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Pembaca Majalah ICT yang Budiman,
Pengguna internet Indonesia telah mencapai angka 

di atas 120 juta. Tentu angka yang tidak sedikit dan 
diyakini internet memiliki dampak signifikan untuk 
menentukan hitam putih negara ini. Namun, selain 
pemanfaatan secara positif, dalam kurun waktu terakhir, 
internet lewat media sosial memberikan dampak yang 
memprihatinkan. Berita bohong, ujaran kebencian, 
gosip, yang bahkan kemudian menimbulkan persekusi 
di kalangan masyarakat, hadir dan menjadi tamu yang 
tak diundang yang pada gilirannya bahkan dapat 
membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Pemanfaatan media sosial yang memprihatinkan inilah 
yang kami angkat sebagai laporan utama Majalah ICT 
No.57-2017. Ulasan ini kami kaitkan juga dengan adanya 
Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai Pedoman 
Bermuamalah di Media Sosial. 

Selain soal medsos, pada edisi kali ini kami informasi 
juga perkembangan terkini teknologi informasi dan 
komunikasi lainnya seperti diskursus mengenai rencana 
penerapan penyedia tunggal multiplekser yang akan 
dimasukkan dalam Revisi Undang-Undang Penyiaran, 
ramainya toko online di bulan Ramadan, ada juga 
bahasan mengenai posisi Indonesia yang masih tertinggal 
dalam kecepatan internet-nya di kawasan Asia Tenggara, 
serta Indonesia yang menjadi sasaran terparah kedua 
dalam serangan ransomware WannaCry beberapa 
waktu lalu. Tak ketinggalan adalah juga bahasan 
mengenai upaya pemerintah mendorong investasi sektor 
telekomunikasi dan informatika menyusul diresmikannya 
beberapa pabrik ponsel di sini sebagai upaya pemenuhan 
tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).

Sidang Pembaca. Melalui mimbar ini, kami sampaikan 
juga bahwa di akhir bulan lalu Majalah ICT hadir dalam 
perhelatan CommunicAsia di Singapura untuk lebih 
memperkenalkan dan meng-update perkembangan 
teknologi telekomunikasi, internet, bisnis digital dan 
penyiaran Indonesia, yang disebut-sebut akan tertinggi 
di kawasan pada 2020 mendatang. Terima kasih bagi 
para Pembaca semua yang berkesempatan mampir dan 
berdiskusi dengan kami di sana, termasuk juga para 
operator, akademisi, maupun regulator dari beberapa 
negara lain yang memiliki rasa ingin tahu, namun baru 
mendapatkan informasi mengenai ICT Indonesia secara 
lebih lengkap dan jernih lewat Majalah ICT. 

Di bulan suci ini, izinkan kami mengucapkan Selamat 
Menjalankan Ibadah Puasa bagi kaum muslim Indonesia 
dimanapun berada, dan Selamat Menyambut Hari Raya 
Idul Fitri 1438 H. Semoga toleransi menjadi bagian dari 
kehidupan sehari-hari dan Indonesia menjadi lebih baik 
tanpa persekusi, gosip maupun ujaran kebencian dari 
penggunaan internet dan media sosial. 

Maju terus teknologi informasi dan komunikasi 
Indonesia.
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Pemanfaatan media sosial di 
Indonesia saat ini berkembang 
luar biasa. Meski begitu, 
perkembangan teknologi 

informasi kehidupan di dunia nyata 
tidak pararel dengan kehidupan di dunia 
maya. Dan media sosial kini dipenuhi 
ujaran kebencian, provokasi, fitnah, 
sikap intoleran dan anti Pancasila.

Demikian kekhawatiran tersebut 
diungkapkan Direktur Jenderal Informasi 
dan Komunikasi Publik Kementerian 
Kominfo Niken Widiastuti, suatu 
waktu saat berbciara dalam Forum 
Literasi Media bertema 
Memanfaatkan Media 
Sosial dengan 
Cerdas di 
Yogyakarta. ”Di 
dunia nyata 
kita masih 
bisa saling 
menghargai, 
saling 

menghormati, tapi di media sosial 
sekarang lebih banyak didominasi 
konten negatif berupa ujaran 
kebencian, provokasi, fitnah, sikap 
intoleran dan penyebaran paham 
yang bertentangan Pancasila dan UUD 
1945,” katanya. 

Dengan dinamika informasi yang 
berlangsung cepat sekali dan mudah 
dipertukarkan melalui gawai, menurut 
Niken setiap orang mudah berbagi 
informasi. “Istilahnya Ten To Ninety 
yang artinya 10 orang membuat 
konten negatif, kemudian 90 persen 

menyebarkannya dengan 
sukarela,” kata Niken. 

Mengenai hoaks, 
Niken menyatakan, 

salah satu tujuan 
orang membuat 
Hoax di media 
sosial itu adanya 

perang ideologi. 
“Perang idiologi 

MEDIA SOSIAL 
YANG KIAN

MEMPRIHATINKAN
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itu menyebarkan paham-paham yang 
bertentangan dengan ideologi dan 
Dasar Negara Republik Indonesia yaitu 
Pancasila. Pancasila itu sudah final, 
sehingga kalau ada paham–paham yang 
bertentangan dengan Pancasila maka 
kitalah yang menjadi garda terdepan 
untuk meluruskannya,” tegasnya.

Kekhawatiran Niken, juga menjadi 
kekhawatiran orang nomor satu di 
Indonesia, Presiden Joko Widodo. 
Berulang kali Jokowi mengaku prihatin 
dengan kondisi apa yang terjadi di 
media sosial. 

Jokowi memang terlihat kerap 
memberikan kritik tajam terhadap 
pemanfaatan media sosial. Jokowi 
membaca penuhnya media sosial 
mengenai Indonesia dengan konten 
yang berbau provokasi dan berisi 
fitnah. Menurut Presiden, hal tersebut 
yang harus diperbaiki karena tindakan-
tindakan tidak terpuji itu bukan 
merupakan karakter bangsa Indonesia 
yang sesungguhnya.

“Kalau kita lihat di media sosial pada 
satu bulan belakangan ini isinya saling 
menghujat, isinya saling mengejek, 
isinya saling memaki, isinya banyak 
fitnah, isinya adu domba, provokasi,” 
sesalnya. 

Jokowi berharap, masyarakat untuk 
menghindari saling hujat di media 
sosial sebab tindakan tersebut bukan 
merupakan tata nilai bangsa Indonesia 
dan Umat Islam di Tanah Air. “Kita 
tidak mau kita rusak, infiltrasi masuk, 
kita jadi bangsa yang suka saling hujat, 
memaki, memfitnah, mengadu domba, 
bangsa kita punya budi pekerti yang 
baik, punya sopan santun yang baik 
akhlakul karimah yang baik,” harapnya.

Persekusi
Keprihatinan terhadap penggunaan 

media sosial makin mengemuka ketika 
Southeast Asia Freedom of Expression 
Network (SAFE Net) mengungkapkan 
temuannya. Disampaikan Koordinator 
Regional SAFE Net Damar Juniarto, apa 
yang terjadi di media sosial ternyata 
terbawa-bawa ke dunia nyata. Hal ini 
terlihat dalam munculnya fenomena 
persekusi yang menjadi amatan SAFE 
Net. 

Dijelaskan Damar, tindakan 
sewenang-wenang itu biasanya diawali 
dari sebuah video atau informasi di 
media sosial. Persekutor biasanya akan 
membuat daftar sejumlah orang yang 
dianggap menulis status atau pendapat 
terkait seorang tokoh atau kelompok 
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tertentu dengan menyertakan nama 
lengkap, alamat, dan profil akun sosial 
media korban.

"Video diviralkan sejumlah orang 
sebagai Muslim Cyber Army. Mereka 
membuat daftar buronan umat Islam. 
Kami juga menemukan video terhadap 
remaja Mario yang disiarkan live di 
akun Facebook mereka. Temuan 
lainnya, ada kelompok tertentu yang 
menginstruksikan untuk menangkap 
orang yang diduga sebagai penista 
agama,” jelasnya.

Ditambahkannya, ada beberapa 
tahapan dilakukannya tindakan 
persekusi, yaitu adalah penentuan 
target, pendataan, diviralkan, ajakan 
'berburu', mengerahkan massa 
untuk meminta maaf yang nantinya 
didokumentasikan serta proses 
kriminalisasi oleh aparat. 

"Awalnya mereka buat seruan 
dan caranya kayak screenshot profil 
mereka dan lapor ke (salah satunya) 
Muslim Cyber Army, lalu dimasukkan 
dalam database, lalu dimasukkan 
postingan yang dianggap menghina 
dan alamatnya. Tahap kedua adalah 
menginstruksikan anggota kelompok 
untuk melakukan 'perburuan'. Mereka 
bahkan mengkoordinasikan titik 
kumpul untuk mendatangi rumah 
orang yang dianggap membuat 
postingan menghina. Tahap ketiga 
adalah dorongan atau intimidasi 
untuk meminta maaf atau membuat 
surat pernyataan untuk minta maaf 
seperti dokter di Solok 
itu, difoto dan 
disebarluaskan, 

kemudian dibawa ke polisi,” urainya.
Mendengar soal persekusi, Presiden 

Jokowi mengecam keras persekusi 
sebagai buntut perang tulisan di media 
sosial. Menurutnya, persekusi adalah 
perbuatan yang berlawanan dengan 
azas-azas hukum negara. Ditegaskan 
Jokowi, dirinya memerintahkan Kapolri 
untuk menindak tegas pelaku persekusi. 

“Ini sangat berlawanan dengan azas-
azas hukum negara, jadi perorangan 
maupun kelompok-kelompok, maupun 
organisasi apapun, tidak boleh main 
hakim sendiri, tidak boleh,” tandas 
Presiden setelah menyampaikan 
sambutan di Universitas Muhammadiyah 
Malang. 

Oleh karenanya, Jokowi meminta 
kepada siapapun, baik individu, 
kelompok maupun organisasi 
masyarakat dari kelompok manapun 
untuk segera menghentikan aksi 
persekusi. Apalagi, kata Jokowi, 
persekusi itu mengatasnamakan 
penegakan hukum. 

“Tidak ada, tidak boleh dan tidak 
ada. Kita bisa menjadi negara barbar 
kalau hal seperti ini dibiarkan. Tidak 
boleh hal-hal seperti itu dibiarkan. 
Hentikan dan semuanya serahkan 
persoalan-persoalan yang akan datang 

itu kepada aparat 
hukum, kepada 
Kepolisian,” tegas 
Jokowi.

Merebaknya 
kasus persekusi yang 

terjadi di beberapa 
kota di Indonesia juga 

mendapat tanggapan dari 
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Deputi Menko PMK bidang Koordinasi 
Perlindungan Perempuan dan Anak, 
Kemenko PMK, Sujatmiko. Menurutnya, 
tindakan persekusi ini sangat meresahkan 
masyarakat karena banyak di antara 
korbannya yang masih anak-anak. Tanpa 
tindakan tegas sesegera mungkin, kasus 
serupa akan terus terjadi di banyak 
tempat dan korban anak-anak tentunya 
akan semakin banyak.

“Kami sudah meminta semua aparat 
penegak hukum untuk segera melakukan 
tindakan tegas terhadap setiap individu, 
kelompok individu atau ormas yang 
melakukan tindakan persekusi yang 
sangat meresahkan masyarakat akhir-
akhir ini. Kemenko PMK sudah berencana 
untuk mengadakan rapat koordinasi 
dengan semua kementerian dan 
lembaga terkait dalam waktu dekat ini 
guna mencegah berulangnya tindakan 
kekerasan di masyarakat dan sekaligus 
guna melakukan upaya penindakan 
hukum bagi para pelakunya,” jelas 
Sujatmiko.

Melawan UU
Persekusi atau tindakan memburu 

seseorang atau kelompok tertentu 
secara sewenang-wenang dan 
sistematis dengan menyebarkan 
daftar orang di dunia maya agar dicari 
maupun diburu untuk dihakimi massa 
bisa terkena hukuman pidana karena 
melanggar UU tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (ITE). 
Penegasan tersebut disampaikan 
Menteri Komunikasi dan Informatika 
(Menkominfo) Rudiantara di Jakarta.

“Ada perburuan buat daftar 
disebarkan ini orang-orang di cari, gak 
boleh negara kita itu negara hukum, 
artinya itu bisa menjadi main hakim 
sendiri. Kalau di dunia maya itu juga 
tidak bolehlah karena di UU ITE itu 
melakukan ancaman, menakut-nakuti 
ditujukan kepada pribadi-pribadi 

tertentu itu ada aturannya,” tegas 
Rudiantara.

Menkominfo menegaskan, sesuai 
UU No 19/2016 tentang Perubahan 
atas UU ITE no 11/2008, melakukan 
tindakan mengancam dan menakut-
nakuti pada pribadi dapat dikenai 
hukuman maksimal 6 tahun penjara 
dan/atau denda maksimal satu miliar 
rupiah. Hal ini sesuai dengan pasal 27 
ayat 4 dan diatur sanksinya dalam 
Pasal 45.

Setiap orang yang dengan sengaja 
dan tanpa hak mendistribusikan dan/
atau mentransmisikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya informasi 
elektronik dan/atau dokumen elektronik 
yang memiliki muatan pemerasan 
dan/atau pengancaman sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) 
dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 6 (enam) tahun dan/atau denda 
paling banyak satu miliar rupiah, 
demikian bunyi pasal 45 ayat 4.

