data. Hal 
ini dikonfirmasi oleh sponsor, dan banyak dari 
mereka yang berkonsultasi dengan Forum 
mengharapkan sebuah pembahasan yang 
lebih kuat.

Semakin dalam anggota Forum membahas 
potensi risiko dan manfaat dari revolusi data 
untuk Selandia Baru dibandingkan dengan 
negara-negara lain, semakin jelas bahwa 
Selandia Baru memiliki beberapa karakteristik 
yang membuatnya unik.

Selandia Baru hanya memiliki 4,5 juta 
penduduk. Namun, sebagian besar penduduk 
Selandia Baru memiliki jaringan lokal dan 
internasional yang kuat karena banyak dari 
mereka yang hidup atau memiliki keluarga 
dan teman-teman di luar negeri. Selandia Baru 
juga merupakan negara yang relatif muda, 
dan banyak penduduknya telah menunjukkan 
keterampilan yang inovatif dan kolaboratif10 
dalam menciptakan mata pencaharian untuk 
dirinya sendiri. Masyarakatnya menyukai 
teknologi: 82 persen dari penduduk Selandia 
Baru menggunakan internet setiap hari dan 
96 persen menggunakan internet setidaknya 
sekali seminggu (Lips et al., 2014).

Karakteristik ini membantu Forum untuk 
percaya bahwa Selandia Baru bisa meraih 
ambisinya untuk menavigasikan masa depan 
data, dan bahkan menjadi pemimpin dunia 
dalam penggunaan kolaboratif dan aktivitas 
berbagi data untuk hasil yang lebih baik. Hal 

10 Tradisi mengenai kecerdasan Selandia Baru dalam 
hal ini sering disebut sebagai mentalitas ‘no.8 
wire’, yaitu merujuk pada jenis pagar kawat yang 
biasa digunakan untuk berbagai keperluan inovatif 
dalam peternakan, pabrik dan rumah-rumah 
di Selandia Baru (Te Ara Encyclopedia of New 
Zealand, http://www.teara.govt.nz/en/inventions-
patents-and-trademarks/page-1).

http://www.teara.govt.nz/en/inventions-patents-and-trademarks/page-1
http://www.teara.govt.nz/en/inventions-patents-and-trademarks/page-1
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ini kemudian menjadi pernyataan misi awal 
NZDFF.

Namun, karakteristik kuat lainnya juga 
disinggung dalam diskusi Forum, seperti 
yang telah disebutkan sebelumnya mengenai 
rating tinggi Selandia Baru dalam peringkat 
internasional mengenai transparansi dan 
integritas, nilai-nilai kebebasan pribadi yang 
kuat, dan fakta bahwa penduduk Selandia 
Baru memiliki kepercayaan yang relatif tinggi 
terhadap hukum, pemerintah, dan institusi 
demokratis, termasuk soal berbagi informasi 
pribadi dengan pemerintah (lihat juga bagian 
2.2). Forum mulai melihat posisi pasar 
internasional yang unik untuk Selandia Baru 
seputar penggunaan data, yang diungkapkan 
oleh salah satu anggota Forum bahwa Selandia 
Baru menjadi “Swiss-nya data”.

Sebagai hasil dari diskusi-diskusi ini, NZDFF 
memutuskan untuk mengubah pernyataan misi 
awalnya menjadi sebagai berikut:

Selandia Baru adalah pemimpin dunia 
dalam penggunaan terpercaya dari aktivitas 
berbagi data, guna mewujudkan masyarakat 
yang sejahtera dan inklusif.

3.1.3 Agenda
Dalam diskusi pertama, kelompok menanyai 

diri sendiri seberapa terbuka atau tertutup 
mereka, baik sehubungan dengan konsultasi 
publik maupun pemikirannya sendiri. Kemudian 
disetujui bahwa tujuan utamanya adalah 
bertindak sebagai pemberi wadah bagi mereka 
yang ingin memiliki perdebatan berkualitas 
tentang isu-isu yang dihadapi Selandia Baru. 
Untuk alasan inilah kelompok menyebut dirinya 
‘Forum’ daripada ‘kelompok kerja’ dan setuju 
bahwa konsultasi terbuka harus menjadi bagian 
inti dari proses Forum.

Forum ingin membangun perbincangan 
yang luas dan terbuka tentang peningkatan 
aktivitas berbagi dan penggunaan data 
di Selandia Baru, di masa kini dan masa 
depan. Forum ingin memberi solusi terhadap 
pertanyaan-pertanyaan yang tepat dengan 
cara yang mendukung inovasi, menciptakan 
pemahaman tentang peluang dan risiko inovasi 
berbasis data, memfasilitasi keterlibatan aktif 
berbagai pemangku kepentingan, memberikan 
persetujuan tentang arah perjalanan yang 
diusulkan oleh NZDFF, dan meningkatkan 

kepercayaan terhadap pemerintah dan bisnis.
Seperti disetujui oleh sponsor NZDFF, 

Menteri Keuangan, Forum akan menghasilkan 
serangkaian makalah yang akan menguraikan 
masalah-masalah relevan dan melibatkan 
secara luas beberapa pemangku kepentingan 
kunci dan pihak lain yang terkait. Secara khu-
sus, Forum memutuskan untuk memproduksi 
makalah-makalah yang akan mencakup hal-hal 
berikut:

• Mengartikulasikan kemungkinan masa 
depan data, menjajaki peluang, manfaat, 
risiko, tantangan dan keterbatasan;

• Mengidentifikasi basis untuk lingkungan 
yang terpercaya, transparan, dan 
dilindungi, di mana masyarakat Selandia 
Baru bekerja sama untuk menggunakan 
data guna menciptakan nilai ekonomi dan 
sosial; dan

• Mengembangkan prinsip-prinsip untuk 
memandu aktivitas berbagi, akses, dan 
penggunaan data oleh sektor publik dan 
swasta serta perorangan.

3.1.4  Kode Etik Forum
Para anggota Forum memutuskan untuk 

menggunakan kode etik berikut dalam aktivitas 
mereka:

• Mempertimbangkan kebutuhan dan 
kepentingan anggota masyarakat umum, 
suku Māori, kalangan bisnis, peneliti, dan 
pemerintah, dengan mengesampingkan 
kepentingan pribadi;

• Terlibat secara  langsung dan belajar 
dari beragam kelompok dan ahli-ahli dari 
eksternal;

• Menjalankan Forum secara konsisten 
sesuai dengan cara melihat masa depan;

• Memberikan saran secara cuma-cuma 
dan jujur, terlibat secara terbuka satu 
sama lain; dan

• Kerahasiaan pribadi dan kepercayaan 
menjadi bahan pertimbangan yang 
konsisten sepanjang diskusi.

3.1.5 Kriteria Sukses
Dari awal, penting bagi kelompok untuk 

mengetahui seperti apa keberhasilan kelak 
akan terlihat. Forum memutuskan bahwa dua 
kriteria keberhasilan utama adalah:

1. Terciptanya debat terbuka yang luas 
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makalah berjudul Menavigasikan Masa 
Depan Data Selandia Baru; Empat 
Prinsip Panduan12. Ide dari proses ini 
adalah untuk menguji pemikiran Forum 
dengan mempertimbangkan pemangku 
kepentingan eksternal terhadap 
pertanyaan mengenai indikator sukses, 
tanpa masuk ke rekomendasi spesifik 
pada saat ini. 

•	 Visi dan rekomendasi Forum: proses ini 
bertujuan untuk mempertimbangkan visi 
dan rekomendasi Forum guna membantu 
Selandia Baru menuju masa depan 
data yang efektif. Pemikiran ini menjadi 
makalah terakhir, Memanfaatkan Kekuatan 
Ekonomi dan Sosial dari Data13. Jika 
Forum telah memahami tantangan dengan 
benar, dan jika keempat prinsip panduan 
NZDFF bisa digunakan sebagai kriteria 
yang tepat untuk menguji kesuksesan, 
rekomendasi spesifik seperti apa yang 
harus diterapkan oleh Selandia Baru untuk 
mencapai tujuannya? 

Proses tiga tahap ini berguna sebagai 
cara ‘logistik’ bagi tim untuk menelaah 
definisi masalah, menguraikan seperti apa itu 
kesuksesan, sebelum mempertimbangkan 
rekomendasi spesifik untuk pemerintah dan 
masyarakat Selandia Baru.

Karena setiap makalah segera disiarkan ke 
publik melalui situs Forum, bersamaan dengan 
konsultasi lanjutan secara daring dengan 
anggota masyarakat umum dan secara luring 
dengan perwakilan dari berbagai pemangku 
kepentingan, hal tersebut sesuai tujuan untuk 
memaparkan pemikiran kelompok terhadap tes 
eksternal serta memungkinkan pengamat dan 
pihak yang berkepentingan untuk mengikuti 
pemikiran tersebut hingga ke rekomendasi.

Perlu untuk mengatakan, mengingat jangka 
waktu yang hanya enam bulan, ini adalah 
proses yang sangat ambisius bagi sekelompok 
relawan paruh waktu yang tersebar di seluruh 
(dan luar) negeri, dan didukung oleh sekretariat 
kecil.

Sekretariat memainkan peran penting 

12 https://www.nzdatafutures.org.nz/sites/default/files/
NZDFF_Discussion%20document%202.pdf

13 https://www.nzdatafutures.org.nz/sites/default/files/
NZDFF_harness-the-power.pdf

tentang penggunaan data; dan
2. Kalangan bisnis, pemerintah, masyarakat, 

suku Māori, dan publik mendukung visi dan 
proses yang diperlukan untuk mencapai 
tujuan tersebut.

3.2 Pertemuan-Pertemuan dan 
Keterlibatan Forum 

Selama berdirinya NZDFF, Forum bertemu 
setiap pekan sekurang-kurangnya selama satu 
jam dan menggelar beberapa diskusi dengan 
para sponsor, Menteri Keuangan dan Statistik. 
Notula rapat semua pertemuan dicatat oleh 
anggota dari sekretariat. Ketua Forum bertemu 
setiap minggu dengan sekretariat.

