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KOMINFO & Deliveree Kolaborasi Berikan Dukungan 
Pelatihan Transformasi Digital di Bidang Logistik 

Jakarta, 3 November 2022 - KOMINFO dan Deliveree berkolaborasi untuk 

mendukung Digital Economy Working Group (DEWG) G20 dalam percepatan 

transformasi digital di sektor logistik Indonesia. Dua acara yang sangat sukses 

telah diselenggarakan di Yogyakarta dan Malang pada bulan September dan 

Oktober 2022 yang bertajuk Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pemanfaatan 

Teknologi Truk Digital. Acara ini diselenggarakan oleh KOMINFO dan 

Deliveree dengan banyak peserta dari para pengemudi truk untuk 

memperkenalkan, mendidik, dan melatih adopsi mereka terhadap teknologi 

aplikasi seluler next generation. Kumpulan keterampilan yang kuat ini akan 

memberi pengemudi akses ke pekerjaan dan penghasilan yang jauh lebih 

banyak. 

Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Ekonomi Digital I Nyoman Adhiarna, Ketua 

Tim Transformasi Digital Bidang Pertanian, Maritim dan Logistik Ir Wijayanto, 

Kepala Uji Kendaraan Bermotor Dishub Yogyakarta Bayu SHP dan Kepala 

Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Malang Tri Rudi Irawanto sebagai pembicara 

serta didampingi oleh Head of Acquisition Deliveree Visynu Septiazi dan 

Deputy Head of Acquisition Arief Widagdo sebagai narasumber ahli. 

Transformasi digital adalah isu prioritas utama dalam Presidensi G20 Indonesia 

tahun 2022. DEWG didirikan untuk melanjutkan tujuan-tujuan tersebut 

termasuk percepatan UMKM ke dalam ekosistem digital, kewirausahaan digital, 



dan revitalisasi peran perempuan di tempat kerja dengan meningkatkan 

kemampuan digital. Sejalan dengan itu, KOMINFO diamanatkan untuk 

mempercepat transformasi digital di 6 sektor yaitu Pertanian, Pendidikan, 

Perikanan, Kesehatan, Maritim dan Logistik. KOMINFO telah memilih 

perusahaan teknologi terbaik di kategorinya untuk bekerja dengan setiap sektor 

dan telah memilih Deliveree sebagai salah satunya dari beberapa perusahaan 

teknologi logistik untuk bekerja melaksanakan inisiatif yang menarik ini. 

Deliveree sangat mendukung DEWG dan KOMINFO untuk mempercepat 

transformasi digital di sektor logistik Indonesia. Misi kami adalah untuk 

memberdayakan pengemudi individu dan perusahaan truk UMKM untuk 

mengadopsi teknologi aplikasi seluler next generation untuk secara substansial 

meningkatkan volume pesanan, meningkatkan utilisasi truk mereka, dan 

meningkatkan tingkat kehidupan mereka. Acara ini memungkinkan kami untuk 

memenuhi misi kami dengan memperkenalkan dan melatih sejumlah besar 

peserta pengemudi tentang bagaimana mereka dapat mengakses ratusan ribu 

pelanggan baru dan ribuan muatan harian dengan menggunakan aplikasi 

seluler Deliveree. 

 

MENGENAI DEWG 

Digital Economy Working Group (DEWG) didirikan oleh para Pemimpin G20 

untuk mencerminkan kenyataan di mana perangkat digital memungkinkan 

percepatan pertumbuhan sosial-ekonomi dan ekonomi yang inklusif. DEWG 

dimulai dengan pembentukan Digital Economy Task Force (DETF) G20 pada 

tahun 2017 dan bertransformasi menjadi DEWG pada tahun 2021. 

https://www.kominfo.go.id/g20dewg 

 

https://www.kominfo.go.id/content/detail/39296/apa-itu-dewg-g20/0/g20dewg


MENGENAI KOMINFO 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika di lingkungan 

pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan 

pemerintahan negara. KOMINFO diamanatkan untuk mempercepat 

transformasi digital di 6 sektor strategis. 

www.kominfo.go.id 

 

MENGENAI DELIVEREE 

Deliveree adalah aplikasi pengiriman truk dan kargo terkemuka di Indonesia 

dengan lebih dari 1 juta pengirim dan puluhan ribu pengangkut aktif setiap hari 

di Indonesia. Pelanggan menggunakan aplikasi seluler dan desktop populer 

Deliveree untuk mencocokkan dengan pengemudi dan perusahaan truk UMKM 

untuk mengangkut barang komersial ke seluruh Jawa dan Sumatra. 

www.deliveree.com 

 

KONTAK MEDIA 

Visynu Septiazi 

Head of Acquisition 

Deliveree Indonesia 

visynu.septiazi@deliveree.com 
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