Oleh karena itu, Menkominfo meminta 
kepada masyarakat tidak menebarkan 
pesan-pesan yang diviralkan untuk 
melakukan pengancaman. “Apalagi 
menerima kemudian ditulis tolong 
viralkan atau apa, itu belum tentu juga 
benar. Menurut saya kalau ada kiriman 
pesan untuk melakukan perburuan 
atau apa delet aja, tidak usah diterusin 
dari pada urusannya panjang,” ujar 
Rudiantara.

Sementara itu, untuk penanganan 
akun-akun yang menebarkan ancaman 
persekusi tersebut, pihaknya 
berkoordinasi dengan aparat kepolisian. 
Menkominfo mengatakan, bila terdapat 
ujaran yang memicu kebencian, 
penghinaan atau pencemaran 
nama baik di dunia maya, dapat 
melaporkannya melalui prosedur hukum 
yang berlaku, bukan main hakim sendiri. 
Sebab, hal itu juga telah diatur dalam 
UU ITE.
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Melihat perkembangan 
penggunaan 
media sosial di 
tengah-tengah 

masyarakat yang tidak 
hanya baik tetapi dapat juga 
berpotensi menimbulkan 
ketidakharmonisan dalam 
berkehidupan berbangsa 
dan bernegara, Kementerian 
Kominfo menyambut baik 
adanya Fatwa Majelis Ulama 
Indonesia Nomor 24 Tahun 

2017 tentang Hukum dan 
Pedoman Bermuamalah 
melalui Media Sosial. Fatwa 
diserahkan oleh Ketua MUI KH 
Ma’ruf Amin kepada Menteri 
Kominfo Rudiantara di Gedung 
Kemkominfo.

Fatwa tersebut ditetapkan 
MUI pada tanggal 13 Mei 
2017 untuk digunakan 
sebagai pedoman bagi 
masyarakat. Penetapan 
Fatwa MUI tersebut didasari 

Fatwa MUI Bermedia Sosial,
Akankah Diikuti?
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atas pertimbangan antara lain 
perkembangan teknologi informasi 
dan komunikasi yang memberikan 
kemudahan dalam berkomunikasi dan 
memperoleh informasi, penggunaan 
medsos yang sering kali tidak disertai 
dengan tanggung jawab dengan 
menjadikan sarana informasi yang tidak 
benar, hoax, fitnah, pemutarbalikan 
fakta, ujaran kebencian, permusuhan, 
provokasi, dan hal terlarang lainnya 
yang dapat menyebabkan disharmoni 
sosial.

Fatwa tentang Hukum dan 
Pedoman Bermuamalah Media Sosial 
mengatur pedoman-pedoman dalam 
menggunakan media sosial yaitu 
Pedoman Umum, Pedoman Verifikasi 
Konten/ Informasi, Pedoman 
Pembuatan Konten/Informasi, dan 
Pedoman Penyebaran Konten/
Informasi.

Dari Fatwa MUI ini, KH Ma’ruf Amin 
menyampaikan pentingnya untuk 
dilakukan sosialisasi dan literasi 
sehingga dapat dipahami dengan baik 
dan diimplementasikan oleh khalayak. 
Disamping itu, fatwa ini perlu didukung 
dengan pengaturan atau regulasi 
sehingga dapat efektif menjadi acuan 
bersama dalam memanfaatkan media 
sosial. 

Memang banyak sekali kejadian 
netizen menyampaikan aspirasinya 
namun berada pada sisi negatif, 
terhadap mereka ini tentu tidak serta 
merta dilakukan tindakan hukum 
namun perlu dilakukan pembinaan dan 
pemberian pemahaman secara intensif.

Menteri Rudiantara menyampaikan 
fatwa ini menjadi rujukan bagi siapa pun 
yang memanfaatkan internet dan media 
sosial. UU ITE dan revisinya intinya 
menegaskan dua hal yaitu pemerintah 
melakukan literasi kepada masyarakat 
dan pemerintah juga perlu melakukan 
tindakan kontrol teknologi terhadap 

muatan negatif atau terhadap aplikasi 
itu sendiri apabila memang sangat 
dibutuhkan untuk dilakukan pemutusan 
akses. Kebetulan saat ini sedang 
dilakukan proses revisi terhadap PP 82 
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 
Sistem dan Transaksi Elektronik 
sehingga fatwa ini jelas menjadi rujukan 
yang pas.

Menteri Komunikasi dan Informatika 
Rudiantara menyatakan kementerian 
yang dipimpinnya akan menjalankan 
dua langkah untuk menindaklanjuti 
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 
24 Tahun 2017 tentang Hukum dan 
Pedoman Bermuamalah melalui Media 
Sosial.

“Dalam UU ITE sebetulnya tugas 
pemerintah itu boleh diringkaskan ada 
dua yaitu yang pertama melakukan 
sosialisasi edukasi literasi dan yang 
kedua melakukan pembatasan akses 
atau pemutusan akses terhadap 
(penyalahgunaan) dunia maya 
ini. Alhamdulillah, sesuai dengan 
rekomendasinya dari MUI, kami akan 
menjalankan dua ini,” tuturnya.

Langkah itu, menurut Menteri 
Rudiantara dilakukan agar jagad media 
sosial di Indonesia dapat dimanfaatkan 
dengan baik. 

“Hari ini saya menerima Fatwa MUI 
tentang bermedia sosial, bagaimana 
bermedia sosial sebaiknya bagi umat 
Islam. Justru ini baru awal. Setelah ini 
saya akan mengetuk pintu, silaturahmi 
lagi sekaligus minta bantuan dalam hal 
bagaimana bersama-sama dengan MUI 
menyosialisasikan hal ini, bagaimana 
menggunakan rujukan Fatwa MUI 
ini, dan bagaimana mengelola atau 
memanajemeni konten-konten yang 
negatif,” jelasnya.

Rudiantara memaparkan banyaknya 
jumlah pengguna medsos di Indonesia 
guna mendukung langkah yang akan 
diambil kementeriannya. “Hari ini 
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kita sebetulnya ada 111 juta orang 
Indonesia yang menggunakan facebook, 
kalau akun lebih besar daripada 111 
juta. 75% masyarakat Indonesia 
menggunakan medsos” jelasnya.

Mengenai penggunaannya, menurut 
Menteri Kominfo pada dasarnya 
manusia menggunakan medsos untuk 
dapat berhubungan satu dengan yang 
lain. 

“Sejatinya media sosial ini dibentuk 
untuk merekatkan hubungan antara 
manusia seperti yang selama ini tidak 
bertemu teman SD atau teman SMP 
dengan facebook bisa mengingat, 
mengenali atau mengetahui sedang 
berada dimana mereka sehingga 
hubungan antara manusianya bisa 
dilanjutkan kembali, silaturahmi dapat 
dijalankan kembali” jelas Rudiantara.

Selanjutnya, Menteri Kominfo 
mengharapkan kerjasama dari MUI 
untuk pelaksanaan di lapangan. 
“Tentunya yang paling bisa menafsirkan 
fatwa MUI adalah teman-teman dari 
MUI jadi kami akan datang kembali 

untuk meminta bantuan teman-teman 
MUI untuk menafsirkan bagaimana 
aplikasinya di lapangan,” tambahnya.

Sekretaris Komisi Fatwa Majelis 
Ulama Indonesia Asrorun Ni’am Sholeh 
mengatakan penanganan masalah di 
media sosial merupakan tanggung 
jawab seluruh elemen bangsa dan 
masyarakat. 

“Permasalahan yang ada di media 
sosial itu bukan hanya tanggung jawab 
pemerintah, tetapi tanggung jawab 
seluruh elemen bangsa dan elemen 
masyarakat,” katanya.

“Salah satu latar belakang yang 
melandasi pembahasan hingga 
penetapan Fatwa Majelis Ulama 
Indonesia ini adalah adanya fakta 
pemanfaatan media sosial yang 
seharusnya untuk kepentingan 
kemanusiaan,” katanya.

Lebih lanjut Sekretaris Komisi Fatwa 
MUI itu menyatakan sebagai produk 
ilmu pengetahuan dan teknologi, media 
sosial seharusnya bisa meningkatkan 
harkat dan martabat kemanusiaan.
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Kementerian 
Perindustrian 
Dorong 
Peningkatan 
Investasi Sektor 
Telekomunikasi 
dan Informatika

Kementerian Perindustrian 
mendorong peningkatan 
investasi serta 
tumbuhnya sektor 

industri telekomunikasi, 
informatika dan komunikasi 
di dalam negeri. Demikian 
dikatakan Menteri Perindustrian 
Airlangga Hartarto di Jakarta.

Menurutnya, untuk 
mencapai sasaran tersebut, 
membutuhkan dukungan 
dan kerja sama yang baik 
antara pemerintah dengan 
pelaku usaha sehingga dapat 
menciptakan iklim investasi 
yang kondusif. Hartarto 
menambahkan, langkah 

tersebut diperkuat malalui 
kebijakan Peraturan Menteri 
Perindustrian Nomor 65 Tahun 
2016 tentang Ketentuan dan 
Tata Cara Penghitungan Nilai 
Tingkat Komponen Dalam 
Negeri (TKDN) Produk Telepon 
Seluler, Komputer Genggam 
(Handheld) dan Komputer 
Tablet.

Kemenperin mencatat, 
industri telekomunikasi dan 
informatika (telematika) 
dalam negeri mengalami 
pertumbuhan signifikan.Hingga 
2016, terdapat 23 “electronics 
manufacturing service” (EMS), 
42 merek dan 37 pemilik 
merek baik global maupun 
nasional, dengan total nilai 
investasi sebesar Rp7 triliun 
dan menyerap tenaga kerja 
sebanyak 13 ribu orang. 

“Produk lokal menjadi 
kekuatan kita dalam 
persaingan. Ini merupakan 
komitmen Indonesia sebagai 
basis ekspor ke ASEAN. 
Apalagi, Indonesia setengah 
sendiri dari ASEAN. Sehingga, 
apabila ingin menjadi pemimpin 
pasar dan mendukung ekonomi 
ASEAN, perlu memanfaatkan 
potensi ini,” yakinnya,

Selain itu, Airlangga 
mengungkapkan, pihaknya 
tengah bekerja sama dengan 
Qualcomm dan Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai 
Kemenkeu untuk menghambat 
impor dan memberantas 
peredaran ponsel ilegal di 
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Tanah Air. Hal ini, selain menjaga 
keamanan konsumen, juga melindungi 
industri dalam negeri. “Sektor industri 
telematika ini menjadi prioritas bagi 
pemerintah, karena selain bernilai 
tambah tinggi (high value added), juga 
padat karya (high productivity labor),” 
ungkapnya.

Semenara itu, sebagai upaya 
peningkatan daya saing industri ponsel 
nasional, Kemenperin mendorong pula 
melalui program pendidikan vokasi 
industri. ”Oleh karena itu, kami 
berharap bahwa para 
pelaku industri ponsel 
dapat melakukan 
kemitraan dengan 
SMK dan Politeknik 
yang ada di sekitar 
lokasi industri 
untuk penyerapan 
dan peningkatan 
kapasistas SDM. 
Pendidikan vokasi 
mendorong link and 
match antara industri 
dan SMK. Dari 3,3 juta 
lulusan SMK, sebanyak 
1,7 juta terserap ke 
perguruan tinggi, 
dan sisanya 
1,6 

juta harus bisa masuk di dunia kerja. 
Vokasi menjadi salah satu jalan keluar 
dalam pemerataan keterampilan SDM,” 
tegasnya,

Dalam menghadapi revolusi industri 
keempat, lanjutnya, sektor manufaktur 
ponsel nasional harus turut siap 
menuju perubahan besar tersebut. 
Kemenperin pun telah menyiapkan 
empat langkah strategis agar Indonesia 
siap mengimplementasikan Industry 
4.0. “Pertama, pengembangan 

human resources lewat ‘vocational 
school’. Kedua, pemanfaatan 

teknologi digital untuk memacu 
produktivitas dan daya saing 
bagi industri kecil dan 
menengah (IKM) melalui 
‘e-Smart’ IKM. Ketiga, 
penggunaan teknologi 
digital seperti big data, 
autonomous robots, 
cybersecurity, cloud 
dan augmented reality. 
Keempat, inovasi teknologi 
melalui pengembangan 
startup dengan memfasilitasi 
tempat inkubasi bisnis,” 

pungkasnya.

12 No. 57 Juni 2017Majalah I  TC



TELEKOMUNIKASI

Fasilitas produksi telepon seluler 
merek Motorola dan Lenovo di 
PT Tridharma Kencana (TDK), di 
Serang, Banten, akhirnya resmi 

beroperasi. Pabrik ponsel berbasis 
4G LTE ini telah mampu memenuhi 
tingkat komponen dalam negeri 
hingga 34 persen.

Menteri Perindustrian, Airlangga 

Hartarto saat peresmian pabrik 
menyatakan perlu ada insentif 
pembebasan pajak bahan baku 
produksi. “Kami terus mendorong 
agar smartphonebisa diproduksi di 
dalam negeri. Pasar di Indonesia saja 
ada sekitar 60 juta. Untuk itu, kami 
berharap ada insentif bahan bakunya 
dibebaskan dari pajak supaya bisa 

Motorola & Lenovo
Akhirnya Pabrik Ponsel 

di Banten Mulai Beroperasi
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Kementerian Komunikasi dan 
Informatika melakukan konsultasi 
publik terhadap Rancangan 
Peraturan Menteri Komunikasi 

dan Informatika tentang Rencana Dasar 
Teknis (Fundamental Technical Plan) 
Telekomunikasi Nasional. Rancangan 
Peraturan Menteri Kominfo ini 
didasari bahwa rencana dasar teknis 
telekomunikasi nasional memegang 
peranan penting dan strategis dalam 
penyelenggaraan telekomunikasi 
yang berkualitas, berorientasi pada 
perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, tertib, bertanggung jawab, 
dan bersinergi dalam mewujudkan 
tujuan pembangunan nasional yang adil, 

didorong manufakturingnya,” kata 
Airlangga, Kamis (8/6).