3.2.1  Keterlibatan dengan Pemangku 
Kepentingan 

Forum menyepakati bahwa penting bagi 
masyarakat untuk melihat proses berpikir lewat 
persoalan, daripada membuat keputusan se-
cara tertutup dan mengumumkan rekomendasi 
dengan cara yang tidak memungkinkan 
pengamat dari luar untuk melihat asal-usul 
pemikiran tersebut. Jadi, Forum secara terbuka 
membagikan pemikirannya sebagai bagian dari 
tiga tahap proses:
•	 Pendefinisian	 masalah: memaparkan 

pengawasan dan mengkonsultasikan 
pandangan Forum mengenai sifat 
tantangan yang dihadapi Selandia Baru. 
Pemikiran ini menjadi makalah berjudul 
Masa Depan Data Selandia Baru11, yang 
mana keuntungan dan risiko inovasi 
berbasis data diuraikan secara akurat 
dan mencerminkan berbagai pandangan, 
baik itu pandangan optimistis maupun 
pesimistis. 

•	 Tes kesuksesan: Forum berkomitmen 
untuk merilis makalah diskusi kedua 
yang mencoba menjawab pertanyaan, 
“Bagaimana bentuk sebuah kesuksesan?” 
Jika Selandia Baru ingin mengembangkan 
ekosistem yang baik untuk penggunaan 
data, prinsip-prinsip apa yang bisa 
digunakan untuk menguji apakah eko-
sistem tersebut memuaskan atau tidak? 
Pemikiran ini berujung pada penerbitan 

11 https://www.nzdatafutures.org.nz/sites/default/files/
first-discussion-paper_0.pdf

https://www.nzdatafutures.org.nz/sites/default/files/NZDFF_Discussion%20document%202.pdf
https://www.nzdatafutures.org.nz/sites/default/files/NZDFF_Discussion%20document%202.pdf
https://www.nzdatafutures.org.nz/sites/default/files/NZDFF_Discussion%20document%202.pdf
https://www.nzdatafutures.org.nz/sites/default/files/NZDFF_harness-the-power.pdf
https://www.nzdatafutures.org.nz/sites/default/files/NZDFF_harness-the-power.pdf
https://www.nzdatafutures.org.nz/
https://www.nzdatafutures.org.nz/sites/default/files/NZDFF_Discussion%20document%202.pdf
https://www.nzdatafutures.org.nz/sites/default/files/NZDFF_Discussion%20document%202.pdf
https://www.nzdatafutures.org.nz/sites/default/files/NZDFF_harness-the-power.pdf
https://www.nzdatafutures.org.nz/sites/default/files/NZDFF_harness-the-power.pdf
https://www.nzdatafutures.org.nz/sites/default/files/first-discussion-paper_0.pdf
https://www.nzdatafutures.org.nz/sites/default/files/first-discussion-paper_0.pdf
https://www.nzdatafutures.org.nz/sites/default/files/first-discussion-paper_0.pdf
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dalam menjaga perdebatan NZDFF tetap 
terbuka dengan menyelenggarakan kegiatan 
yang melibatkan masyarakat dalam publikasi 
dokumen diskusi Forum, seperti pertemuan 
makan pagi di tiga pusat kota Selandia Baru 
(Auckland, Wellington dan Christchurch). 
Perwakilan dari berbagai kelompok pemangku 
kepentingan, seperti kalangan bisnis, sektor 
publik, LSM, kelompok akademisi, regulator, 
badan penasihat, warga, dan kelompok-
kelompok konsumen, diundang bertemu 
dengan ketua dan anggota NZDFF untuk 
berdiskusi dan memberikan tanggapan 
mengenai pemikiran NZDFF, dan seperti 
kasus Auckland, juga bertemu dengan sponsor 
NZDFF, yakni Menteri Bill English.

Sekretariat juga menyelenggarakan 
pertemuan bilateral untuk mendapatkan 
masukan dan tanggapan dari pemangku 
kepentingan yang memiliki posisi kritis, seperti 
Komisi Kebebasan Pribadi, suku Māori, 
perwakilan sektor swasta, pimpinan instansi 
pemerintah terkait seperti GCIO dan ahli 
statistik pemerintah, anggota parlemen yang 
mewakili berbagai partai politik, akademisi, 
Kepala Penasihat Ilmu Pengetahuan, LSM, 
pemerintah lokal, dan kelompok-kelompok 
konsumen. Biasanya, ketua dan salah satu 
anggota NZDFF menghadiri pertemuan-
pertemuan ini, lalu memberikan ringkasan 
singkat dan perspektif dari diskusi kepada 
anggota Forum lainnya.

Seorang anggota sekretariat membuat 
notula rapat pada setiap pertemuan internal 
dan eksternal, dan pada setiap aktivitas yang 
melibatkan publik.

3.2.2 Rencana Komunikasi dan 
Keterlibatan

NZDFF mengakui pentingnya menghasilkan 
kerja nyata, terutama untuk khalayak luas dan 

beragam demi mendapatkan pemahaman 
yang lebih baik dari suatu persoalan, dan 
menyebarluaskan pemikiran Forum secara 
luas. Rencana komunikasi dan keterlibatan 
dikembangkan pada tahap awal proses dan 
dikelola oleh sekretariat.

Selain keterlibatan di seputar tiga hasil 
utama forum, yakni tiga dokumen diskusi, 
elemen penting dari rencana ini adalah 
mengidentifikasi pemangku kepentingan kunci 
yang perlu dikonsultasikan, dan penjadwalan 
pertemuan dan acara dengan perwakilan 
pemangku kepentingan. Elemen penting 
lainnya bagi Forum adalah untuk mendukung 
ide-ide dan pemikirannya dengan menyajikan 
contoh studi kasus inovasi data yang nyata dari 
Selandia Baru dan luar negeri. Contoh studi 
kasus ini dikumpulkan dan dikembangkan oleh 
sekretariat, dan digunakan dalam dokumen-
dokumen diskusi dan di situs Forum.

Sekretariat mendirikan dan memelihara 
sebuah situs publik NZDFF di mana tiga 
dokumen diskusi NZDFF dapat diunduh, dan 
masyarakat bisa memberikan masukan dan 
tanggapan melalui forum publik daring. Video 
anggota NZDFF menjelaskan pekerjaan dan 
ide-ide juga dibuat dan diunggah untuk diakses 
masyarakat di situs tersebut. Masukan dan 
tanggapan terhadap kerja Forum bisa dicari 
secara daring dan luring melalui saluran berikut:

• Percakapan dan pertemuan 
• Jajak pendapat di situs NZDFF
• Media sosial: Twitter dan grup LinkedIn 
• Event
• Surel dan surat untuk mengundang 

tanggapan 
• Pengajuan surel 
• Rilis media 

Semua masukan dan tanggapan dirangkum 
dan dianalisis oleh anggota sekretariat dan 
tersedia untuk anggota Forum.
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Hasil 4

4.1 Tiga Dokumen Diskusi NZDFF 
Masukan untuk tiga dokumen diskusi didasarkan pada 

pertemuan diskusi internal Forum dan keterlibatannya 
dengan pihak eksternal, keahlian yang didapatkan dari 
anggota NZDFF, dan ahli lain yang relevan, serta penelitian 
oleh sekretariat. Tiga dokumen tersebut sebagian besar 
ditulis oleh anggota relawan Forum, dengan dukungan dari 
sekretariat dan seorang anggota NZDFF memimpin proses 
penulisan setiap makalah.

4.1.1 Dokumen Diskusi Pertama: Masa Depan Data 
Selandia Baru 

Makalah ini menjabarkan peluang dan tantangan Selandia 
Baru menuju masa depan data yang baru. Tulisan ini juga 
menggambarkan sifat dari perubahan yang muncul, yang 
membutuhkan tanggapan. Selain itu, untuk menjelaskan 
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nilai proposisi dari peningkatan aktivitas 
berbagi data dan kemungkinan risiko serta 
penyalahgunaan data. Perkembangan dan isu-
isu tersebut kemudian dijelaskan dan diakui, 
serta diasumsikan bahwa kedua sisi dari nilai 
dan risiko sama-sama memiliki pembenaran. 
Pada saat itu tidak ada upaya untuk membentuk 
pandangan apakah salah satu dari kedua hal 
ini benar atau salah. Contoh kasus nyata atau 
rekaan digunakan agar dokumen dapat diakses 
dan mudah dimengerti oleh masyarakat awam. 
Metode naratif digunakan untuk membantu ide-
ide tetap sesuai dengan kerangka pemikiran, 
untuk menghindari jargon dan makalah yang 
terlalu teoritis.

“Manfaat dan peluang: Lingkungan data 
baru memberikan kita pemahaman yang lebih 
kaya dan lebih dalam atas dunia, menghasilkan 
berbagai manfaat dan peluang untuk Selandia 
Baru:

• Keunggulan kompetitif melalui inovasi dan 
lingkungan data terkemuka dunia

• Peluang bisnis melalui pasar baru dan 
sektor pengetahuan yang diperluas

• Pelayanan publik yang lebih baik yang 
timbul dari efisiensi berbasis data dan 
penetapan target yang lebih baik

• Tempat-tempat yang lebih baik untuk 
hidup, bekerja, dan bermain—kota-kota 
yang cerdas dan penggunaan sumber 
daya alam yang optimal

• Kehidupan sehari-hari berubah melalui 
otomatisasi, layanan yang berorientasi 
pribadi, dan pilihan-pilihan yang 
diinformasikan

• Pemerintahan yang transparan sehingga 
menghasilkan kepercayaan yang lebih 
besar dan warga yang diberdayakan.