Disampaikannya, pihaknya 
mengapresiasi TDK karena 
dalam proses produksinya telah 
menggunakan perangkat berteknologi 
tinggi serta menerapkan standar dan 
kualitas kontrol yang ketat, di bawah 
pengawasan Motorola Mobility USA. 

”Ini membuktikan bahwa Indonesia 
mampu mengembangkan industri 
teknologi informasi dan komunikasi. 
Selain itu, Indonesia menjadi salah 
satu pilihan menarik dan tepat untuk 
berinvestasi, karena merupakan 
pasar terbesar ketiga di Asia setelah 
Tiongkok dan India,” ujarnya.

Sementara itu, CEO TDK, Hendryk 
L Karosekali menyatakan, saat ini 
pelaku manufaktur dalam negeri 
sudah membuktikan bisa membuat 
perangkat telekomunikasi dari 
para pemilik brand ponsel global. 
“Kemampuan produksi kami hingga 
15 ribu unit per hari ini. Tidak hanya 
ponsel 4G kelas menengah ke bawah 
yang bisa diproduksi, namun kami 

juga sudah mencakup ponsel cerdas 
kelas premium,” yakinnya.

Saat ini, TDK mampu memproduksi 
ponsel hingga 400 ribu unit 
per bulan. Sementara, khusus 
ponsel Lenovo dan Motorola, TDK 
memproduksi hingga 250.000 unit 
per bulan. Hendryk mengharapkan 
sinergi industri hulu dan hilir di ranah 
telekomunikasi, serta regulasi yang 
tegas agar aktivitas pembuatan 
ponsel di dalam negeri bisa berjalan 
lancar, sesuai dengan koridor yang 
sudah ditetapkan.

Country Lead Mobile Business 
Group, Lenovo Indonesia, Adrie 
R Suhadi, menilai peluang untuk 
perusahaan electronic manufacturing 
services di Indonesia dalam 
memproduksi smartphone masih 
sangat terbuka. “Hal ini tergantung 
dari kesiapan industri dan pendukung 
lainnya. Oleh karena itu, perlu 
dukungan dari pemerintah dalam 
hal ini Kemenperin karena sangat 
menentukan kemajuan industri 
smartphone dalam negeri,” harapnya.

Pemerintah 
akan Ubah 

Aturan Rencana 
Dasar Teknis 

Telekomunikasi 
Nasional
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makmur, dan sejahtera.
Disampaikan Plt Kepala Biro Humas 

Kementerian Kominfo Noor Iza, 
rencana dasar teknis telekomunikasi 
nasional dijadikan dasar dan 
pedoman dalam penyelenggaraan 
telekomunikasi, oleh karenanya dalam 
upaya mewujudkan rencana dasar 
teknis telekomunikasi nasional yang 
secara efektif, perlu disusun rencana 
dasar teknis telekomunikasi nasional 
secara sistematis, sederhana, dan 
komprehensif.

“Dalam rangka pengaturan rencana 
dasar teknis penyelenggaraan 
telekomunikasi yang terkoordinir serta 
terpadu, RPM ini akan menyempurnakan 
dan menyinergikan sesuai dengan 
kebutuhan dan perkembangan 
penyelenggaraan telekomunikasi. RPM 
ini akan mengganti dan mencabut 
Keputusan Menteri Perhubungan 
Nomor: KM. 4 Tahun 2001 tentang 
Penetapan Rencana Dasar 
Teknis Nasional 2000 
(Fundamental 
Technical Plan 2000) 
Pembangunan 
Telekomunikasi 
Nasional yang 
telah diubah 
sebanyak 7 
(tujuh) kali, 
terakhir dengan 
Peraturan 
Menteri 
Komunikasi 
dan Informatika 
Nomor 17 Tahun 
2014 tentang 
Perubahan Ketujuh 
atas Keputusan Menteri 
Perhubungan Nomor KM. 4 

Tahun 2001,” urainya.
Menurutnya, jenis Rencana Dasar 

Teknis (Fundamental Technical Plan/ 
FTP) terdiri atas dua jenis yakni 
FTP Nasional yang merupakan FTP 
regulasi meliputi semua jaringan di 
Indonesia, dan FTP Penyelenggara yang 
merupakan FTP operasi yang terbatas 
pada jaringan penyelenggara yang 
bersangkutan.

“Adapun ruang lingkup Rencana 
Dasar Teknis/ FTP Nasional meliputi 
perlindungan kepentingan pelanggan 
telekomunikasi domestik, pengaturan 
pemakaian sumber daya telekomunikasi 
yang terbatas, pengaturan kerja sama 
antarjaringan dan enentuan standar 
teknik nasional,” katanya.

Sementara itu, sambungnya, 
substansi yang diatur dalam Rencana 
Dasar Teknis/ FTP Telekomunikasi 
Nasional yaitu mencakup Rencana 
Penomoran, Rencana Interkoneksi 

Antarjaringan, Rencana 
Pembebanan, Rencana 

Ruting, Rencana 
Transmisi, Rencana 

Pensinyalan, 
Rencana Switching, 
Rencana 
Sinkronisasi, 
Rencana Mutu 
Layanan 
(Quality of 
Service), 
Rencana 
Manajemen 

Jaringan, Rencana 
Akses Pelanggan 

dan Keamanan, 
dan Rencana 

Penyelenggaraan 
Telekomunikasi.

TELEKOMUNIKASI
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Sebanyak 38 perusahaan 
telekomunikasi dan internet 
terancam dicabut izin 
penyelenggaraannya. 

Hal itu karena Berdasarkan 
data penerimaan PNBP BHP 
Telekomunikasi, dari 416 
penyelenggara telekomunikasi, 
masih terdapat 38 penyelenggara 
yang belum melaksanakan 
pembayaran kewajiban BHP 
Telekomunikasi tahun buku 2016.

Sehubungan dengan hal 
tersebut, mengingat telah 
diterbitkannya Surat Kasubdit 
Pencegahan dan Penertiban 
tertanggal 6 Maret 2016 perihal 
Surat Pemberitahuan Pembayaran 
Kewajiban BHP Telekomunikasi 
Tahun Buku 2016, Surat Plt. 
Direktur Pengendalian Pos dan 
Informatika tertanggal 2 Mei 
2017 tentang Surat Teguran 
Pertama Pembayaran Kewajiban 
BHP Telekomunikasi Tahun 
Buku 2016, Surat Plt. Direktur 
Pengendalian Pos dan Informatika 
tertanggal 15 Mei 2017 perihal 
Surat Teguran kedua Pembayaran 
Kewajiban BHP Telekomunikasi 
Tahun Buku 2016, serta Surat 
Plt. Direktur Pengendalian Pos 
dan Informatika tertanggal 29 
Mei 2017 perihal Surat Teguran 
Ketiga Pembayaran Kewajiban BHP 
Telekomunikasi Tahun Buku 2016, 

maka didapat informasi bahwa 38 
penyelenggara telekomunikasi dan 
internet yang belum melaksanakan 
kewajiban BHP Telekomunikasi 
tersebut.

Menurut Plt Kepala Biro Humas 
Kementerian Kominof Noor 
Iza, sesuai dengan ketentuan 
Pasal 23 Peraturan Menteri 
Komunikasi dan Informatika 
Nomor 17 tahun 2016 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Tarif 
Atas Penerimaan Negara 
Bukan Pajak dari Pungutan 
Biaya Hak Penyelenggaraan 
Telekomunikasi dan Kontribusi 
Kewajiban Pelayanan Universal/
Universal Service Obligation 
sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Komunikasi 
dan Informatika Nomor 19 
tahun 2016 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri 
Komunikasi dan Informatika 
Nomor 17 tahun 2016 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Tarif 
Atas Penerimaan Negara Bukan 
Pajak dari Pungutan Biaya Hak 
Penyelenggaraan Telekomunikasi 
dan Kontribusi Kewajiban 
Pelayanan Universal/Universal 
Service Obligation, apabila 
sampai dengan batas waktu yang 
diberikan Penyelenggara tersebut 
tidak memenuhi kewajiban 
dimaksud, maka akan dikenakan 

Dapat Peringatan Ketiga, 
38 Perusahaan Telekomunikasi dan 
Internet Berpotensi Dicabut Izinnya
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sanksi administratif berupa 
pencabutan izin penyelenggaraan 
telekomunikasi.

“Apabila penyelenggara sudah 
melakukan pembayaran BHP 
Telekomunikasi Tahun Buku 
2016, maka bukti pembayaran 
mohon dapat segera dikirimkan 
ke Direktur Pengendalian Pos 
dan Informatika, Direktorat 
Jenderal Penyelenggaraan Pos 
dan Informatika, Kementerian 

Komunikasi dan Informatika, Graha 
PPI  Lt. 4 Jl. Abdul Muis No. 8 
Jakarta Pusat 10110, Telp/Fax. 
021-2313756 atau melalui email 
kebhptel@mail.kominfo.go.id dan 
surat teguran ketiga pembayaran 
tersebut dapat diabaikan,” 
jelasnya.

Berikut ini daftar ke-38 
perusahaan telekomunikasi dan 
internet dan izinnya terancam 
dicabut pemerintah:

NO NAMA PERUSAHAAN IZIN PENYELENGGARA
1 AJN Solusindo Jartaptup dan NAP
2 Andalan Sekar Makmur ISP, ITKP
3 Andalas Media Informatika ISP
4 Awinet Global Mandiri ISP
5 Bakrie Telecom ISP dan Teleponi Dasar
6 Buana Lintas Media ISP
7 Cakrawala Lintas Kepri ISP
8 Fiber Media Indonesia Jartaptup
9 Generasi Indonesia Digital ISP
10 Global Port Binekatara ISP
11 Gomeds Network ISP
12 Hawk Teknologi Solusi ISP
13 Indotrans Data ISP
14 Infrastruktur Bisnis Sejahtera ISP
15 Inovasi Jaringan Nusantara ISP
16 Jabikha Teknologi Indonesia ISP
17 Jaringan Komunikasi Fiber Optik Indonesiaraya Jartaptup
18 Jetcoms Netindo ISP
19 Khasanah Timur Indonesia ISp
20 Komunika Lima Dua Belas ISP
21 Maduroo Internasional NAP dan ISP
22 Matra Mandiri Prima Jartaptup
23 Medianet Digital Indonesia ISP
24 Megasatcom Jartaptup
25 Multi Media Access ISP
26 Multi Teknologi Sejahtra ISP
27 NetTocyber Indonesia ISP dan Jartaptup
28 Panca Dewata Utama ISP
29 PC24 Cyber Indonesia ISP dan Jartaplok PS
30 Pishon Wireless Teknologi ISP
31 Prestasi Piranti Informasi ISP dan Jartaplok PS
32 Qiandra Information Technology ISP
33 Simaya Jejaring Mandiri ISP
34 Starcom Solusindo Jartaplok PS dan ISP
35 Terang Abadi Bersama ISP
36 Transdata Sejahtera ISP dan Jartaplok PS
37 Tunas Persada Cemerlang Jaya ISP
38 Wahana Multitron JARTAPLOK PS
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Infrastruktur penyiaran di wilayah 
terpencil masih menjadi masalah 
hingga kini. Blankspot masih 
banyak terjadi di beberapa wilayah. 

Komisioner KPI Pusat Hardly Stefano 
mengatakan perlunya pemetaan 
dan peningkatan infrastruktur 
penyiaran di daerah. Upaya ini untuk 
mengurangi wilayah blankspot seperti 
yang terdapat di daerah Maluku.

“Saat ini, hanya sedikit wilayah 
Maluku yang bisa tercover siaran 
analog. Karenanya, peningkatan 
infrastuktur penyiaran di wilayah 
seperti ini sangat mendesak,” 
katanya saat melakukan pertemuan 
dengan LPPL TVRI di Ambon. 
Menurut Hardly, untuk meningkatkan 
infrastruktur tersebut haruslah 
didukung semua pihak termasuk 
pemerintah kabupaten di Maluku.

Ketua KPID Maluku, Mutiara 
menambahkan, daerah terpencil 
mestinya menjadi prioritas utama 
dalam penyebaran informasi. 
Kenyataan yang terjadi, daerah-

daerah tersebut makin dikecilkan 
karena minimnya informasi yang 
didapat masyarakat di wilayah 
tersebut.

“Jangan jadikan daerah terpencil 
makin terpencil karena terbatasnya 
informasi yang mereka dapat. Saat 
ini siaran telvisi analog yang dapat 
diterima di Maluku hanya ada di 
Ambon, Masohi, dan Seram bagian 
Barat saja,” jelas Mutiara.

Sementara itu, Kepala Stasiun TVRI 
Maluku, Akbar Saidi, menyampaikan 
bahwa untuk mengcover siaran di 
wilayah Maluku hanya dapat melalui 
satelit yang diterima pemancar. 
Jika mengandalkan siaran terestrial 
terganjal dengan keadaan geografis 
Maluku sebagai wilayah kepulauan 
yang dimana jarak antar pemancar 
satu dengan lainnya terlalu jauh.

“Namun untuk menggunakan satelit 
dibutuhkan infrastruktur yang besar 
dan dibutuhan dukungan semua pihak 
temasuk Pemeritah Kabupaten yang 
ada di Maluku,” papar Akbar.

Untuk Kurangi Blankspot 
Perlu Peningkatan 

Infrastruktur Penyiaran di 
Wilayah Terpencil
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Asosiasi 
Televisi Swasta 
Indonesia (ATVSI) 
menilai bahwa konsep single 

mux (multiplekser) operator dan 
penetapan LPP Radio Televisi Republik 
Indonesia (RTRI) sebagai satu-satunya 
penyelenggara penyiaran multipleksing 
digital berpotensi disalahgunakan.

Menurut Ketua ATVSI, Ishadi SK, 
adanya single mux operator dalam 

hal ini LPP RTRI adalah 
salah satu kegiatan 

adanya dominan/otoritas 
tunggal oleh pemerintah. ”Ini diduga 
berpotensi disalah-gunakan untuk 
membatasi pasar industri penyiaran. 
Dan penguasaan yang mengarah pada 
pembatasan ini dapat mengakibatkan 
terjadinya praktik monopoli atau 
persaingan usaha tak sehat,” kata 
Ishadi, di Jakarta.

Single Mux 
Berpotensi 

Disalahgunakan 
untuk Batasi Pasar 
Industri Penyiaran
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Seperti diketahui, Rancangan UU 
(RUU) Penyiaran akan segera dibawa 
ke Rapat Paripurna DPR sebagai RUU 
Penyiaran inisiatif DPR. Di dalamnya 
akan mengatur migrasi sistem 
penyiaran televisi terestrial penerimaan 
tetap tidak berbayar analog menjadi 
digital. Dengan adanya migrasi digital 
itu, diperkenalkan konsep single mux 
operator dan RTRI

Ditambahkan Ishadi, penetapan 
RTRI ini sebagai penyelenggara 
tunggal multipleksing juga berpotensi 
melanggar UU Anti Monopoli. “Karena 
tak ada jaminan terselenggaranya 
satandar layanan (service level) 
penyiaran digital yang baik dan 
kompetitif dan tentunya jaminan 
kebebasan menyampaikan pendapat 
melalui layar kaca,” tutur Ishadi.

Ishadi juga menegaskan, penetapan 
single mux operator itu akan 
berdampak pada LPS eksisting yang 
akan menghadapi ketidakpastian. 
Karena frekuensi yang menjadi roh 
penyiaran dan sekaligus menjadi 
jaminan terselenggaranya kegiatan 
penyiaran dikelola oleh satu pihak 
saja. ”Juga akan terjadi pemborosan 
investasi infrastruktur yang sudah 

dibangun, dan bahkan bisa akan terjadi 
PHK karyawan stasiun televisi yang 
selama ini mengelola infrastruktur 
transmisi,”pungkasnya.

Pada Mei lalu, diskusi mengenai nasib 
industri penyiaran juga telah digelar. 
Kesimpulannya, RUU Penyiaran 2017 
diharapkan menghasilkan regulasi lebih 
baik dibandingkan undang-undang 
sebelumnya, yakni UU No 32 Tahun 
2002 tentang Penyiaran. 

Sejumlah kalangan menilai sejauh 
ini draf revisi RUU Penyiaran yang 
menjadi inisiatif DPR masih jauh dari 
harapan untuk menciptakan industri 
penyiaran yang sehat. Harapan adanya 
perbaikan regulasi disampaikan 
Wakil Ketua Asosiasi Televisi Swasta 
Indonesia (ATVSI) Syafril Nasution. 
Dia menggariskan, jangan sampai 
masuknya negara ke sektor publik 
justru menghasilkan kebijakan yang 
merugikan bagi industri penyiaran yang 
padat modal. 

”Kita berharap ada masukan yang 
baik mengenai RUU ini. Jangan sampai 
sebaliknya. Harapannya, melalui 
seminar ini ada pandangan-pandangan 
positif yang bisa kita bawa sebelum 
draf RUU Penyiaran disahkan menjadi 
UU,” ujarnya.

Mantan Ketua Komisi I DPR Mahfudz 
Siddiq dan pakar industri penyiaran 
Heru Sutadi melihat draf RUU Penyiaran 
yang beredar di masyarakat masih 
penuh perdebatan. Mahfud menunjuk 

ada banyaknya 
kontradiksi di dalam 
pengaturan norma-norma 
pada RUU tersebut. Di 
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sisi lain, RUU Penyiaran 2017 juga 
mengakomodasi tentang pengelolaan 
infrastruktur penyiaran digital diberikan 
kepada satu pihak multiplekser tunggal. 

”Dalam hal ini, alternatifnya 
penetapan multiplekser tunggal 
diberikan kepada lembaga penyiaran 
publik TVRI. Nah , ini memang memicu 
banyak perdebatan. Ada yang 
menyebut mengarah pada monopoli 
hingga bertentangan dengan UU 
sehingga sangat rentan untuk digugat,” 
kata Mahfudz. Dalam pandangannya, 
TVRI saat ini masih belum selesai 
merevitalisasi keberadaannya sebagai 
penyelenggara televisi publik. 

Di sisi lain, TVRI masih dibiayai APBN 
dan tunduk pada mekanisme APBN. 
Artinya, jika televisi nasional tersebut 
mengelola urusan bisnis maka harus 
punya pola dan standar pelayanan. 
Heru Sutadi juga melihat draf revisi RUU 
Penyiaran yang menjadi inisiatif DPR 
masih jauh dari harapan menciptakan 
industri penyiaran yang sehat. 

Salah satu hal yang tidak sehat 
seperti penetapan Lembaga 
Penyiaran Publik (LPP) Radio Televisi 
Republik Indonesia atau RTRI. Dia 
mengatakan ini langkah mundur di 
tengah era demokratisasi penyiaran 
dan sangat berpotensi merugikan 
lembaga penyiaran 
yang ditetapkan 
pemerintah sebagai 
penyelenggara 
multipleksing. 

”Untuk 
mengambil 
keputusan 
ini, kita tidak 

bisa lihat satu sektor saja. TVRI menjadi 
penyelenggara multipleks di satu sisi 
dinilai lebih fair. Tapi jika merujuk pada 
UU Persaingan Usaha Tidak Sehat dan 
Larangan Praktik Monopoli, tentunya 
hal tersebut merupakan bentuk dari 
monopoli,” ucapnya. Dia mengingatkan 
potensi kerusakan dengan munculnya 
wacana penetapan multiplekser 
tunggal (single MUX) akan membawa 
konsekuensi yang luar bisa terhadap 
industri penyiaran. 

Eksistensi terhadap infrastruktur 
dengan konten juga akan menyebabkan 
kemunduran yang luar biasa terhadap 
pelaku industri penyiaran eksisting. 
”Pemisahan itu akan menyebabkan 
company value merosot drastis, 
sehingga perusahaan tidak memiliki 
kemampuan untuk memproduksi konten 
berkualitas bagi masyarakat,” jelasnya. 

Sementara itu, pakar kebijakan 
publik dari Universitas Indonesia Riant 
Nugroho meminta DPR dan pemerintah 
untuk mencermati betul bahwa 
kebijakan yang terkait penyiaran 
merupakan kebijakan yang menyentuh 

ranah publik. ”Artinya, jika menuai 
polemik, mari kita kawal bersama-
sama. Bagaimanapun, penyiaran ini 

merupakan ranah publik 
yang untung ruginya harus 

dihitung dengan 
hati-hati,” 

tandasnya.
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Untuk Menjaga 
Eksistensi 
KPI Daerah, 
Kemendagri Akan 

Keluarkan Surat Edaran
Kementerian 

Dalam Negeri akan 
mengeluarkan surat 
edaran terkait posisi 
kelembagaan Komisi 
Penyiaran Indonesia 
Daerah (KPID) serta 
penganggarannya dalam 
Anggaran Perencanaan 
dan Belanja Daerah 
(APBD).  Diharapkan, 
setelah surat edaran 
tersebut dikeluarkan, 
keberadaan KPID kembali 
berfungsi sesuai amanat 
UU No. 32/2002 
tentang Penyiaran, 
serta pelayanan 

kepada masyarakat 
terkait penyiaran 
dapat terselenggara 
dengan baik. Hal 
tersebut terungkap usai 
diadakannya pertemuan 
antara Direktorat 
Jenderal Otonomi 
Daerah Kemendagri 
dengan KPI Pusat dan 
KPI Daerah, serta jajaran 
Kementerian Komunikasi 
dan Informatika, di 
kantor Dirjen Otda 
Kemendagri.

Soemarsono, Dirjen 
Otda Kemendagri yang 
memimpin pertemuan 
tersebut menyatakan, 
bahwa pihaknya akan 
mengeluarkan surat 
edaran sehingga 
seluruh provinsi dapat 
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memberikan anggaran 
kepada KPID, dan lembaga ini 
dapat bekerja sebagaimana 
biasa. Pertemuan ini sendiri 
didasari atas adanya 
perubahan eksistensi KPID 
setelah dikeluarkannya 
Peraturan Pemerintah Nomor 
18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah. Diantara 
konsekuensi atas berlakunya 
Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 
tersebut adalah pembubaran 
kesekretariatan KPID, 
tidak adanya anggaran 
bagi kegiatan KPID dalam 
APBD Provinsi, tidak dapat 
dicairkannya anggaran KPID 
meski sudah teranggarkan 
dalam APBD. Sementara itu, 
UU No. 32/2002 tentang 
Penyiaran menyebutkan 
bahwa KPI dibiayai oleh 
APBN sedangkan KPID 
dibiayai oleh APBD.

Beberapa perwakilan 
dari KPID yang ikut hadir 
dalam pertemuan ini adalah, 
KPID Sulawesi Utara, KPI 
Sumatera Selatan, KPID 
Banten, KPID Jawa Tengah, 
KPID Kepulauan Riau, KPI DKI 
Jakarta, KPID Jawa Barat 
serta KPID Sulawesi Tengah. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Ketua KPI Pusat 
Yuliandre Darwis juga 
memaparkan kondisi terakhir 
KPID di beberapa provinsi. 
“Akibat dari tidak adanya 
anggaran untuk KPID, proses 
pelayanan perizinan jadi 
terhambat”, ujar Yuliandre. 

Selain itu, pemantauan siaran 
televisi dan radio lokal yang 
dilakukan oleh KPID juga 
terhenti. Padahal, saat ini 
banyak ancaman stabilitas 
negara yang disiarkan melalui 
medium radio di berbagai 
daerah.

Hal senada dengan Ketua 
KPI Pusat, disampaikan 
pula Dirjen Informasi 
dan Komunikasi Publik 
Kemenkominfo, Rosarita 
Niken Widyastuti. Menurut 
Niken, fungsi KPID sangat 
vital saat ini. 

“Beban dan tanggung 
jawab KPID adalah 
mengawasi TV lokal dan 
radio yang saat ini sudah 
banyak muncul muatan 
radikal,” ujar Niken. 

Dirinya sangat memahami 
betul, pentingnya KPID 
tetap eksis baik dalam 
pelayanan perizinan ataupun 
pengawasan muatan siaran 
yang hadir di tengah 
masyarakat.

Soemarsono menjelaskan 
bahwa dalam surat edaran 
Kemendagri tersebut akan 
memberikan ruang bagi 
penganggaran KPID di APBD, 
hingga aturan yang baru 
tentang penyiaran lewat 
Revisi Undang-Undang 
Penyiaran disahkan. Soni 
berharap, setelah surat 
edaran keluar, seluruh 
fungsi serta personil yang 
ada di KPID akan kembali 
memberikan pelayanan pada 
masyarakat.
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Kementerian PPN/Bappenas 
bersama Pemerintah Australia 
melalui program Kolaborasi 
Masyarakat dan Pelayanan 

untuk Kesejahteraan (KOMPAK) 
menyelenggarakan lokakarya 
Peran Teknologi Keuangan dalam 
Pembangunan, dengan tema “Fintech 
untuk Pembangunan yang Inklusif 
dan Berkelanjutan”. Lokakarya ini 
bertujuan untuk bersama-sama 
mencari solusi dalam menghadapi 
tantangan pengarusutamaan 
pembangunan inklusif melalui 
teknologi keuangan, dan membangun 
momentum pemanfaatan layanan 
keuangan digital dalam kebijakan 
pemerintah pusat dan daerah.

Menteri PPN/Kepala Bappenas 
Bambang P. S. Brodjonegoro 
mengatakan teknologi keuangan 
(financial technology) atau yang lebih 
populer disebut sebagai Fintech, 
diharapkan dapat menjadi jawaban 
dari tantangan sistem keuangan di 
Indonesia. 

“Kementerian PPN/Bappenas 
memandang Fintech sebagai 
salah satu elemen strategis untuk 
mewujudkan keuangan inklusif, 
dan sekaligus dapat menciptakan 
pembangunan berkeadilan bagi 
masyarakat miskin dan yang rentan 

tidak mampu mengakses layanan 
jasa keuangan formal. Pada 2016, 
Asosiasi Fintech Indonesia mendata 
setidaknya terdapat 140 pemain 
Fintech di Indonesia. Diharapkan 
dengan semakin meningkatnya 
literasi keuangan masyarakat 
Indonesia, maka investasi jangka 
panjang dan penempatan modal pada 
berbagai sektor-sektor produktif juga 
dapat ditingkatkan,” jelas Menteri 
Bambang.