Tantangan, ketegangan dan risiko: 
lingkungan baru ini mempertajam kekhawatiran 
tentang akses dan kontrol terhadap data serta 
potensi persaingan antara kepentingan dan 
penyalahgunaan. Risiko penyalahgunaan 
meliputi:

• Invasi terhadap privasi melalui 
penyalahgunaan atau kesalahan 
penanganan informasi pribadi yang sensitif

• Penggunaan invasif yang menyasar 
individu; bisa saja hanya mengakibatkan 
perasaan terganggu atau benar-benar 
berbahaya

• Diskriminasi dan pengecualian dari 
layanan berdasarkan informasi yang benar 
atau salah

• Penggunaan secara gegabah untuk tujuan 
kriminal, termasuk pencurian identitas dan 
penipuan

• ‘Big Brother’, di mana batas antara 
kekuasaan negara yang sah dan 
kebebasan individu dilanggar.” (NZDFF 
2014a, halaman 2-3)

Menyiapkan ketegangan yang menjadi tan-
tangan utama Selandia Baru, yang kemudian 
dibalik dan digunakan untuk mengajak orang 
terlibat dalam dilema yang dihadapi oleh 
NZDFF dan Selandia Baru. Bagaimana Anda 
menemukan cara di antara dua keluaran yang 
‘sangat nyata’ ini? Ini, kemudian digunakan 
untuk mengartikulasikan alasan mengapa 
Forum diciptakan dan melibatkan partisipasi:

“Masyarakat Selandia Baru memiliki 
beberapa pilihan sulit yang harus diputuskan. 
Peluang-peluang ini berpotensi membawa 
manfaat besar bagi Selandia Baru, namun 
risiko yang ada sangat nyata. NZDFF berpikir 
satu-satunya pilihan yang realistis adalah 
menemukan cara yang dikelola dengan baik 
melalui jalan tengah—untuk mencoba dan 
memaksimalkan manfaat serta meminimalkan 
kerusakan, sehingga kita dapat beradaptasi 
dengan masa depan dalam cara yang aman 
dan efektif. Itulah sebabnya Forum ini ada. 
Kami ingin tahu apa yang Anda pikirkan:

• Apa jenis manfaat dan peluang yang harus 
kita sasar?

• Bagaimana kita bisa membuat aktivitas 
berbagi dan menggunakan data menjadi 
mudah saat diperlukan?

• Apa risiko dan tantangan yang perlu 
dikelola?

• Apakah ada cara yang ramah privasi untuk 
mengakses dan menggunakan data?

• Bagaimana kita melindungi kepentingan 
Selandia Baru dan masyarakatnya?

• Akan terlihat seperti apa lingkungan 
berbagi data yang berkelanjutan dan 
adaptif?” (NZDFF 2014a, halaman 3)

Efek yang diharapkan dari makalah ini 
adalah untuk meletakkan tantangan tersebut. 
Memecahkan dilema nyata antara nilai dan 
risiko yang berujung pada ditemukannya prinsip 
yang ditetapkan NZDFF dalam dokumen 
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diskusi kedua.
4.1.2 Dokumen Diskusi Kedua: Menavigasi-

kan Masa Depan Data Selandia 
Baru—Empat Prinsip Panduan 

Dalam makalah kedua, NZDFF 
mengusulkan empat prinsip panduan untuk 
membantu Selandia Baru, atau negara lain, 
menavigasikan masa depan data mereka 
(NZDFF 2014b). Keempat prinsip tersebut, 
yakni nilai, inklusi, kepercayaan dan kontrol, 
dimaksudkan untuk memandu pemecahan 
masalah dan memastikan Selandia Baru 
mencapai hasil terbaik dalam memanfaatkan 
keuntungan penggunaan dan aktivitas berbagi 
data, sambil mempertahankan kepercayaan 
dan perlindungan. Mengakui bahwa lingkungan 
data yang berkembang pesat merupakan 
tantangan bagi instansi-instansi saat ini, 
NZDFF juga mengungkapkan dan menjelaskan 
pandangan bahwa pendekatan alternatif 
yang menekankan penggunaan data, bukan 
kepemilikan data, akan lebih cocok dalam 
menangani perkembangan baru yang inovatif 
ini dan dapat menjadi solusi bagi beberapa 
tantangan (NZDFF 2014b, halaman 8-11).

Makalah NZDFF menjelaskan empat prinsip 
panduan yang diusulkan untuk memaksimalkan 
pengelolaan dan penggunaan data secara 
aman, dan bagaimana agar prinsip-prinsip ini 
tercapai, seperti (NZDFF 2014b, halaman 4):
1. Nilai – Selandia Baru harus menggunakan 

data untuk mendorong nilai ekonomi 
dan sosial, serta menciptakan sebuah 
keunggulan kompetitif
Untuk mencapai hal ini Selandia Baru harus:
• Mendorong kolaborasi dan aktivitas 

berbagi
• Mendukung kreativitas dan inovasi
• Mendorong lingkungan data yang, 

sedapat mungkin, mempertahankan 
kontrol Selandia Baru atas penggunaan 
dan perlindungan data negaranya. 

2. Inklusi – Semua masyarakat Selandia 
Baru harus berkesempatan untuk 
mendapatkan keuntungan dari 
penggunaan data
• Semua masyarakat Selandia Baru, 

komunitas dan dunia usaha harus 
didukung untuk mampu beradaptasi dan 
berkembang dalam lingkungan data yang 

baru.
3. Terpercaya – Manajemen data harus 

menciptakan kepercayaan dan keyakinan 
terhadap institusi-institusi di Selandia 
Baru
• Transparansi dan keterbukaan harus 

menjadi fondasi untuk membangun 
kepercayaan dan meningkatkan 
pemahaman tentang data apa yang 
disimpan, dan bagaimana data tersebut 
dikelola dan digunakan

• Privasi dan keamanan adalah nilai-nilai 
fundamental yang harus dibangun dalam 
kerangka kerja data dan siklus hidup data 
tersebut 

• Pengumpul, penjaga, dan pengguna 
data harus bertanggung jawab dengan 
pekerjaannya dan harus berlatih untuk 
merawat data.

4. Kontrol – Individu harus memiliki kontrol 
lebih besar dalam penggunaan data 
pribadi mereka
• Individu harus lebih baik dalam 

menentukan tingkat kebebasan 
pribadi yang diinginkan berdasarkan 
pada peningkatan wawasan tentang 
bagaimana data pribadi mereka diproses 
dan digunakan

• Persetujuan pemberitahuan harus 
sederhana dan mudah dipahami

• Individu harus memiliki hak untuk dilupa-
kan dan hak untuk tidak diikutsertakan.

Forum menekankan bahwa prinsip-
prinsip ini dimaksudkan untuk bekerja 
sama guna mendukung lingkungan di mana 
terdapat penggunaan data yang terpercaya, 
memberikan kemakmuran, dan kesejahteraan. 
Bersama dengan itu, hal ini akan menjadi tes 
untuk setiap pendekatan terhadap penggunaan 
atau aktivitas berbagi data: seberapa baik tiap 
inisiatif memenuhi prinsip-prinsip tersebut?

NZDFF meminta masukan dari masyarakat 
terkait dengan prinsip-prinsip yang diusulkan 
ini dan pendekatan seperti apa yang harus 
diambil untuk mendukung penggunaan dan 
aktivitas berbagi data yang aman di masa 
depan. Ini dilakukan melalui forum publik 
daring, pertemuan tatap muka dengan 
perwakilan pemangku kepentingan, dan 
presentasi di seminar publik. Tanggapan yang 
didapatkan dari pemangku kepentingan yang 
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berbeda-beda sangat mendukung, dengan 
empat prinsip panduan yang dianggap kuat 
dan mampu menetapkan jalur yang tepat untuk 
menavigasikan masa depan data Selandia 
Baru.

Secara umum, banyak antusiasme tentang 
peluang penciptaan nilai untuk Selandia Baru. 
Berbagai pemangku kepentingan berkomentar 
bahwa Selandia Baru harus memperlakukan 
data sebagai aset strategis, yang menuntun 
Forum untuk menyesuaikan prinsip nilainya. 
Perlindungan kerahasiaan pribadi yang 
ditawarkan oleh prinsip-prinsip itu juga 
sangat dihargai dan diakui sebagai fitur kunci 
dari ekosistem penggunaan data Selandia 
Baru. Namun, ada pertanyaan mengenai 
kelayakan proposal Forum agar Selandia Baru 
mempertahankan kontrol atas penggunaan 
dan perlindungan data negaranya, terutama 
mengingat adanya perusahaan-perusahaan 
multinasional yang beroperasi di lingkungan 
data yang sedang berkembang ini, serta adanya 
data Selandia Baru yang ‘bocor’ ke wilayah 
yurisdiksi lain. Sebaliknya, masih banyak 
yang bisa dilakukan untuk mempromosikan 
ekosistem penggunaan data unik yang dimiliki 
oleh Selandia Baru kepada dunia usaha dan 
investor di dalam dan luar negeri.

Banyak masyarakat Selandia Baru 
menyuarakan kekhawatiran mereka tentang 
lingkungan data yang berubah cepat, ketakutan 
akan pelanggaran kebebasan pribadi, dan 
perlakuan diskriminatif berdasarkan profil 
tertentu; sebab itu mereka menyukai prinsip 
NZDFF untuk memiliki kontrol yang lebih besar 
terhadap data pribadi mereka. Masyarakat 
khawatir terhadap apa yang sedang dilakukan 
pada informasi tentang diri mereka, tanpa 
sepengetahuan atau persetujuan mereka, dan 
bagaimana mereka bisa diyakinkan bahwa 
kualitas data dipertahankan dan interpretasi 
dikerjakan dengan benar.

Diskusi seputar dokumen diskusi kedua 
terjadi sewaktu European Court of Justice 
telah memutuskan bahwa warga Uni Eropa 
memiliki ‘hak untuk dilupakan’ di internet. Saat 
itu, masyarakat menanyakan bagaimana agar 
keputusan ini bisa, dan harus, diimplentasikan 
secara praktis. Ini menyebabkan Forum 
menyesuaikan usulannya menyangkut hak 
untuk dilupakan agar menguatkan hak untuk 

koreksi.
Banyak masyarakat setuju mengenai risiko 

bahwa tidak semuanya akan mendapatkan 
manfaat dari penggunaan data. Ini menjadi 
kekhawatiran khususnya bagi suku Māori, 
yang menekankan bahwa manfaat tidak 
akan tercapai tanpa kepercayaan. Untuk 
mencapai hal ini, suku Māori perlu dilibatkan 
dalam pengambilan keputusan, dan nilai-
nilai fundamental Māori, seperti Kaitiakitanga 
(perwalian) dan Manaakitanga (saling 
menghormati) perlu dihormati. Secara umum, 
akses terhadap data, dan juga akses terhadap 
kemampuan, dianggap oleh banyak orang 
sebagai hambatan untuk merealisasikan 
kegiatan dan manfaatnya. 

Diskusi-diskusi mengarah pada sebuah 
konfirmasi dan dukungan yang kuat dari empat 
prinsip panduan, dengan penyesuaian berikut 
tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut 
dapat dicapai:
Di bawah nilai:

• Selandia Baru harus memperlakukan data 
sebagai aset strategis

• Ekosistem penggunaan data Selandia 
Baru yang unik harus dipromosikan di 
dalam dan luar negeri

Di bawah kendali:
• Individu harus memiliki hak untuk koreksi 

dan hak untuk tidak diikutsertakan

4.1.3 Dokumen Diskusi Ketiga: 
Memanfaatkan Kekuatan Ekonomi 
dan Sosial Data

Dalam dokumen diskusi ketiga dan 
terakhir, NZDFF menarik kesimpulan bahwa 
solusi terbaik untuk negara manapun dalam 
menjelajahi revolusi data adalah dengan 
menggunakan data pada saat yang bersamaan 
untuk memperoleh nilai ekonomi, sosial dan 
pribadi, agar dapat memastikan bahwa semua 
bagian dari masyarakat—bukan hanya kala-
ngan bisnis atau pemerintah—berkesempatan 
untuk mendapat keuntungan dari penggunaan 
data, untuk membangun kepercayaan dan  
keyakinan terhadap institusi melalui peng-
gunaan dan pengelolaan data yang sesuai, 
dan untuk menjawab kekhawatiran individu-
individu terkait privasi dengan menyediakan 
kontrol yang lebih besar atas penggunaan data 
pribadi (NZDFF 2014c, halaman 12). Dengan 
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kata lain, jika bisa menerapkan keempat prin-
sip panduan NZDFF bersama-sama, Selandia 
Baru bisa mendapatkan keuntungan kompetitif 
secara internasional dan mewujudkan visi 
NZDFF untuk menjadi pemimpin dunia dalam 
penggunaan data bersama yang terproteksi, 

terpercaya, dan inklusif guna mewujudkan 
masyarakat yang sejahtera.

Menurut Forum, empat prinsip panduan 
tersebut bekerja bersama-sama dan 
mendorong alur umpan balik positif yang 
menempatkan dengan baik Selandia Baru 
untuk meraih keuntungan. Nilai ditingkatkan 
melalui kepercayaan, inklusi, dan kontrol: jika 
orang percaya bagaimana institusi-institusi 
mengelola dan berbagi data, melihat manfaat 

aktivitas berbagi data bagi dirinya, dan merasa 
bahwa mereka memiliki sebagian kontrol atas 
bagaimana data pribadi digunakan, mereka 
cenderung akan mendukung dan secara aktif 
berkontribusi dalam kolaborasi inisiatif berbagi 
data—nilai laten data akan tercapai (NZDFF 

2014c, halaman 13; lihat Gambar 2). 
NZDFF melihat perlindungan yang kuat 

sebagai sine qua non untuk aktivitas berbagi 
data yang lebih kolaboratif dan terbuka, 
karena kepercayaan yang tinggi, kontrol 
individu terhadap data yang ditingkatkan, dan 
keterbukaan yang tinggi secara bersama-sama 
akan mendorong nilai lebih. Ini berarti kejelasan 
tentang aturan main bagi semua pemangku 
kepentingan sangat penting untuk mencapai 

Gambar 2 – Alur Tanggapan Positif dalam Ekosistem Penggunaan Data 
yang Terpercaya 

Inklusi, 
kepercayaan, 

kontrol
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(mendorong 
aktivitas 
berbagi)

Aman 
untuk dibagi 
(mendorong 

aktivitas 
berbagi)

Bernilai tinggi 
bagi masyarakat 

Selandia Baru

Sumber: NZDFF 2014c, halaman 13
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visi NZDFF. Namun, dalam pandangan Forum, 
perlindungan yang kuat tidak hanya harus 
datang dari undang-undang, tetapi juga bisa 
difasilitasi oleh penempatan posisi organisasi-
organsiasi secara cermat dalam ekosistem 
penggunaan data yang sedang muncul. Hal 
ini bisa diilustrasikan melalui fokus terhadap 
perlindungan yang kuat atas privasi yang 
dinilai perlu oleh Forum di masa depan data, 
dan mempertimbangkan empat skenario 
yang memungkinkan untuk penggunaan data 
(pribadi), tidak hanya untuk tipe data tertentu 
(misalnya data pribadi, data nonpribadi, data 
yang terbuka). Penempatan posisi strategis 
yang cermat juga menuntut organisasi-
organisasi untuk memahami bagaimana empat 
prinsip NZDFF berlaku dalam masing-masing 
skenario, sehingga penggunaan dan aktivitas 
berbagi data yang kolaboratif dapat lebih 
didukung: 

“Salah satu tantangan yang kita hadapi 
adalah tidak semua penggunaan data dilakukan 
atas dasar yang sama atau untuk tujuan yang 
sama. Daripada berpikir hanya dalam konteks 
hitam-putih tentang aktivitas berbagi ATAU 

perlindungan berbagai jenis ‘data pribadi’, 
kita harus berpikir tentang penggunaan aktual 
data dan bagaimana hal tersebut memfasilitasi 
aktivitas berbagi data DAN perlindungannya. 
Ini menciptakan kesempatan untuk membuat 
perbedaan tegas antara penggunaan data di 
mana individu secara langsung jadi target, dan 
bentuk-bentuk penggunaan data nonpribadi. 
Kita juga perlu membuat perbedaan aantara 
berbagai maksud dalam penggunaan data: data 
dapat digunakan sebagai barang publik, atau 
sebagai barang pribadi. Situasi ini menyiratkan 
perbedaan dalam hak-membuat-keputusan 
atas penggunaan data dari sudut pandang 
individu. Dalam kasus sebagai barang publik, 
hak untuk membuat keputusan terkadang 
berada di tangan pemerintah.” (NZDFF 2014c, 
halaman 17-18)

Empat skenario penggunaan data berikut 
dapat dibedakan (NZDFF 2014c, halaman 18-
22; lihat juga Gambar 3):
Skenario 1 - Keputusan kolektif, penggunaan 

data pribadi: data digunakan untuk menya-
sar individu tertentu agar berfungsi sebagai 
barang publik (misalnya perlindungan 

2
Keputusan individu, 

penggunaan data pribadi

4
Keputusan individu, 

penggunaan data nonpribadi

1
Keputusan kolektif, 

penggunaan data pribadi

3
Keputusan kolektif, 

penggunaan data nonpribadi

Data digunakan untuk menyasar individu

Individu memiliki hak keputusan

Data tidak digunakan untuk menyasar individu

Kolektif memiliki hak keputusan

Gambar 3 – Meminimalkan Penggunaan Wajib Data Pribadi

Sumber: NZDFF 2014c, halaman 23
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keselamatan publik, pencegahan tindak 
kekerasan terhadap anak). Maksud dari 
data terkait dan dianalisis adalah untuk 
menghasilkan wawasan pada individu yang 
diidentifikasi.

Skenario 2 - Keputusan individu, penggunaan 
data pribadi: individu-individu berbagi 
data pribadinya secara sukarela 
untuk menciptakan nilai dan maksud 
tertentu sebagai barang pribadi, seperti 
menggunakan data penginderaan pribadi 
untuk menerima pelayanan kesehatan; 
atau sebagai barang publik, seperti 
menyumbangkan data pribadi untuk 
membantu menemukan pengobatan untuk 
penyakit tertentu.

Skenario 3 - Keputusan kolektif, penggunaan 
data nonpribadi: data digunakan untuk 
menghasilkan wawasan nilai yang lebih 
luas kepada masyarakat sebagai barang 
publik tanpa menyasar perorangan. Data 
pribadi dapat diidentifikasi sehingga 
penggunaan data aktual terjadi dalam cara 
yang nonpersonal dan oleh karenanya lebih 
terlindungi. Contoh dari skenario ini adalah 
IDI dari BPS Selandia Baru (lihat bagian 
2.1.4).

Skenario 4 - Keputusan individu, penggunaan 
data nonpribadi: skenario ini melibatkan 
cara yang ramah-kebebasan pribadi 
bagi individu untuk berbagi data pribadi 
untuk mencapai nilai nonpersonal, seperti 
berkontribusi pada penelitian di mana data 
dikumpulkan dengan persetujuan individu.

Masing-masing skenario memiliki aturan 
yang sedikit berbeda. NZDFF ingin melihat 
penggunaan data sesuai dengan aturan untuk 
skenario tertentu yang dimiliki oleh setiap 
individu atau organisasi. Dengan kata lain, 
pergeseran tak terduga dari satu skenario data 
ke skenario lain tanpa memperhitungkan hak 
untuk membuat keputusan dari pihak-pihak 
yang terlibat, dalam pandangan Forum harus 
dianggap sebagai penyalahgunaan data.