Lebih lanjut, Menteri Bambang 
menjelaskan tiga prioritas 
pembangunan yang dapat digerakkan 
oleh pemanfaatan Fintech. Pertama, 
mobilisasi modal untuk meningkatkan 
aktivitas ekonomi kelompok yang 
kurang terlayani, seperti Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah (MBR) dan 
Usaha Kecil Menengah (UKM). 

Kedua, mobilisasi uang yang ada 
di masyarakat untuk membiayai 
infrastruktur dasar, seperti sanitasi 
dan listrik. Ketiga, mobilisasi dana 
untuk mendorong pembangunan 
infrastruktur yang berkelanjutan, 
seperti energi bersih, dan/atau 
membiayai inovasi yang penting 
dalam rangka peningkatan produksi 
pertanian dan perikanan. 

“Dari hasil simulasi Kementerian 
PPN/Bappenas, kebutuhan 

Capai Pembangunan Inklusif, 
Berkelanjutan, dan Berkeadilan

Fintech Jadi Instrumen
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pembiayaan investasi untuk 
pembangunan infrastruktur 
pada 2018 sekitar Rp 5.248 
Triliun, namun dengan 
keterbatasan kapasitas fiskal 
maka 62 persen sumber 
pembiayaan harus berasal 
dari masyarakat. Kami melihat 
Fintech memiliki kapabilitas 
untuk mengisi potensi pasar 
yang cukup besar tersebut, 
sehingga pada akhirnya Fintech 
juga dapat meningkatkan 
kesejahteraan rumah tangga 
miskin melalui pembiayaan 
usaha, akses terhadap 
air bersih dan listrik, dan 
pengelolaan keuangan untuk 
pendidikan dan kesehatan,” 
jelas beliau.

Dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2015-2019, keuangan 
inklusif merupakan upaya 
pemerintah untuk mewujudkan 
kemandirian ekonomi dengan 
menggerakkan sektor strategis 
ekonomi domestik. Sasarannya 
adalah meningkatkan akses 
masyarakat terhadap layanan 
jasa keuangan formal dalam 
kerangka pembangunan 
ekonomi yang inklusif dan 
berkeadilan. 

Sejalan dengan sasaran 
RPJMN tersebut, berdasarkan 
Survei Deloitte Consulting dan 
Asosiasi Fintech Indonesia 
pada 2016, terdapat tiga 
hal yang dapat mendorong 
penerapan Fintech di Indonesia, 
yakni regulasi yang lebih jelas, 
kolaborasi, dan utamanya 
literasi keuangan.

Dari hasil Survei Nasional 

Literasi dan Inklusi Keuangan 
yang dilakukan oleh Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) pada 
2016 menunjukkan bahwa 
Indeks Literasi Keuangan 
sebesar 29,66 persen dan 
Indeks Inklusi Keuangan sebesar 
67,82 persen. Merespons 
hal tersebut, pemerintah 
akan terus mendorong dan 
melaksanakan program literasi 
dan inklusi keuangan agar 
target Indeks Inklusi Keuangan 
yang dicanangkan pemerintah 
melalui Peraturan Presiden 
(Perpres) Nomor 82 Tahun 
2016 tentang Strategi Nasional 
Keuangan Inklusi (SNKI) 
sebesar 75 persen, dapat 
dicapai pada 2019.

Namun, data dari OJK 
menunjukkan baru sekitar 
67 persen orang dewasa di 
Indonesia pada 2016 yang 
mendapatkan akses di lembaga 
keuangan formal; Bank Dunia 
menerangkan sekitar 49 juta 
unit UKM belum bankable; 
sementara data dari Badan 
Pusat Statistik (BPS) mencatat 
pangsa kredit baru mencapai 
35,5 persen dari Produk 
Domestik Bruto (PDB). Untuk 
itu, kebijakan yang adaptif 
terhadap teknologi serta 
kemitraan dengan pihak swasta 
dan layanan jasa keuangan, 
sangat diperlukan agar dapat 
berkontribusi positif terhadap 
pencapaian sasaran RPJMN 
2015-2019.

Pemerintah Australia sangat 
mendukung kebijakan dan 
program Pemerintah Indonesia 
ini untuk meningkatkan 
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Indeks Literasi Keuangan 
dan Indeks Inklusi Keuangan. 
“Pemerintah Australia melalui 
program KOMPAK memiliki 
kegiatan penguatan kapasitas 
masyarakat dan UKM dalam 
mengakses pasar dan jasa 
keuangan,” jelas Astrid Kartika, 
Unit Manager for Basic Services 
– Human Development Section, 
Kementerian Luar Negeri dan 
Perdagangan Australia. 

Menurutnya, diseminasi 
informasi kepada kelompok 
khusus, terutama masyarakat 
pedesaan dan kelompok difabel, 
adalah kunci memperluas 
akses dan literasi keuangan di 
Indonesia.

Dalam laporan McKinsey 
Global Institute yang berjudul 
“Digital Finance for All: 
Powering Inclusive Growth 
in Emerging Economies”, 
layanan keuangan digital dapat 
memberikan akses kepada 1,6 
miliar orang yang tidak memiliki 
rekening bank untuk masuk ke 
sektor usaha formal. Sebanyak 
95 juta lapangan kerja baru 
dapat diciptakan, dan PDB 
negara-negara berkembang 
meningkat sebesar $3,7 Triliun. 

“Pemanfaatan Fintech 
terbukti mampu membuka 
akses yang lebih besar 
terhadap layanan jasa 
keuangan formal, mendorong 
pertumbuhan ekonomi, 
serta pembangunan 

inklusif dan berkelanjutan. 
Tantangannya bagi Indonesia 
adalah menjadikan proses 
pembangunan dan pelayanan 
publik adaptif terhadap 
perkembangan Fintech. Hal ini 
yang akan coba kita dorong 
dalam proses perencanaan 
pembangunan,” ungkap 
Direktur Jasa Keuangan 
dan BUMN Kementerian 
PPN/Bappenas Muhammad 
Cholifihani.

Lokakarya ini diharapkan 
dapat menyusun rekomendasi 
bagi pemerintah pusat dan 
daerah dalam merencanakan 
dan melaksanakan program 
keuangan inklusif melalui 
Fintech, terutama pada 
pelayanan publik. 

Lokakarya ini melibatkan 
sektor swasta yang berhasil 
menerapkan Fintech dalam 
pelayanan maupun usahanya. 
Hadir CEO Gojek Nadiem 
Makarim, Vice President PT 
Amartha Mikro Fintek Aria 
Widyanto, CEO Kitabisa M. 
Alfatih Timur, dan Executive 
Director WeCare.
id Gigih Rezki 
Septianto, yang di 
dalam lokakarya ini 
sekaligus bertindak 
sebagai narasumber 
dalam sesi Diskusi 
Panel: Inisiatif dan 
Kolaborasi dengan 
Sektor Swasta.
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Kementerian Koperasi dan 
Usaha Kecil Menengah 
(UKM) mengajak generasi 
muda untuk terus 

mengembangkan kemampuan 
dalam berbisnis. Inovasi bisnis 
itu harus didukung dengan 
kemampuan informasi teknologi 
(IT) sehingga bisa memasarkan 
produk mereka secara digital.

“Mengapa harus digital? 
Karena sekarang era digital 
yang harus diikuti semua 
kalangan,” kata Sekretaris 
Menteri Koperasi dan UKM 
Agus Muharram, pada Gerakan 
Nasional untuk Mendigitalisasi 
58 Juta Bisnis Lokal di 
Indonesia, di Bandung.

Siapa pun yang tidak 
mengikuti arus digital ini, 
lanjut Agus Muharram, dengan 
sendirinya akan tertinggal. 
“Karena semua lini kehidupan 
sudah bergerak dengan basis 
digital,” katanya.

Menurut Agus, jumlah 
penduduk Indonesia yang besar 
merupakan pasar potensial 
untuk pemasaran produk UMKM. 
Pasar ini, tambahnya, akan bisa 

berkembang lebih besar lagi jika 
ada sentuhan kreatifitas dan 
jiwa wirausaha.

Pada akhir tahun 2016, 
Badan Pusat Statistik telah 
mempublikasikan bahwa 
pertumbuhan ekonomi Indonesia 
sebesar 5,02%. Sehingga bila 
UMKM dapat berdigital dapat 
secara signifikan meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kalau kita lihat potensi 
ekonomi digital itu, kami 
mendukung pemanfaatan 
teknlogi digital untuk 
mendukung bisnis pelaku 
koperasi dan UMKM,” kata 
Agus.

Ia menambahkan, 
Kemenkop dan UKM memiliki 
beberapa program menuju 
digital economy, antara lain 
pendaftaran badan hukum 
secara online. Pelatihan 
SDM KUKM dan mahasiswa 
(vocational training) sebagai 
techno preuner.

“Kami juga memiliki program 
financial technology untuk 
para start-up business dan 
pendaftaran UMKM sebagai 

Kemenkop dan UKM
Ajak Generasi Muda

Kembangkan Bisnis
Berbasis Digital
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merchant di market place SMESCO, 
serta kerja sama dengan berbagai 
market place lainnya,” kata Agus 
Muharram.

Sementara itu, Direktur Utama 
Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi 
dan Usaha Kecil Menengah (LLP-
KUKM) Kemenkop KUKM Ahmad Zabadi 
mengatakan, untuk meningkatkan 
daya saing antarproduk para perajin 
lokal dengan produk luar negeri, yaitu 
dengan menjadikannya terpusat. 

’’Untuk lebih mudah memasarkan, 
yaitu dengan men-display semua 
produk UKM di gedung SMESCO 
Indonesia,’’ ujar Zabadi.

Dengan memusatkan seluruh produk 
UKM di gedung SMESCO Indonesia, 
menjadikan pemasaran menjadi 
lebih efektif. Meski begitu, usaha 
mengembangkan UKM di Indonesia 
bukan tanpa halangan. Salah satu 
kendala yang dialami pemerintah saat 
ini adalah kondisi SDM pelaku UKM yang 
masih belum merata.

’’Dari sisi SDM kita masih kalah. 
Pelaku UKM kita basic pendidikannya 

dari data BPS hanya SD dan SMP, yakni 
60–70 persen dari total UKM. Sangat 
besar pengaruhnya. Dengan basic yang 
masih rendah, kemampuan beradaptasi 
dengan perubahan menjadi lebih sulit. 
Karena saat ini masyarakat dituntut 
harus cepat beradaptasi,’’ tuturnya.

Dengan masih rendahnya 
tingkat pendidikan pelaku UKM 
di Indonesia membuatnya lebih 
sulit dalam beradaptasi dengan 
perkembangan teknologi digital. 
’’Saat ini perbandingannya masih 
jauh dari pelaku UKM yang sudah 
memanfaatkan teknologi dan belum 
memanfaatkannya,’’ tuturnya.

Dikatakan Zabadi, dengan jumlah 
warga negara ASEAN yang 40 persen 
merupakan penduduk Indonesia, 
membuat tanah air menjadi pasar paling 
potensial. Sehingga dengan momentum 
MEA, banyak negara di ASEAN yang 
berebut untuk memasarkan produknya 
di Indonesia. ’’Cara kita untuk 
menangkis produk asing, yaitu dengan 
meningkatkan daya saing UKM kita,’’ 
katanya.
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Sudah bukan hal yang 
mengagetkan lagi bahwa 
memasuki Ramadan, konsumsi 
masyarakat selalu mengalami 

peningkatan. Berbagai tradisi dan 
kebiasaan yang mewarnai Ramadan, 
menjadi pemicu meningkatnya 
pengeluaran 
seseorang 
selama waktu 
tersebut. 
Belum 
lagi, harga 
barang 
yang 

cenderung naik juga menjadi 
faktor pendukung besarnya nilai 
pengeluaran seseorang di bulan suci.

Di sisi lain kebutuhan sehari-
hari yang tetap harus dipenuhi 
menyebabkan seseorang harus 
merogoh kocek lebih di bulan 
Ramadan dibandingkan bulan lainnya 
karena banyak tradisi yang dilakukan 
masyarakat Indonesia seperti 
berbuka puasa bersama kerabat 
hingga menyiapkan hadiah maupun 
oleh-oleh untuk sanak saudara.

Kebiasaan jajan dan belanja ini 
tidak hanya meningkat pada toko-

Ramadhan
Pengunjung Toko Online 
Naik Dua Kali Lipat Saat
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toko fisik/offline yang tersebar di 
tengah masyarakat, tetapi juga 
dialami di jaringan belanja online. 
Elevenia, ecommerce yang 
mengusung open market place 
di Indonesia mencatat bahwa 
peningkatan transaksi mencapai 
dua kali lipat ketika memasuki 
bulan puasa. Angka ini terus 
meningkat hingga dua minggu 
sebelum hari lebaran. Kemudian 
di minggu lebaran, transaksi 
cenderung menurun hingga 50% 
dan kembali meningkat hampir 
tiga kali lipat setelah minggu 
lebaran berlalu.

Bukan hanya itu, di bulan suci 
tersebut elevenia juga mendapati 
bahwa waktu ngabuburit pukul 
14.00 – 17.00 merupakan 
waktu favorit para buyer untuk 

berbelanja. Tercatat di antara 
waktu tersebut transaksi 
meningkat sangat signifikan. 
Sedangkan di luar jam tersebut, 
grafik transaksi belanja 
cenderung menurun.