NZDFF juga ingin melihat organisasi-
organisasi meminimalkan penggunaan wajib 
data pribadi untuk menyasar individu dan, 
sedapat mungkin, bergerak menuju pengaturan 
di mana individu memiliki hak yang lebih 
banyak atas penggunaan data pribadi, atau 
untuk keadaan di mana data di-deidentifikasi 
dan digunakan dalam cara nonpersonal: 
konsekuensinya, organisasi-organisasi sangat 
dianjurkan untuk pindah dari Skenario 1 ke 
salah satu dari tiga skenario lainnya dalam 
rangka melindungi dengan lebih baik privasi 
individu.

Dalam makalah diskusi finalnya, NZDFF 
menetapkan agenda dengan potensi untuk 
meningkatkan kemampuan Selandia Baru 
secara signifikan agar membuka nilai laten aset 
strategis datanya dengan memberikan insentif 
umpan balik yang positif. Forum mengusulkan 
tindakan dalam tiga bidang berikut (NZDFF 
2014c):

1. Memahami aturan main dengan benar: 
ekosistem penggunaan data yang kuat 
perlu dikembangkan bersama institusi 

Kotak 1 – Proyek Katalis: Mendapatkan Bantuan Pemerintah untuk 
Menolong Keluarga Nomad

“Kita tahu bahwa sifat nomad, atau berkelana dari satu tempat ke tempat lain, 
berdampak besar pada prestasi pendidikan anak, karena mengakibatkan anak sering 
berpindah sekolah. Memahami sifat nomad dan menemukan cara untuk mendukung 
keluarga seperti ini akan membantu kami menyediakan kesempatan bagi anak-anak 
yang tertinggal dalam segi pendidikan. 

Kami ingin mencari solusi yang bernilai tinggi, yaitu meningkatkan keluaran pendidikan 
anak-anak dan keluarga nomad, tetapi untuk melakukannya kita perlu mendukung 
keterbukaan, kepercayaan, dan kontrol. Secara khusus, karena bagian dari permasalahan 
ini adalah kurangnya kepercayaan, solusinya harus melibatkan pendekatan untuk 
membangun kepercayaan – pendekatan lain akan tidak efektif. Pendekatan yang kami 
usulkan bermaksud untuk membantu mengatasi ketidakpercayaan orang-orang terhadap 
pemerintah dan instansi-instansi seperti Anak, Pemuda dan Keluarga, serta ketakutan 



24

yang memiliki respons lincah dan aturan 
efektif guna mendukung penggunaan data. 
NZDFF merekomendasikan pendirian 
dewan data independen, untuk melakukan 
tinjauan luas terhadap semua undang-
undang informasi di Selandia Baru dan 
membuat beberapa perubahan legislasi, 
seperti perlindungan terhadap re-identifikasi 
data anonim di bawah Undang-Undang 
Kerahasiaan Pribadi. 

2. Menciptakan nilai dengan tindakan:  
NZDFF merekomendasikan inovasi dan 
belajar dengan tindakan, melalui proyek-
proyek katalis kolaboratif yang menciptakan 
nilai dengan mengatasi masalah riil melalui 
aktivitas berbagi dan penggunaan data 
(lihat Kotak 1 untuk contoh).

3. Menanamkan fondasi efektif untuk 
mendukung nilai, inklusi, kepercayaan 
dan kontrol: NZDFF merekomendasikan 
berbagai pendekatan dan inisiatif untuk 
mendukung masing-masing prinsip 
panduan.

4.2 Umpan Balik dari Pemangku 
Kepentingan 

Dari Februari hingga Agustus 2014, 
anggota NZDFF bertemu dengan sejumlah 
besar perwakilan pemangku kepentingan yang 
memberikan perspektif berbeda terhadap isu-isu 
yang diangkat oleh Forum. Anggota masyarakat 

lain juga bisa memberikan masukan dan umpan 
balik melalui forum publik secara daring di situs 
NZDFF, media sosial, surel, dan melalui surat 
biasa. Tujuan Forum adalah untuk memicu 
diskusi dan menciptakan wadah pemahaman 
bersama tentang isu-isu di sekitar penggunaan 
data dan inovasi. Karena singkatnya kerangka 
waktu Forum, keterlibatannya tidak kompre-
hensif tetapi difokuskan pada orang-orang yang 
tertarik dan relevan. Secara khusus, Forum tidak 
terlibat secara luas dengan masyarakat umum 
seperti yang diinginkannya, termasuk interaksi 
dengan beberapa kelompok tertentu di Selandia 
Baru, seperti orang-orang muda dan komunitas 
imigran.

Secara umum, tanggapan dari pemangku 
kepentingan yang bervariasi di seputar tiga 
makalah diskusi sangat positif dan mendukung. 
Beberapa pemangku kepentingan, termasuk 
Komisi Kebebasan Pribadi Selandia Baru 
secara terbuka memuji pekerjaan Forum. Tema 
kunci berikut secara teratur ditampilkan dalam 
kegiatan keterlibatan Forum:

• Kerahasiaan pribadi dan kebutuhan untuk 
mempertahankan kontrol atas informasi 
pribadi ternyata sangat penting bagi 
masyarakat guna menjaga kepercayaan 
dalam ekosistem penggunaan data, dengan 
beberapa dari mereka menyarankan agar 
empat prinsip panduan seharusnya berada 
dalam urutan terbalik untuk mencerminkan 

bahwa informasi mereka dapat digunakan oleh institusi seperti lembaga-lembaga kredit. 
Ini mungkin tak melulu tentang berbagi data formal, tapi lebih tentang menciptakan sebuah 
lingkungan di mana orang merasa aman untuk berbagi informasi mengenai dirinya.

Kontrol individu yang lebih besar dan kepercayaan yang lebih tinggi dapat dipertahankan 
dan ditingkatkan dengan bantuan kelompok masyarakat yang terpercaya serta LSM 
(seperti The Salvation Army atau Citizens Advice Bureau) sebagai perantara atau broker, 
untuk menemukan dan membangun respons terhadap kebutuhan keluarga nomad. Jika 
para perantara terpercaya menggunakan kontak dan data mereka untuk menemukan 
dan melibatkan keluarga nomad guna mendorong agar mereka menerima haknya dari 
pemerintah, akan lebih memungkinkan bagi kita untuk menemukan mereka dan terlibat 
secara konstruktif. Hal lain yang memungkinkan adalah sekolah atau instansi pemerintah 
berbagi data keluarga nomad dengan lembaga perantara. Keluarga nomad kemudian 
bisa menerima saran tentang (pelayanan apa) yang tersedia, bahkan untuk mendapatkan 
prapersetujuan secara prinsip sebelum membuat keputusan untuk mengungkapkan 
lokasi mereka atau rincian lainnya kepada instansi pemerintah. Mereka, tentu saja, dapat 
mempertahankan hak untuk berhubungan langsung dengan pemerintah setiap saat.” 
(NZDFF 2014c, halaman 35) 
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pentingnya kerahasiaan pribadi “karena 
kontrol mengarah ke kepercayaaan yang 
kemudian mengarah ke inklusi untuk 
kemudian mengarah ke nilai”. Secara 
keseluruhan, ada kejelasan bahwa masya- 
rakat mencoba mengendalikan privasinya 
namun merasa bahwa mereka tidak 
berhasil. Masyarakat tertarik untuk ber-
diskusi lebih lanjut mengenai sanksi dan 
kontrol untuk menjawab penyalahgunaan 
data atau pilihan yang lebih detail ter- 
hadap penganoniman data. Satu yang  
dikhawatirkan adalah kurangnya transpa-
ransi data pribadi yang dimiliki oleh 
perusahaan-perusahaan internasional atau  
yang dijual kepada pihak ketiga, dan 
dampaknya terhadap hak-hak individu 
masyarakat Selandia Baru. Meskipun nilai-
nilai kebebasan pribadi kurang penting 
untuk komunitas Māori jika dibandingkan 
dengan kontrol berbasis masyarakat ter-
hadap informasinya, Māori menyatakan 
kekhawatiran yang lebih tinggi atas ke-
pemilikan pemerintah terhadap informasi 
mereka terkait dengan pengalaman di masa 
lalu. Beberapa pihak juga mengungkapkan 
adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan 
antara hak-hak individu terhadap privasi 
dan manfaat ‘barang publik’ dari aktivitas 
berbagi data, seperti di bidang pendidikan 
preventif dan perawatan kesehatan. 
Komunitas Māori menekankan perlunya 
memastikan bahwa aktivitas berbagi data 
akan berguna bagi mereka dalam cara 
mereka sendiri dan bukan digunakan 
dengan cara yang diskriminatif. 

• Tema lain yang sering muncul dalam 
umpan balik adalah potensi kesenjangan 
data dan risiko bahwa kelompok-
kelompok tertentu dalam masyarakat akan 
dikecualikan dari manfaat penggunaan 
data karena tingkat kemampuan yang 
berbeda-beda. Inklusivitas—dikhususkan 
untuk memastikan bahwa setiap orang di 
seluruh lapisan masyarakat Selandia Baru 
memiliki keterampilan dan pengetahuan 
yang tepat untuk terlibat dan mendapatkan 
manfaat dari penggunaan data—dipandang 
sangat penting. Kepercayaan dianggap 
sebagai landasan penting untuk inklusi, 
dengan banyak pihak berkomentar bahwa 

kepercayaan mereka yang berada di tepian 
telah hilang dan bahwa kepercayaan perlu 
dibangun kembali bila Selandia Baru ingin 
lapisan masyarakat ini juga mendapatkan 
manfaat. Ada kebutuhan yang mendesak 
untuk pendidikan lebih lanjut tentang hak 
dan tanggung jawab serta keterlibatan publik 
secara terus-menerus untuk memastikan 
bahwa semua orang berkesempatan 
mendapatkan keuntungan dari data.