“Secara konsisten kami 
mendapati bahwa perilaku 
konsumen di Ramadan, 
transaksi belanja akan menurun 
pada minggu lebaran karena 
masyarakat sudah sibuk 
mempersiapkan acara lebaran 
itu sendiri, seperti bepergian 
ke kampung halaman maupun 
silaturahmi mengunjungi sanak 
saudara. Selain itu, selain waktu 
ngabuburit pukul 14.00 – 17.00, 
grafik transaksi belanja menurun 
bisa jadi disebabkan oleh 
banyaknya agenda silaturahmi 

berbuka puasa dengan kerabat 
serta beribadah tarawih.” Jelas 
Bayu S. Tjahjono – GM Strategy 
& Communication elevenia.

Berbicara mengenai perilaku 
belanja konsumen pada 
Ramadan, sangat erat berkaitan 
dengan produk yang banyak 
dibeli di waktu-waktu tersebut. 

Elevenia mendapati bahwa 
produk fashion menjadi produk 
yang secara konsisten setiap 
ramadan mengalami kenaikan 
hingga seperempat dari seluruh 
transaksi. Produk lainnya yang 
mengalami kenaikan pembelian 
adalah produk gadget. Namun, 
berbeda dengan produk fashion, 
produk gadget justru mengalami 
kenaikan paling tinggi setelah 
melewati Lebaran.

“Sesuai dengan pesan 
ramadan ‘lahir baru’, belanja dan 
mengenakan baju baru sudah 
menjadi tradisi menyambut hari 
raya Idul Fitri. Selain itu, baju 
juga bisa menjadi alternatif 
hadiah yang pas untuk kerabat. 
Peningkatan belanja produk 
gadget biasanya terjadi di waktu 
yang berdekatan dengan waktu 
penerimaan Tunjangan Hari 
Raya (THR). Selain produk dari 
kedua kategori tersebut, salah 
satu produk laris lainnya selama 
ramadan adalah e-coupon untuk 
pulsa handphone. Tercatat 
selama ramadan, belanja pulsa 
handphone adalah sebesar 34% 
dan mengalami kenaikan paling 
tinggi di hari Lebaran, yakni 
mencapai 40%,” tutup Bayu.
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Layanan 
e-Commerce 
Cipika Mulai 

Operator telekomunikasi 
Indosat oordeoo menutup 
layanan e-commerce 
Cipika. Pasar online ini 

berhenti beroperasi pada tanggal 
1 Juni. Setelah ditutup, beberapa 
karyawan Cipika diberhentikan 
sementara beberapa orang 
dipindahkan ke unit usaha lain 
milik Indosat Ooredoo. Namun, 
pasar online telco untuk game 
Cipika Play akan terus beroperasi 
seperti biasa.

Layanan pembayaran tunai 
Indosat Ooredoo Dompetku 
juga telah diganti namanya 
menjadi PayPro. Indosat telah 
mengalihkan lisensi e-payment 
milik entitas tersebut, dan 
sekarang telah terpisah dari 
Indosat Ooredoo. 

Indosat Ooredoo berencana 
untuk lebih fokus pada 
pengembangan jaringan dan 
pengembangan bisnis digital 
melalui kemitraan. Untuk 
Dompetku atau PayPro, 
pemisahan operasinya dari 
Indosat Ooredoo memungkinkan 
perusahaan “bergerak lebih 
cepat” dan tidak diperlambat 
oleh birokrasi di perusahaan 
besar. Bos Cipika Charles Karo-
karo dan Dompetku Randy 
Pangalila akan terus bekerja sama 
dengan operator telekomunikasi.

Indosat Ooredoo dikenal 
sebagai mitra Kejora Ventures 
dalam menyelenggarakan 
program akselerator Ideabox, 
yang baru-baru ini berkembang 
menjadi investasi modal ventura 
dengan diluncurkannya Ideabox 
Ventures.

Indosat 
Tutup

1 Juni
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Menteri Komunikasi dan Informatika 
Rudiantara mengatakan setiap 
orang harus mendorong hal-hal 
yang positif di negara Indonesia. 

Demikian disampaikan Rudiantara dalam 
peluncuran situs indonesiabaik.id di Ruang 
Serbaguna Kementerian Kominfo, Jakarta.

“Kita harus terus dorong hal-hal yang 
positif di negara kita ini,” tuturnya. 
Bersama Dirjen Informasi dan Komunikasi 
Publik Rosita Niken Widiastuti, Menteri 
Rudiantara meluncurkan indonesiabaik.id 
yang berisi informasi tentang Indonesia, 
pelayanan publik dan informasi terkini. 
“Mudah-mudahan konten dari indonesia baik 
bisa disampaikan dengan kekinian,” harap 
Rudiantara.

Secara khusus 
Menteri Kominfo 
mengimbau agar 
hal-hal yang baik 
di Indonesia dapat 

disampaikan dengan kekinian. “Biasanya di 
pemerintah menyampaikannya kaku kurang 
kekinian. Yang penting yang baik-baik dari 
Indonesia dengan cara yang kekinian karena 
yang penting pesannya sampai. Bukan 
grammar ysng diributkan, namun pesannya 
sampai,” katanya.

Indonesiabaik.
id merupakan salah 
satu kanal yang 
disediakan oleh 
Kementerian Kominfo 
untuk menyampaikan 
informasi tentang 
ragam program 
pemerintah dengan 
kemasan yang 
lebih menarik. 
Terdaat empat 
pilar konten yaitu 
Tentang Indonesia, 
Informasi dan 
Edukasi Pelayanan 
Publik, Info Terkini, 
dan Pembangunan 

Dorong 
Hal-Hal 
Positif, 
Situs indonesiabaik.id
Dihadirkan
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Indonesia. Situs itu dirancang sebagai 
repository konten digital dengan 
sasaran generasi muda usia 20-34 
tahun dan kalangan digital native.

Sementara itu, Niken menyampaikan, 
produksi konten positif diperlukan 
untuk mengimbangi sebaran konten 
negatif berupa ujaran kebencian atau 
radikalisme. 

"Semakin banyak kita buat konten 
positif, perlahan akan dapat menutupi 
konten negatif yang ada. Konten yang 
mengandung toleransi, kebinekaan dan 
rekonsiliasi nasional. Ayo berlomba 
untuk produksi konten positif, agar 
media sosial dibanjiri dengan hal-hal 
baik,” harap Niken. 

Diungkapkannya, saat ini terjadi 

dinamika kondisi negara karena 
persebaran informasi melalui internet 
dan media sosial. "Ada kecenderungan 
pengguna media sosial menyebarkan 
informasi dengan pola 10 to 90 artinya 
sepuluh persen orang yang produksi 
konten dan disebarkan oleh 90% 
lainnya. Sayangnya banyak informasi 
yang disebarkan itu masih dominan 
informasi negatif dan hoaks," katanya.

Niken juga menyatakan Kementerian 
Kominfo ingin mendorong produksi 
konten informasi positif yang dapat 
disebarluaskan melalui media sosial. 
“Saya melihat antusiasme anak muda, 
generasi milenial cukup tinggi dan 
sangat menghargai keberagaman yang 
ada di Indonesia," katanya.

Indonesia Masih Terbelakang di 
Kawasan Asia Tenggara

Kecepatan Internet

Perkembangan koneksi internet di 
Indonesia tidak banyak kemajuan berarti 
dalam beberapa tahun terakhir ini. Alih-
alih ingin menjadi yang terdepan di 

kawasan Asia, di regional Asia Tenggara saja, 
kecepatan internet Indonesia maish kalah 
dibanding negara-negara lainnya. Berdasar 
laporan State of The Intenert Q1-2017 yang 
dikeleuarkan Akamai, kecepatan internet 
Indonesia hanya berada di posisi ke-5 di 
kawasan ASEAN.

Posisi Indonesia, kecepatan internet rata-
rata yang dicatat Akamai adalah 7,2 Mbps. 
Memang secara tahun-ke-tahun ada kenaikan 
sebesar 59 persen dan dari kuartal-ke-kuartal 
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naik 6,7 persen, namun posisi negara lain yang 
juga mengalami perkembangan berarti, membuat 
Indonesia sulit untuk bisa menjadi yang terdepan di 
kawasan Asia Tenggara.

Untuk Asia Tenggara, yang paling maju kecepatan 
internetnya adalah Singapura dengan rata-rata 
kecepatan 20,3 Mbps. Kemudian di bawahnya ada 
Thailand dengan 16 Mbps, disusul Viet Nam 9,5 
Mbps, kemudian Malaysia dengan 8,9 Mbps baru 
Indonesia dan kemudian Filipina dengan 5,5 Mbps. 
Indonesia sendiri berada di urutan ke 77 dalam 
peringkat Global, sementara Singapura ada di 
peringkat 7, Thailand 21, Viet Nam 58 dan Malaysia 
62.

Korea Selatan terus memiliki kecepatan 
broadband rata-rata tercepat di dunia pada 
Kuartal pertama 2017 ini, sementara Singapura 
mempertahankan posisinya sebagai negara dengan 
kecepatan koneksi puncak rata-rata tertinggi. 

Meskipun mengalami penurunan 1,7 persen tahun 
ke tahun, Korea Selatan mempertahankan posisinya 
di puncak klasemen dengan kecepatan koneksi rata-
rata 28,6 Mbps pada kuarter pembukaan 2017.

Empat dari sepuluh pemimpin global dengan 
kecepatan rata-rata berada di Asia Pasifik. Hong 
Kong berada di urutan ke empat dengan kecepatan 
rata-rata 21.9 Mbps, naik 10 persen dari Q1-2016, 
sementara Singapura berada di urutan ketujuh (naik 
23 persen menjadi 20,3 Mbps) dan Jepang berada 
di urutan kedelapan (naik 11 persen menjadi 20,2 
Mbps).

Sembilan negara di kawasan tersebut 
membukukan kenaikan sebesar 40 persen atau 
lebih tinggi, dengan Vietnam melihat pertumbuhan 
year-on-year tercepat (89 persen), diikuti oleh India 
(87 persen) dan China (78 persen), terang laporan 
Akamai.

Semua dari 15 negara yang disurvei di kawasan 
Asia Pasifik memiliki kecepatan broadband rata-
rata lebih dari 4 Mbps dan delapan negara dengan 
kecepatan di atas 10 Mbps.

Meskipun ada peningkatan tahun-ke tahun yang 
kuat, Filipina dan India tetap berada di peringkat 
terbawah Asia Pasifik, dengan kecepatan koneksi 
masing-masing 5.5 Mbps dan 6.5 Mbps.
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Indonesia 
Jadi Sasaran 
Serangan 
Terparah Kedua

WannaCry
Serangan ransomware 

WannaCry memang telah 
surut. Namun begitu, Indonesia 
adalah negara yang terkena 

serangan terparah kedua di dunia di 
bawah Rusia. Untuk itu, Indonesia 
harus waspada akan serangan 
ransomware lainnya

Disampaikan Pre Sales Specialist 
Kaspersky Lab, Jemmy Handinata 
memaparkan, meskipun serangan 
ransomware WannaCry sudah 
menurun, itu tidak berarti serangan 
ransomware sudah berhenti. 
Menurutnya, malware tersebut 
memiliki banyak jenis dengan 
karakteristik yang berbeda dalam 
menjalankan aksinya.

“Kalau kita lihat, ransomware 
WannaCry yang aktif sudah semakin 
menurun, tapi kita harus tetap 
waspada karena ke depannya pasti 
akan muncul serangan-serangan 
lain dari ransomware jenis lain yang 
mungkin lebih canggih,” kata Jemmy 

Handinata di Jakarta.
Ditambahkannya, meskipun dengan 

beragaman jenis, ransomware punya 
tujuan yang sama dalam melancarkan 
aksinya, yakni meminta uang tebusan 
dari data yang disanderanya. 

“Untuk itu, Kaspersky 
merekomendasikan agar para korban 
tidak memberikan uang tebusan 
kepada pelaku. Sebab ketika kita 
bayar, itu artinya kita memberikan 
mereka supplyuang, supaya mereka 
terus kerja lagi. Ibaratnya kita 
memberikan gaji ke mereka untuk 
melakukan serangan lagi di kemudian 
hari,” tegasnya.

Mengenai korban WannaCry, 
didapat data bahwa Rusia disebutkan 
sebagai negara yang terparah 
terkena serangan virus ini. Dan diam-
diam, Indonesia berada di posisi 
kedua. Menurut informasi kelompok 
hacker ‘The Shadow Brokers’. 
Kelompok peretas tersebut meminta 
uang tebusan senilai hanya 300 
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dolar AS dalam bentuk mata uang 
virtual Bitcoin untuk tiap mesin 
yang berhasil mereka bobol sebagai 
tebusan membuka kunci enkripsi file 
yang dkunci mereka.. Belakangan 
diketahui setidaknya sebanyak 295 
orang telah membayar tebusan 
dengan total senilai  80.673 dolar 
AS.

Serangan ransomware WannaCry 
yang terjadi di Indonesia memakan 
cukup banyak korban. Terungkap 
bahwa ribuan alamat Internet 
Protocol (IP) serta komputer 
terinfeksi malware yang meminta 
tebusan karena file yang ada 
dikomputer terkunci tidak bisa 
dibuka.