• Banyak yang bersemangat atas nilai 
proposisi peningkatan aktivitas berbagi data 
dan penggunaannya untuk Selandia Baru 
sebagai negara, dan kehidupan pribadi 
masyarakat: mereka merasa ada potensi 
yang kuat untuk menciptakan keunggulan 
kompetitif Selandia Baru di ruang data. 
Masyarakat khususnya melihat nilai penting 
dari perbaikan layanan pemerintah dan 
kesejahteraan warga, terutama melalui 
inisiatif keterbukaan data. Forum terkesan 
dengan banyaknya inisiatif inovasi data 
yang sudah berlangsung, banyak di 
antaranya berada ‘di bawah radar’. Forum 
menyimpulkan bahwa Selandia Baru harus 
membangun berdasarkan inisiatif-inisiatif 
ini dan berfokus mendorong inovasi dan 
menghilangkan segala hambatannya 
sedapat mungkin.

• Perwakilan sektor swasta, khususnya, 
mengungkapkan pandangan bahwa 
inovasi dan manfaat dari penggunaan data 
terhalang oleh praktik pengadaan barang 
yang dilakukan pemerintah saat ini serta 
ketersediaan data.

• Tema kunci lain yang terdapat dalam umpan 
balik adalah tantangan dalam mengelola 
penggunaan aset data Selandia Baru untuk 
memastikan kelanjutan nilai dan kontrol. 
Kekhawatiran tertentu yang diangkat ke 
permukaan seputar isu mempertahankan 
kualitas dan akurasi data, serta bagaimana 
membantu interpretasi yang sesuai atas 
data dan pemerintahan data. Baik standar 
data maupun metadata dianggap penting 
untuk memastikan nilai dan membantu 
penafsiran yang benar. Sanksi yang efektif 
pada setiap penyalahgunaan data dianggap 
penting. 

• Perwakilan sektor swasta dan pemerintah 
menyatakan keprihatinan mengenai 



26

apakah Selandia Baru memiliki cukup 
sumber daya dengan keterampilan yang 
tepat untuk meraih nilai yang ingin dicapai 
dari aktivitas berbagi data. Namun, pihak-
pihak lain merasa bahwa keterampilan 
yang dibutuhkan telah tersedia, dan 
kebutuhan yang sesungguhnya adalah 
mendorong permintaan proyek data dan 
menghubungkan keterampilan yang 
tersedia dengan peluang yang ada. 

4.3 Respons Pemerintah Selandia Baru
4.3.1  Pemilihan Umum Selandia Baru pada 

September 2014
Sebagaimana disepakati bersama sponsor 

politiknya, NZDFF perlu menghasilkan laporan 
dan rekomendasi akhir untuk diterbitkan paling 
lambat pada Juli 2014, sehingga perdebatan 
nasional tentang data berada pada waktu yang 
tepat untuk menginformasikan—namun tidak 
dalam cara yang mengganggu—persiapan-
persiapan pemilihan umum yang dijadwalkan 
berlangsung pada September 2014.

Pada 28 Juli 2014, NZDFF menyampaikan 
laporan ketiga (final) kepada pemerintah, yang 
berujung pada tanggapan berikut:

“NZDFF telah menyampaikan berbagai 
rekomendasi ‘provokatif’ tentang penggunaan 
data di Selandia Baru,” kata Menteri Keuangan 
Bill English dan Menteri Statistik Nicky Wagner.

“Ini menunjukkan bahwa Selandia Baru 
berkesempatan untuk menjadi pemimpin dunia 
dalam aktivitas berbagi data yang dilakukan 
pemerintah, dengan standar etika dan 
kebebasan pribadi yang tinggi,” kata Bill English.

“Kami sudah melihat manfaat yang dihasilkan 
dari penggunaan data secara cerdas—misalnya 
perhitungan aktuaria sistem kesejahteraan 
mendukung intervensi dini sehingga menghindari 
biaya yang lebih besar kelak.”

Menteri Statistik Nicky Wagner mengatakan 
NZDFF telah merumuskan sejumlah ide-ide 
menarik. “Dengan kesempatan di seputar 
penggunaan data yang lebih besar, muncul 
tanggung jawab. Kami menyadari adanya 
perhatian yang tulus terkait dengan cara 
data dibagi dan dikelola. Laporan ini telah 
menghasilkan rekomendasi konkret yang akan 
berguna bagi masyarakat Selandia Baru, dan 
saya mendorong mereka untuk membacanya. “

“Kami berterima kasih kepada para 

anggota Forum, di bawah kepemimpinan John 
Whitehead, untuk karyanya. Pemerintah akan 
sepenuhnya mempertimbangkan laporan ini 
sebelum memberikan tanggapan.” (Siaran Pers 
Pemerintah Selandia Baru)

Sebagai konsekuesinya, hasil pemilihan 
umum perlu diketahui sebelum pekerjaan  
NZDFF dan rekomendasinya mendapatkan 
tanggapan resmi dari Pemerintah Selandia Baru.

Sementara itu, pelayanan publik mulai mem-
persiapkan respons pemerintah—pekerjaan 
yang dipimpin oleh BPS Selandia Baru. Semula, 
BPS Selandia Baru berupaya untuk mengambil 
kendali atas pembahasan dan mengecualikan 
minat institusi-institusi pemberi pelayanan, sek-
tor swasta, dan akademisi ketika merumuskan 
rancangan rekomendasi kepada pemerintah 
tentang yang harus dilakukan. Satu penjelasan 
yang mungkin adalah ancaman ‘tsunami’ 
digital terhadap kantor statistik nasional, dan 
kesempatan untuk kelangsungan dan relevansi 
yang ditawarkan pekerjaan NZDFF. Namun, 
hal ini ternyata menjadi kesalahan yang diakui, 
karena pemerintah tidak senang dengan 
hasilnya, yang telah hilang ketajaman dan 
nuansa praktisnya dari rekomendasi NZDFF.

Pada 21 September 2014, Partai Nasional 
memperoleh kemenangan yang meyakinkan, 
memberikan pemerintah mandat yang kuat 
untuk masa jabatan ketiga. Menteri Bill English 
terpilih lagi sebagai Wakil Perdana Menteri 
dan Menteri Keuangan, dengan ambisi untuk 
meninggalkan warisan di ruang data selama 
masa jabatan tersebut.

4.3.2 Respons Para Menteri 
Pada 27 Februari 2015, Pemerintah 

Selandia Baru akhirnya menyampaikan respons 
penuh dan menerima semua rekomendasi 
NZDFF: “Pemerintah mendukung rekomendasi 
dari NZDFF untuk meningkatkan kualitas 
penggunaan data publik dan menegakkan 
standar-standar kerahasiaan pribadi,” ujar 
Menteri Keuangan Bill English dan Menteri 
Statistik Craig Foss. Pemerintah mengarahkan 
pejabat untuk melaporkan kembali pada 2015 
tentang kemajuan proyek katalis data dan 
inisiatif keterbukaan data pemerintah. Selandia 
Baru baru saja meraih peringkat keempat dalam 
Laporan Global Barometer Keterbukaan Data.

“Memberikan pelayanan publik yang lebih 
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baik untuk Selandia Baru berarti meningkatkan 
kualitas penggunaan informasi yang kami miliki 
dan mengangkat akuntabilitas kepada publik 
melalui transparansi,” ujar Menteri Bill English.

Inisiatif-inisiatif ini berdampingan dengan 
berbagai langkah yang diambil oleh pemerintah 
Selandia Baru untuk meningkatkan penggunaan 
data, termasuk IDI, Pendekatan Investasi 
Sosial dari MSD, dan proyek percontohan baru 
berbasis keterbukaan data antara LINZ dan 
Wiki NZ untuk mempromosikan visualisasi data 
dan meningkatkan transparansi. Pemerintah 
Selandia Baru juga mendirikan Dewan Sektor 
Sosial untuk mempercepat integrasi data sektor 
sosial, termasuk menetapkan standar-standar 
umum.

“Meningkatnya penggunaan data meng-
garisbawahi pentingnya penggunaan data yang 
bertanggung jawab,” ujar Menteri Craig Foss.

Pemerintah telah menandatangani empat 
prinsip penggunaan data yang direkomenda-
sikan oleh Forum, yaitu nilai, inklusi, 
kepercayaan, dan kontrol.

Memberikan kontrol yang lebih besar pada 
individu atas penggunaan data mereka, dan 
membangun kepercayaan mereka terhadap 
institusi-institusi kami untuk melindungi informasi 
sensitif adalah bagian penting dari perwujudan 
penggunaan informasi yang lebih baik. (Siaran 
Pers Pemerintah Selandia Baru, 27 Februari 
2015).

Dalam menanggapi rekomendasi NZDFF 
dan untuk menanamkan lingkungan pendukung 
yang memungkinkan penggunaan data 
berdasarkan empat prinsip-prinsip NZDFF, para 
menteri mengusulkan tindakan prioritas berikut 
untuk mendukung nilai berbasis data:

• Memperjuangkan dan memungkinkan 
proyek katalis yang menggunakan data 
untuk berinovasi, memecahkan persoalan 
dunia nyata dan membangun aset data 
strategis untuk Selandia Baru;

• Mengembangkan kasus bisnis untuk 
sebuah Dewan Data independen guna 
mempromosikan lingkungan penggunaan 
data yang bernilai dan terpercaya 
berdasarkan keempat prinsip;

• Mengulas kebijakan manajemen 
informasi dan agenda legislasi di seluruh 
bagian pemerintahan untuk memastikan 
Selandia Baru memiliki kerangka kerja 

yang mendukung aktivitas berbagi dan 
penggunaan data; dan

• Meneruskan dukungan untuk penyiaran 
dan penggunaan kembali data terbuka 
oleh pemerintah dan mendorong mereka 
yang berada di luar pemerintahan untuk 
membuka datanya dengan memperluas 
program Keterbukaan Data Pemerintah 
yang telah berlangsung.