Sementara itu, Direktur Lembaga 
Pengembangan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Informasi Indonesia 
(LPPMII) Kamilov Sagala menilai, 
korban WannaCry yang muncul ke 
permukaan ini laksana fenomena 
gunung es, dimana korban yang 
terinfeksi bisa lebih banyak lagi. 
Untuk itu, Kamilov meminta 
pemerintah bertanggung jawab. 
“Menkominfo, Direktur Keamanan 
Informasi Ditjen Aptika dan 
IDSIRTTI harus bertanggung jawab,” 
tandasnya.

Menurut Kamilov, saat ini kondisi 
komputer di banyak perusahaan 
masih dalam kondisi offline karena 
tidak terhubung dengan internet. 
Selain itu, banyak yang terinfeksi 
namun tidak melapor, karena 
menyangkut citra perusahaan atau 
kebingungan untuk melapor ke mana. 

“Informasi kebencanaan yang 
disampaikan Kementerian Kominfo 
sepotong-sepotong dan sulit 
dimengerti. Seperti soal penggunaan 
Windows yang disebutkan WannaCry 
hanya menyasar pengguna Windows 

versi lama. Itu kan keliru, sebab 
semua Windows rentan, terutama 
yang tidak lagi mendapat dukungan 
Microsoft dan tidak melakukan 
updating software keamanan baru, 
serta adanya lubang dalam sistem 
operasi tersebut. Ini belum lagi 
soal mitigasi dan proses pemberian 
informasi penanganan infeksi yang 
sulit dipahami,” yakinnya.

Menteri Komunikasi dan 
Informatika Rudiantara menyebut 
dari data itu, serangan WannaCry 
tak hanya menimpa komputer yang 
ada di Ibu Kota, namun juga di 
sejumlah daerah. Dan yang terinfeksi, 
berasal dari sektor perkebunan, 
manufaktur, dan perbankan yang 
berada di daerah, termausk juga 
Samsat di Sulawesi yang juga jadi 
korban keganasan WannaCry. Namun 
Chief RA memastikan bahwa jumlah 
komputer yang terinfeksi di daerah 
tidak begitu banyak.

Malware pemerasan diungkapkan 
Kementerian Komunikasi dan 
Informatika telah menyerang dua 
rumah sakit besar di Jakarta, RS 
Dharmais dan RS Harapan Kita. 
Ransomware WannaCry disebutkan 
telah menggangu aktivitas rumah 
sakit dan meminta tebusan atas data 
yang telah dienkripsi para pemeras 
cyber tersebut. Namun begitu, hal itu 
dibantah oleh satu satu rumah sakit, 
RS Harapan Kita.

Disampaikan Direktur Penunjang 
RS Jantung dan Pembuluh Darah 
Harapan Kita dr. Lia G. Partakusuma, 
SpPK, malware WannCry tidak 
menyerang sistem komputer di 
rumah sakit tersebut. “RS Dharmais 
ya, RS Harapan Kita enggak, 
Alhamdulillah,” katanya.

Menurut Lia, pihaknya sudah 
melakukan pencegahan serangan 
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malware, dengan menjalankan 
imbauan dari PERSI bagaimana 
cara mencegah serangan virus ini. 
“Kami berupaya melakukan berbagai 
pencegahan sebab virus ini merugikan 
pasien,” tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal 
Aplikasi Informatika, Semuel A. 
Pangerapan menyampaikan serangan 
siber WannaCry ini bersifat tersebar 
dan masif serta menyerang critical 
resource (sumber daya sangat 
penting), maka serangan ini bisa 
dikategorikan teroris siber.

“Di Indonesia, berdasarkan laporan 
yang diterima oleh Kominfo, serangan 
ditujukan ke Rumah Sakit Harapan 
Kita dan Rumah Sakit Dharmais.  
Dengan adanya serangan siber ini 
kami minta agar masyarakat tetap 
tenang dan meningkatkan kehati 
hatian dalam berinteraksi di dunia 
siber,” katanya sebagaimana dilansir 
dari laman resmi Kominfo.

Semmy menjelaskan serangan siber 
yang menyerang Indonesia berjenis 
ransomware. Ransomware adalah 
sebuah jenis malicious software atau 
malware yang menyerang komputer 
korban dengan cara mengunci 
komputer korban atau meng-encrypt 
semua file yang ada sehingga tidak 
bisa diakses kembali. 

Tahun ini sebuah jenis ransomware 
baru telah muncul dan diperkirakan 
bisa memakan banyak korban. 
Ransomware baru ini disebut 
Wannacry. Wannacry ransomware 
mengincar PC berbasis windows yang 
memiliki kelemahan terkait fungsi 
SMB yang dijalankan di komputer 
tersebut. 

Saat ini diduga serangan Wannacry 
sudah memakan banyak korban ke 
berbagai negara. Oleh karena itu 
penting untuk melakukan serangkaian 
tindakan pencegahan dan juga 
penanganan apabila terjadi insiden.
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Technologue.id 
bersama XL Axiata dan 
Telkomsel mengadakan 
acara Startup 

Ngabuburit. Gelaran bertema 
“Be Startup Make Something 
People Need” ini diadakan di 
Eat&Eat Sudirman, FX Mall, 
Jakarta, dan dihadiri oleh para 
startup dan digital industry 
enthusiasts, venture capital, 
operator telekomunikasi, 
perusahaan di bidang Device, 
Network, and Application 
(DNA), hingga Pemerintah 
Kota Jakarta yang mewakili 
pihak pemerintah selaku 
stakeholder besar di industri 
ini.

Gelaran Startup Ngabuburit 
ini diisi oleh orang-orang yang 
memiliki kompetensi di dunia 
teknologi, telekomunikasi 
dan dunia startup, antara 
lain: Steve Saerang (Project 
Manager The NextDev 
Telkomsel); Tri Wahyuningsih 
(GM Corcom XL Axiata); 
Setiaji (Kepala UPT Smart 
City Jakarta); Surya Darmadi 

(COO Qlue), Harry Kusumo 
(Logitech Indonesia); dan 
Jessica Marthin (Plug and Play 
Indonesia) dengan moderator 
Doni Ismanto (Direktur 
Indotelko) dan Pradipta 
Nugrahanto (Chief Editor Tech 
in Asia).

Acara ini tak sekadar 
ajang bersilaturahmi dan 
memperluas koneksi, tetapi 
juga diharapkan bisa menjadi 
titik balik digitalisasi yang 
sedang marak di Tanah Air. 
Indonesia dengan lebih dari 
260 juta penduduk menjadi 
yang terbesar di kawasan Asia 
Tenggara. 

Secara ekonomi Indonesia 
punya PDB hampir US$ 1 
trilun pada akhir 2016, jumlah 
ini mengalami peningkatan 
lumayan tinggi dari tahun 
sebelumnya yang berada 
di angka US$ 860-an miliar 
dan angka peningkatan itu 
diperkirakan masih akan terus 
berlanjut seiring pertumbuhan 
kelas menengah di Indonesia.

Sayangnya, walaupun 

Ngabuburit Jadi Ajang Perenungan 
& Titik Balik Industri Digital Nasional

Startup
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infrastruktur digitalisasi sudah 
dibangun, tetapi penghuni ekosistem 
startup digital cenderung seragam. 
Para pendiri maupun pendukung startup 
terutama di kota-kota besar seperti di 
Jakarta lebih memilih untuk menggarap 
sektor yang jelas ‘hijau’. Kesannya, 
mereka jadi seperti profit oriented, 
bukannya menjadi problem solver di 
tengah masyarakat dengan bermacam-
macam permasalahan yang sebenarnya 
amat potensial jika digarap.

“Walau tumbuh di semua lini bidang, 
namun e-commerce dan online 
marketplace masih mendominasi arus 
bisnis di industri startup teknologi. 
Padahal, masih banyak kategori lain 
yang memerlukan sentuhan teknologi 
dan memberi peluang lebih besar bagi 
pelakunya untuk mengembangkan 
diri,” ujar Denny Mahardy, Founder 
Technologue.id.

Padahal, lanjut Denny, bila dilihat 
secara mendalam kondisi geografis 
Indonesia dengan ribuan pulau yang 
tersebar dari Sabang ke Merauke, 
dari Miangas sampai ke Rote bisa 
menjadi masalah sekaligus peluang. 
Bagi penyedia layanan telekomunikasi 

misalnya, kehadiran jarak tersebut 
menjadi peluang bisnis karena layanan 
yang mereka sediakan sangat diperlukan 
agar masyarakat bisa berkomunkasi 
dengan sanak saudaranya di daerah 
maupun pulau lain. 

Meskipun demikian, penyediaan 
layanan telekomunikasi di seluruh 
daerah di Indonesia bukan perkara 
mudah, banyak tantangan yang 
harus dituntaskan operator sebelum 
layanannya tersedia. Hal yang sama 
juga perlu dihadapi para pelaku bisnis 
lain ketika membentuk pasar baru, 
termasuk startup.

“Kalau dilihat masalah publik di 
Indonesia sangat banyak dan variatif. 
Nah, dari sinilah Technologue.id ingin 
mengajak para peminat sekaligus 
pelaku industry startup supaya mau 
mencermati kondisi sosial di Indonesia 
lebih dalam. Tujuannya tidak lain dan 
tidak bukan supaya lahir produk dan 
layanan yang benar-benar dibutuhkan 
masyarakat. Ke depannya, diharapkan 
pihak-pihak yang berkecimpung di 
ranah ini bisa lebih inovatif sembari 
tetap menjawab tantangan industri, 
tandas Denny.
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PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk 
(Telkom) kembali memperoleh 
predikat tertinggi Grand Stevie 
Award sebagai Organization 

of the Year 2017 dalam ajang 
penghargaan internasional Asia Pacific 
Stevie Awards. Penghargaan tersebut 
diterima langsung oleh Direktur 
Enterprise & Business Service Telkom 
Dian Rachmawan di Tokyo, Jepang, 
Jumat (2/6). Dengan Penghargaan ini, 
Telkom kembali menunjukan prestasi 
yang istimewa dengan meraih Grand 
Stevie Award dalam 3 tahun berturut-
turut di tahun 2015, 2016 dan 2017.

Penghargaan ini diraih Telkom setelah 
berhasil memperoleh 31 penghargaan 
yang terdiri dari 8 Gold, 5 Silver dan 
18 Bronze atas inovasi-inovasi bisnis 
di berbagai aspek, diantaranya: New 
Product Innovation, Technology 
Innovation, Marketing, Customer 
Service, Corporate Communication, dan 
lainnya.

Penghargaaan 8 emas diberikan atas 
inovasi-inovasi Telkom dalam Smart 
Airport 3.0 untuk kategori Innovation 
in Business Information Apps, 
E-Learning Website untuk kategori 
Innovation in Education or Training 
Websites, Cellular Service on Satellite 
on the Move for Remote Area untuk 
kategori Innovation in Technology 
Development, Telkomtelstra untuk 
kategori Excellence in Innovation in 

Technology Industries, GBILL (Finnet) 
untuk kategori Innovation in Shopping 
or E-commerce Apps, AdMobile 
(Admedika) untuk kategori Innovation 
in General Information and General 
Utility Apps dan iMOTA: Sea Port 
Traffic Solution (ILCS) untuk kategori 
Innovation in Business Utility Appsdan 
kategori Innovation in Transportation & 
Logistics.

Asia Pacific Stevie Awards 
merupakan ajang kompetisi 
bisnis berskala internasional yang 
diselenggarakan oleh The Stevie 
Awards, dimana kompetisi ini terbuka 
untuk seluruh perusahaan dan 
organisasi yang terdapat di 22 negara 
kawasan Asia Pasifik dan diikuti oleh 
lebih dari 600 nominator inovasi bisnis.

Telkom Indonesia Kembali
Raih Grand Stevie Award

sebagai Organization of the Year 2017
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Mengedepankan semangat 
“Saatnya Berbagi dalam 
Kebersamaan”, Telkomsel 
menggelar roadshow buka 

puasa bersama dengan 10.000 anak 
yatim di lima kota di Indonesia, yakni 
Jakarta, Palembang, Kendari, Serang, 
dan Yogyakarta. Selain menyerahkan 
santunan kepada anak yatim, Telkomsel 
juga memberikan bantuan bagi 50 
masjid dan yayasan di berbagai wilayah 
di Indonesia.

Direktur Utama Telkomsel Ririek 
Adriansyah mengatakan, “Melalui 
kegiatan roadshow di bulan 
Ramadhan ini, Telkomsel ingin berbagi 
kebahagiaan dalam kebersamaan 
dengan anak-anak yatim, serta masjid 
dan yayasan yang membutuhkan 
bantuan. Kegiatan kepedulian sosial ini 
merupakan ungkapan syukur kami atas 
kepercayaan pelanggan dan masyarakat 
terhadap Telkomsel, sekaligus upaya 
kami untuk memberi nilai tambah pada 

Berbagi Dalam Kebersamaan 
dengan Anak Yatim

Roadshow Ramadhan, Telkomsel
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masyarakat dan lingkungan yang selalu 
mendukung Telkomsel dalam melayani 
Indonesia.”

Dalam kegiatan roadshow Ramadhan 
ini, santunan yang diserahkan kepada 
anak yatim berupa uang saku dan 
perlengkapan sekolah. Sementara itu, 
kepada masjid dan yayasan bantuan 
diserahkan untuk perbaikan sarana dan 
prasarana ibadah.

Pelaksanaan roadshow di masing-
masing kota diawali dengan pre-
event Festival Digital Islami, yang 
berisi kegiatan tausyiah, adzan, 
tilawah, serta seni Islamiah. Khusus 
di kota Jakarta, pada malam takbiran  
Telkomsel juga akan memberikan 
bingkisan Lebaran kepada para petugas 
jaga di berbagai institusi/lembaga  
pelayanan masyarakat yaitu rumah 
sakit, pemadam kebakaran, pos polisi, 
perlintasan kereta api, serta pelayanan 
pelanggan GraPARI 24 jam.

Di samping melakukan berbagai 
kegiatan kepedulian sosial, para direksi 

beserta jajaran manajemen Telkomsel 
juga meninjau beberapa titik lokasi 
beroperasinya infrastruktur jaringan 
base station controller (BSC) maupun 
base transceiver station (BTS), serta 
pusat pelayanan pelanggan GraPARI 
untuk memastikan kesiapan jaringan 
dan pelayanan Telkomsel selama 
periode Ramadhan dan Idul Fitri.

Menyambut bulan Ramadhan, 
Telkomsel telah berbagi takjil 
Ramadhan berupa 22 ton kurma yang 
dilakukan secara simbolis pada 15 Mei 
2017 di Masjid Istiqlal Jakarta, untuk 
kemudian disampaikan kepada berbagai 
masjid di 12 wilayah yang mewakili 
daerah dari ujung barat sampai ujung 
timur Indonesia, sehingga dapat 
dinikmati oleh masyarakat umum saat 
berbuka puasa. 

Keduabelas wilayah tersebut adalah 
Aceh, Medan, Jakarta, Jawa Barat, 
Cirebon, Semarang, Surabaya, Madura, 
Makassar, Mataram, Ternate, dan Raja 
Ampat.

GALERI

Standard Chartered Bank Indonesia
Terus Berinovasi 
Berikan Layanan 
Termasuk

E-Wallet
Standard Chartered Bank 

Indonesia (SCBI) akan terus 
berkomitmen untuk terus 
berinovasi menawarkan 

layanan yang sesuai dengan pasar 
Indonesia, termasuk e-wallet. 
Demikian disampaikan Michael 
Sugirin, Country Head of Transaction 
Banking dalam acara Press Briefing 
dan Buka Puasa SCBI di Hotel 
Shangri-la, Jl. Jend. Sudirman, 
Jakarta Pusat.

“Melalui Transaction Banking, SCBI 
telah meluncurkan sejumlah layanan 
seperti memfasilitasi pembayaran 
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premi Allianz melalui Indomaret 
untuk menjangkau kelompok 
unbanked, kemudian memberikan 
layanan direct debit bersama MPMF 
serta layanan e-wallet bersama 
Indosat. SCBI berkomitmen untuk 
terus berinovasi menawarkan 
layanan yang sesuai dengan pasar 
Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Rino 
Donosepoetro, Chief Executive 
Officer SCB Indonesia menyatakan 
bahwa SCBI optimis dengan 
perekonomian Indonesia. “Kami 
baru saja menandatangani 
perjanjian dengan BKPM untuk 
menarik FDI ke Indonesia,” ujarnya.

Mengenai peran SCBI, Ruddy 
Wangsawidjaja, Country Head of 
Commercial Banking menjelaskan, 
SCBI telah beroperasi selama 154 
tahun di Indonesia. “Selama kami 
beroperasi, kami berkomitmen 
untuk mendorong pertumbuhan 
ekonomi Indonesia. Salah satu 

yang kami lakukan ada menjadi 
satu-satunya rating advisor untuk 
pemerintah Indonesia dimana saat 
ini Indonesia telah berhasil masuk 
ke dalam investment grade. Dengan 
jaringan yang luas, kami juga 
berupaya untuk menarik investor 
masuk ke Indonesia,” yakinnya.

Dalam kesempatan yang sama, 
SCBI juga menyerahkan satu 
buah kamera retina, alat yang 
dipergunakan untuk memeriksa 
retina bayi lahir prematur, kepada 
Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo 
(RSCM). Acara serah terima 
dilakukan oleh CEO SCBI Rino 
Donosepoetro, kepada Dr. dr. 
Nina Kemala Sari, SpPD-KGer, 
MPH, Direktur Pengembangan 
dan Pemasaran RSCM. Turut 
menyaksikan acara serah terima 
adalah Dr. Satya Praba Kotha, 
Senior Program Manager Eye Health 
Helen Keller International.
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Setiap pengguna menginginkan 
hal yang lebih dari perangkat 
komputernya. Ada yang ingin 
menambah kecepatan dan kinerja 

perangkatnya, dan ada juga yang 
ingin laptop dengan tampilan lebih 
ramping serta mulus. Filosofi “less is 
more” menjadi landasan Lenovo dalam 
merancang rangkaian baru di seri 
IdeaPad -enam laptop berkarakter yang 
memberikan kinerja sesuai keinginan 
pengguna, namun dengan desain yang 
ramping, serta fungsionalitas yang 
rapih dan tidak rumit.

Terdiri dari IdeaPad 720, 520, dan 
310, serta IdeaPad 720S, 520S, dan 
320S dalam konfigurasi S (Slim), 
enam laptop IdeaPad terbaru ini cocok 
untuk pelanggan yang menginginkan 
gaya, bentuk, serta fungsi yang 
modern. Mulai dari mewujudkan dan 
menyederhanakan elemen desain paling 
detail, hingga memasukkan alat serta 
fitur yang paling diinginkan pengguna, 

Lenovo mendesain rangkaian laptop 
yang pas dengan cita rasa, kebutuhan, 
ataupun anggaran pelanggan mana pun.

Desain Minimalis untuk Daya 
Tarik Maksimal

Baik itu untuk keinginan Generasi 
Z agar terus terhubung secara digital 
setiap saat, atau Generasi Millenial yang 
ingin pilihan gaya hidup serba hemat, 
atau tuntutan Generasi X akan kinerja 
dan inovasi, atau perjalanan Generasi 
Baby Boomer untuk mendapatkan 
teknologi yang cerdas dan mudah 
digunakan, rangkaian terbaru dari 
IdeaPad ini memiliki gaya yang beragam 
dan disesuaikan dengan penggunanya.

Dari elemen mesin untuk beban 
kerja terberat, hingga permukaan 
dan sentuhan akhir yang mendetail, 
setiap bagian IdeaPad dipertimbangkan 
dengan seksama dalam proses 
desainnya. Sisi pinggir yang miring 
menghasilkan garis yang mulus, 
sementara ujung depan yang bersiku 
ditambahkan agar memudahkan 

LENOVO Gelontorkan 
Seri Laptop Ideapad 
TERBARU



pengguna saat membuka laptop. 
Tampak lebih tipis dari samping, 
terutama untuk model S, dipasangkan 
dengan bagian belakang yang 
disederhanakan, rangkaian baru ini 
memberikan kesan visual yang ramping 
dan nyaman untuk dijinjing.

Contohnya IdeaPad 720S yang dibuat 
dari casing anodized aluminum premium 
yang menggunakan teknik sama 
seperti saat mengukir berlian, sehingga 
menghasilkan profil elegan serta ultra-
tipis yang nyaman untuk dijinjing.

Sama-sama tipis, IdeaPad 520S 
hanya memiliki ketebalan 19.3 mm, 
sementara IdeaPad 320S memasukkan 
cover untuk memberikan sentuhan 
metalik yang lembut.

Dengan tujuan melengkapi profil 
mulus IdeaPad dengan penampilan dan 
sentuhan yang cocok untuk rumah 
ataupun kantor modern, tim desain 
Lenovo memilh spektrum warna dan 
finishing yang pas dengan cita rasa 
modern. Dari warna metalik yang 
premium dan finishing metal yang 
dipoles dengan canggih di IdeaPad 720, 
hingga warna yang berani dan ceria 
di IdeaPad 520 serta IdeaPad 320, 
rangkaian baru di keluarga IdeaPad 
ini menawarkan beragam penampilan 
untuk memuaskan para trendsetter 
desain.

Cantik di Dalam
Usaha Lenovo mendesain ulang 

termasuk juga di interior IdeaPad. Dari 
mendesain ulang layout keyboard, 
shift key yang diperbaharui, bezel 
yang lebih sempit untuk display layar 
yang optimal, hingga keputusan untuk 
memasukkan Precision Touchpad™ dari 
Microsoft untuk koneksi langsung ke 
Windows 10, pengguna IdeaPad akan 
merasakan pengalaman pengguna yang 
lebih baik.

Landasan “less is more” ini berlanjut 

dengan mesin di dalamnya. Saat semua 
laptop dilengkapi dengan sistem 
operasi Windows 10 Home terbaru dan 
kinerja kuat yang diharapkan pengguna, 
Lenovo turut memperhatikan pilihan 
fitur yang mampu meningkatkan 
pengalaman pengguna tanpa biaya 
besar.

Untuk pelanggan yang mementingkan 
kinerja dan portabilitas, mereka dapat 
memilih antara ketiga model S yang 
ultra-tipis. contohnya IdeaPad 720S 
yang dilengkapi dengan prosesor Intel 
Core i7 generasi ketujuh terbaru, 
Thunderbolt 3 port yang super cepat, 
dan SSD hingga 1 TB PCle, dengan 
berat hanya 1.14 kg serta tebal 13.6 
mm di model ukuran 13 inci yang 
cocok untuk pekerja dan pelajar dengan 
mobilitas tinggi.

IdeaPad 720S juga memasukan fitur 
canggih seperti pemindai sidik jari yang 
optional untuk log-in PC yang aman 
dan cepat dengan Windows Hello dan 
display UDH (di model 13 inci yang 
tidak dilengkapi layar sentuh). Didesain 
untuk mobilitas tinggi, fitur charging 
memungkinkan pengguna untuk mengisi 
baterai perangkat lainnya melalui port 
USB, bahkan saat laptopnya dalam 
kondisi mati.

Untuk pelanggan yang 
mengutamakan kenyamanan dan 
fungsionalitas, pelanggan bisa 
IdeaPad 520 dan 520S bisa menjadi 
pertimbangan, dengan prosesor Gen 
Intel Core i7 generasi ketujuh dan 
grafis NVIDIA GeForce 940MX untuk 
produktivitas yang cepat, keyboard 
dengan lampu belakang serta pilihan 
pemindai sidik jari dan dukungan 
Windows Hello untuk log in yang hampir 
instan.

Untuk pelanggan yang mencari laptop 
terjangkau untuk browsing, menonton 
video, dan mengirim email, IdeaPad 
320 dapat menjadi pertimbangan. 
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Begitu juga saudaranya yang lebih tipis, 
IdeaPad 320S.

IdeaPad 320 menyediakan banyak 
pilihan desain -membuktikan bahwa 
laptop terjangkai bukan berarti harus 
selalu polos dan membosankan. Ada 
banyak pilihan warna untuk IdeaPad 
320, dari Denim Blue hingga Plum 
Purple, dengan warna serupa di 
bagian dalamnya yang dilengkapi 
touchpad. Kebutuhan pengguna 
modern akan terpenuhi -dari prosesor 
Intel terbaru hinggal port USB Type 
C -selagi memenuhi kebutuhan lama 
dengan optical drive untuk DVD yang 
terintegrasi. Jika ingin ditingkatkan, 
pengguna dapat memilih layar multi-
sentuh dan pilihan pemindai sidik 
jari untuk log in yang aman dengan 
Windows Hello.

PC Lenovo untuk Semua
Rangkaian baru dari Lenovo IdeaPad 

adalah jawaban dari permintaan 
pelanggan yang mendambakan 
laptop terjangkau. Lenovo mengatur 
tenaganya, merampingkan 
penampilannya, dan memberikan 
banyak pilihan untuk memenuhi pilihan 
gaya mana pun, kebutuhan kinerja apa 
pun, hingga anggaran berapa pun.

Untuk penggemar game, Lenovo 
juga meluncurkan anggota terbaru 
di keluarga gamingnya, 
yaitu laptop Legion Y920 
(foto di bawah) -perangkat 
gaming yang kuat, VR-ready, 
berukuran 17 inci. Dilengkapi 
dengan prosesor Gen Intel 
Core i7 K series generasi 
ketujuh yang terbaru, grafis 
NVIDIA GeForce GTX 1070 8G 
DDR5, serta keyboard RGB 
dengan lampu belakang dan 
efek cahaya, 
laptop Legion 
Y920 adalah 

produk laptop gaming terbaik dari 
Lenovo.

Harga dan Ketersediaan
Semua produk tersedia di www.

lenovo.com. IdeaPad 720 ukuran 15 
inci hadir dalam warna Mineral Grey. 
IdeaPad 720S ukuran 13 inci hadir 
dalam warna Champagne Gold, Platinum 
Silver dan Iron Grey, sementara model 
ukuran 14 inci hadir dalam warna 
Champagne Gold dan Platinum Silver. 
IdeaPad 520 ukuran 15 inci hadir dalam 
warna Gold, Iron Grey dan Bronze. 
IdeaPad 520S ukuran 14 inci hadir 
dalam warna Champagne Gold, Platinum 
Silver, Bronze, Plum Purple dan 
Ballerina Pink. IdeaPad 320 ukuran 14 
inci hadir dalam warna Blizzard White, 
Denim Blue, Onyx Black dan Platinum 
Grey; ukuran 15 inci hadir dalam warna 
Coral Red, Denim Blue, Onyx Black, 
Platinum Grey, Plum Purple dan Blizzard 
White; ukuran 17 inci hadir dalam 
warna Onyx Black dan Platinum Grey. 
IdeaPad 320S ukuran 14 inci hadir 
dalam warna Mineral Grey, Snow White 
dan Coral Red, sementara ukuran 15 
inci hadir dalam warna Mineral Grey dan 
Snow White
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