4.4  Dampak pada Pembuatan Kebijakan 
Setelah pemilu, Wakil Perdana Menteri dan 

Menteri Keuangan yang terpilih kembali men-
coba memanfaatkan dengan cepat dukungan 
yang luas dan kuat untuk kerja NZDFF di 
antara berbagai pemangku kepentingan. Untuk 
memajukan lebih lanjut gagasan reformasi sek-
tor publik berbasis datanya, Menteri Bill English 
harus berurusan dengan isu perlawanan kritis 
dari dalam Sektor Negara ihwal meningkatnya 
aktivitas berbagi dan penggunaan data.

Dua inisiatif diambil untuk mengelola masalah 
ini. Salah satunya adalah pembentukan Aliansi 
Data, sebuah kelompok independen yang terdiri 
dari ilmuwan data dari sektor publik, sektor 
swasta, dan akademisi, yang dipimpin oleh 
James Mansell. Aliansi diberi akses langsung 
ke para menteri untuk menyampaikan informasi 
dan memberi saran tentang nilai proposisi 
dari peningkatan aktivitas berbagi data sesuai 
dengan prinsip-prinsip NZDFF. Ini menciptakan 
situasi di mana penasihat kebijakan merasa 
hubungan tradisional mereka dengan menteri 
terancam oleh ‘bukti’ baru dan berbeda yang 
disajikan oleh para ilmuwan data.

Inisiatif lain bertujuan untuk membuat 
kemajuan lebih lanjut dalam reformasi sektor 
publik di sektor sosial yang lebih luas melalui 
strategi jangka panjang baru untuk Investasi 
Layanan Sosial (Siaran Pers Pemerintah 
Selandia Baru, 4 Juni 2015). Untuk melakukan 
hal tersebut, pemerintah Selandia Baru 
mendirikan Dewan Sektor Sosial, yang berisi 
kepala eksekutif dari departemen pemerintah 
utama, yang bertanggung jawab terhadap 
layanan sosial, untuk mempercepat integrasi 
data sektor sosial, termasuk melalui penetapan 
standar umum.

Pemangku kepentingan lainnya, seperti 
Roger Dennis—manajer proyek Sensing 

http://sensingcity.org/
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City14—mulai menerapkan hasil kerja NZDFF, 
terutama keempat prinsip, ke dalam kegiatan 
mereka. Dukungan lebih lanjut untuk NZDFF 
juga datang dari Komisi Produktivitas Selandia 
Baru. Dalam draf laporan ‘Pelayanan Sosial 
yang Lebih Efektif’15, yang sebagian berdasarkan 
pada laporan berjudul ‘Penyerahan Kembali 
Kebersamaan Sosial’ yang ditulis oleh James 
Mansell (Mansell, 2015a), Komisi Produktivitas 
Selandia Baru mencapai kesimpulan berikut 
(Komisi Produktivitas Selandia Baru 2015, 
halaman 15-16): 

“Basis bukti yang ada untuk sistem 
pembelajaran luas, lemah dan perlu diperkuat. 
Pada praktiknya, evaluasi konvensional dari 
banyak layanan sosial seringkali tidak ada, 
buruk kualitasnya, atau tidak memiliki substansi 
yang cukup untuk pengambilan keputusan 
selanjutnya. Upaya harus berfokus pada 
tersedianya secara tepat waktu, bukti bersama 
pada apa yang bekerja, untuk siapa dan melalui 
penyedia layanan yang mana… pendekatan-
pendekatan baru diperlukan berdampingan 
dengan pemantauan dan evaluasi yang hemat 
biaya dalam waktu aktual pada seluruh sistem, 
menggunakan berbagai informasi yang lebih 
luas daripada yang biasanya digunakan dalam 
evaluasi.”

“Dalam era Teknologi Informasi Komunikasi 
dan ‘big data’, hadir kesempatan menarik 
untuk menggunakan data dan data analisis 

14 http://sensingcity.org/
15 http://www.productivity.govt.nz/sites/default/files/

social-services-draft-report.pdf

guna menciptakan sistem pembelajaran yang 
meningkatkan efektivitas pelayanan sosial. 
Sebuah infrastruktur data dan analisis yang 
berorientasi pada klien dapat mendukung 
berbagai model layanan terdesentralisasi 
dan memberikan informasi yang lebih baik 
untuk mendukung keputusan yang dibuat oleh 
organisasi pengawas dan pengguna, serta 
penyedia layanan sosial.”

“Pemerintah, penyedia, serta pengguna 
pelayanan sosial harus menggunakan 
rekomendasi NZDFF untuk mendukung upaya 
mereka mengkaji pendekatan inovatif dalam 
masalah-masalah sosial.”

Selanjutnya, laporan lebih lanjut diminta oleh 
Departemen Keuangan Selandia Baru. ‘Cetak 
Biru untuk Investasi Sosial Adaptif’ (Mansell, 
2015b) menguraikan model operasi baru untuk 
memperluas penggunaan aktivitas berbagi data 
operasional yang aman melalui data bersama 
milik sektor yang menganut prinsip NZDFF 
agar lebih luas menerapkan investasi data 
terinformasi yang terkoordinasi dan akuntabel 
guna meningkatkan keluaran sosial. Jika 
diterima, rekomendasi dalam makalah ini dan 
laporan Komisi Produktivitas Selandia Baru 
akan menanamkan prinsip NZDFF berupa nilai, 
inklusi, kepercayaan, dan kontrol ke jantung 
cara pemerintah dan masyarakat Selandia Baru 
mengelola data sektor sosial mereka.

http://sensingcity.org/
http://sensingcity.org/
http://www.productivity.govt.nz/sites/default/files/social-services-draft-report.pdf
http://www.productivity.govt.nz/sites/default/files/social-services-draft-report.pdf
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Banyak pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman 
Selandia Baru dalam pembahasan nasional 
mengenai inovasi dan penciptaan berbasis data, 

kerja serta dampak dari NZDFF. Pelajaran kunci berikut 
menjelaskan apa yang berhasil, apa yang bisa dilakukan 
secara berbeda atau lebih baik lagi, serta beberapa 
pelajaran khusus untuk pembuatan kebijakan disediakan 
bagi mereka yang sedang mempertimbangkan cara 
pendekatan strategis terhadap penerapan inovasi berbasis 
data dalam pembuatan kebijakan demi hasil yang lebih 
baik.

5.1  Pelajaran Kunci: Apa yang Berhasil?
Aspek-aspek kunci berikut bekerja dengan baik dalam 

kasus NZDFF: 
• Kepemimpinan politik jangka panjang dan kuat 

ternyata menjadi faktor penentu keberhasilan. Tak 
hanya penting untuk memiliki pemimpin politik dengan 
visi jelas mengenai reformasi sektor publik berbasis 
data dan berambisi kuat untuk mewujudkan visi ini, 

Pelajaran Kunci 5



30

kunci keberhasilan juga terletak pada 
faktor bahwa pemimpin politik ini—sebagai 
Deputi Perdana Menteri dan Menteri 
Keuangan—berada pada posisi yang kuat 
untuk memobilisasi sumber daya. Faktor 
lainnya adalah bahwa para pemimpin 
politik tersebut menjabat selama tiga 
periode dan mampu membuat kemajuan 
dengan perwujudan visinya, serta belajar 
dan beradaptasi selama waktu yang cukup 
lama. Perubahan pemilu setelah dua masa 
jabatan kemungkinan akan mengubah 
agenda reformasi sektor publik di Selandia 
Baru.

• Selain kepemimpinan yang kuat dari 
atas, hal penting lainnya adalah baik 
Wakil Perdana Menteri dan NZDFF tidak 
bekerja dalam ruang hampa atau mulai 
dari awal saat memperkenalkan ide 
tentang (peningkatan) inovasi berbasis 
data di Selandia Baru. Beberapa inisiatif 
inovasi berbasis data sudah berlangsung 
di Selandia Baru, seperti Program 
Keterbukaan Informasi Pemerintah 
dan Data Selandia Baru, Pendekatan 
Investasi Sosial dari MSD, serta banyak 
inisiatif inovasi data di sektor swasta, 
pemerintah daerah, sektor nonpemerintah, 
dan akademisi, yang menawarkan 
kesempatan belajar sangat berharga, 
dukungan, serta penguatan terhadap 
pentingnya perdebatan. Sebuah inovasi 
dan kesempatan pembelajaran berbasis 
data unik juga muncul saat pembangunan 
kembali kota Christchurch setelah dua 
gempa besar yang mengguncang pada 
2010 dan 2011. Hal ini berujung pada 
proyek Sensing City dan dibangunnya 
sensor-sensor di bagian-bagian yang 
berbeda dari infrastruktur baru kota. 

• Kemandirian NZDFF dan keragaman 
keahlian di antara anggota Forum 
adalah dua faktor penentu keberhasilan 
lainnya. Serupa dengan pengalaman 
kelompok kerja independen lainnya di 
Selandia Baru, sifat independen kelompok 
memfasilitasi sebuah perdebatan kuat 
dan luas dengan kesempatan untuk 
menjadi nonkonvensional jika diinginkan, 
dan oleh karenanya tidak berisiko untuk 
ditolak. Selain itu, fakta bahwa debatnya 

bersifat independen dan tidak ‘dimiliki’ 
oleh pemangku kepentingan tertentu dan 
memiliki jarak yang aman dari campur 
tangan politik, mendukung sifat diskusi 
yang lebih terbuka dan jujur dengan semua 
pemangku kepentingan tentang berbagai 
peluang dan risiko inovasi berbasis data 
untuk negara dan masyarakat Selandia 
Baru. Keanggotaan kelompok yang 
beragam juga menghadirkan berbagai 
perspektif dan keahlian yang berharga di 
arena diskusi, yang sangat berguna dalam 
perancangan dan pengembangan diskusi 
internal dan diskusi makalah NZDFF, serta 
kegiatan-kegiatannya yang melibatkan 
eksternal.

• Ketua independen dari NZDFF memain-
kan peran penting dalam mengelola 
kepentingan berbagai pemangku kepen-
tingan di sekitar NZDFF. Mempunyai ketua 
yang merupakan fasilitator efektif dan 
bebas dari semua kepentingan data serta 
memiliki pemahaman yang mendalam 
tentang cara sektor publik bekerja—namun 
tanpa menjadi bagian dari itu semua—
adalah aset yang berharga untuk kerja 
Forum. Dengan tidak memiliki sejumlah 
besar keahlian subyek pada bidang 
ini, sosok ketua bisa berperan sebagai 
seorang ‘penanya naif’ untuk menjaga 
anggota Forum tetap berpijak pada hal-
hal mendasar, seperti kebutuhan untuk 
berkomunikasi dengan para pemangku 
kepentingan yang bukan ahli, termasuk 
anggota masyarakat umum.

• Visi dan prinsip-prinsip NZDFF tidak 
hanya mendapatkan dukungan kuat 
dari berbagai pemangku kepentingan 
di Selandia Baru, namun juga selaras 
dengan pemikiran internasional di area 
ini (misalnya, komunitas akademik, UN 
Global Pulse). Selain itu, dengan empat 
prinsip yang dapat digunakan untuk 
memandu masa depan data Selandia Baru 
atau negara manapun, memahami sisi 
nilai dan sisi risiko dari permasalahan ini 
telah menyediakan pijakan yang berguna 
untuk meneruskan semua percakapan 
masa mendatang. Kami percaya bahwa 
empat prinsip panduan NZDFF adalah inti 
dari apa yang NZDFF tawarkan—bahkan 
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lebih daripada rekomendasi akhirnya. 
Prinsip-prinsip tersebut merupakan 
sebuah temuan yang berguna yang bisa 
digunakan terus menerus oleh pihak-
pihak yang berkepentingan manakala 
mempertimbangkan rekomendasi tertentu.  
Meskipun awalnya prinsip-prinsip 
ini digunakan dan dianggap sebagai 
instrumen untuk mengukur rekomendasi 
NZDFF, namun prinsip-prinsip tersebut 
sesungguhnya adalah rekomendasi utama 
yang menjadi pedoman setiap proyek atau 
pekerjaan inovasi data masa depan

• Proses tiga tahap terbukti efektif dalam 
mengajak publik terlibat dalam proses 
dan bermanfaat bagi Forum untuk 
berproses melalui pendefinisian masalah, 
pendefinisian prinsip panduan atau tes 
kesuksesan, dan rekomendasi khusus 
untuk pemerintah dan masyarakat 
Selandia Baru.

• Edukasi berbagai pemangku kepentingan 
seputar tantangan dan peluang revolusi 
data, khususnya bagi pemimpin senior 
pemerintah, penasihat kebijakan, dan 
anggota masyarakat umum, ternyata 
menjadi kritis. Bekerja dengan contoh-
contoh kasus nyata dari Selandia Baru 
dan luar negeri sangat efektif dalam 
mengkomunikasikan pemikiran NZDFF 
kepada berbagai pemangku kepentingan 
dan membawa masyarakat ke tingkat 
pemahaman yang sama.

5.2  Pelajaran Kunci: Apa yang Dapat 
Dilakukan Lebih Baik atau Berbeda?

• Proses NZDFF efektif dalam menarik 
minat seluruh Selandia Baru. Namun, 
meskipun ada keterlibatan berbagai 
perwakilan pemangku kepentingan di 
sektor publik, sektor swasta, LSM, dan 
akademisi, sebagian besar percakapan 
diadakan bersama institusi-institusi yang 
tertarik atau kelompok kepentingan 
khusus. Masyarakat umum tidak pernah 
benar-benar terlibat secara mendalam. Ini 
di antaranya disebabkan oleh kerangka 
waktu yang ketat dari NZDFF dan 
keinginan sponsor politik untuk menjaga 
perdebatan NZDFF tetap independen dan 
terpisah dari persiapan pemilihan umum. 

Konsekuensinya, salah satu rekomendasi 
NZDFF adalah kebutuhan untuk proses 
keterlibatan publik yang lebih luas. 
Reaksi minimal juga dapat disebabkan 
oleh proses yang terbuka dan seimbang, 
dan secara langsung mewakili kedua sisi 
perdebatan. Ini berhasil membawa publik 
ke jalan tengah di mana dialog yang 
lebih konstruktif bisa terjadi – sehingga 
menggeser fokus dari posisi pinggiran 
yang cenderung lebih menarik perhatian 
media.

• Mengakui pentingnya prinsip NZDFF 
bahwa setiap masyarakat Selandia 
Baru harus mendapatkan manfaat dari 
(peningkatan) penerapan inovasi berbasis 
data di Selandia Baru – prinsip yang 
beresonansi sangat kuat dengan berbagai 
pemangku kepentingan, akan berguna 
bila melibatkan publik lebih luas, LSM, 
perwakilan konsumen, dan suku Māori 
di dalam Forum. Upaya-upaya perbaikan 
telah diambil selama proses NZDFF 
dengan menyediakan keterlibatan yang 
kuat dan terbuka dengan perwakilan dan/
atau kelompok kepentingan ini. Meskipun 
pendekatan ini sampai batas tertentu 
berhasil, akan lebih baik untuk memiliki 
jawara tiap kelompok-kelompok di dalam 
Forum, baik untuk pekerjaan itu sendiri 
maupun untuk terus memperjuangkan 
pesan yang ingin disampaikan. 

• Satu ‘ketegangan’ terjadi dalam Forum—
walaupun ditangani dengan baik oleh  
ketua NZDFF—adalah ketika menempat-
kan salah satu anggota forum dan 
sekretariat NZDFF yang berbasis di instan-
si pemerintah dengan kepentingan khusus 
dalam mempertahankan (monopoli) posisi 
dalam masa depan data yang baru. Pada 
saat yang sama, instansi pemerintah 
lainnya yang memiliki minat khusus dalam 
pekerjaan NZDFF (LINZ, melalui tanggung 
jawabnya untuk Program Keterbukaan 
Informasi Pemerintah dan Data Selandia 
Baru) tidak memiliki perwakilan di Forum. 
Ini menciptakan situasi di mana lebih 
banyak perhatian terhadap dokumen 
NZDFF untuk inisiatif pemerintah secara 
umum, dan khususnya untuk inisiatif 
yang dipimpin oleh BPS Selandia Baru; 
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akibatnya, lebih sedikit perhatian yang 
diberikan untuk keterbukaan data dan/atau 
inisiatif data nonpribadi, serta inisiatif data 
nonpemerintah dalam pekerjaan NZDFF. 
Pelajaran utamanya, tidak ada pemangku 
kepentingan tertentu yang diizinkan 
untuk mendominasi perdebatan melalui 
keanggotaan Forum dan sekretariat untuk 
ditempatkan di sebuah lembaga yang 
memberikan dukungan independen dan 
obyektif untuk anggota dan ketua Forum.

5.3  Pelajaran Kunci untuk Pembuatan 
Kebijakan 

• Pekerjaan NZDFF, proses dan dampaknya 
sejauh ini telah mengedepankan pen-
tingnya peningkatan kapasitas (data) di 
kalangan pembuat kebijakan di Selandia 
Baru. Saat ini, data yang tersedia untuk 
proses kebijakan dan mencapai hasil yang 
lebih baik masih kurang dimanfaatkan, 
di mana penasihat kebijakan masih 
menggunakan bentuk-bentuk tradisional 
dari ‘bukti’ penelitian—jika ada. Proses 
terakhir ini lebih intensif dengan penunjukan 
baru Ketua Departemen Penasehat Ilmu 
Pengetahuan di instansi pemerintah 
Selandia Baru yang mempromosikan 
penyerapan ilmu tradisional dalam proses 
kebijakan.

• Ada kebutuhan tertentu di instansi 
pemerintah Selandia Baru untuk mening-
katkan keahlian penasihat kebijakan 
sehingga hambatan untuk penggunaan 
data dalam proses kebijakan akan teratasi.

• Dengan meningkatnya pengenalan dan 
penyerapan ilmu data dalam kegiatan 
pemerintah di Selandia Baru, kami 
mengamati adanya keterputusan struktural 
antara ‘aliran’ kebijakan dan ‘aliran’ dari 
ilmuwan data pada instansi pemerintah. 
Akibatnya, proses tradisional pengambilan 
kebijakan pada instansi pemerintah 
Selandia Baru belum banyak berubah dan 
para menteri senior menolak keterlibatan 
langsung para ilmuwan data. Kami percaya 
bahwa model baru yang lebih inovatif dan 
terintegrasi dari pembuatan kebijakan 
perlu diperkenalkan dan secara sistematis 
diterapkan di seluruh area pemerintahan 
untuk mengambil manfaat dari peluang 
yang lebih baik dan lebih efektif dari 
pembuatan kebijakan yang ditawarkan 
oleh revolusi data.  

• Percobaan inovasi kebijakan yang aman 
dengan model kolaborasi pemerintah 
yang terpercaya, sangat penting untuk 
keberhasilan.

• Ada debat publik yang lebih luas yang bisa 
diperoleh tentang implikasi perubahan 
mendasar dari peningkatan penggunaan 
data dan aplikasi ilmu pengetahuan data 
dalam pembuatan kebijakan, penyediaan 
layanan, dan investasi pengambilan 
keputusan di pemerintahan.

• ‘Belajar dengan tindakan’ (praksis) dalam 
lingkungan berbasis data yang baru, 
seperti dalam kasus Pendekatan Investasi 
Sosial milik MSD, terbukti penting untuk 
penerapan inovasi berbasis data di bidang 
kebijakan sosial yang lebih luas.
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