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TARIF IKLAN

DESAIN COVER: ISA

Pembaca Majalah ICT yang budiman,

Kami hadirkan kembali Majalah ICT yang tampil 
secara elektronik ini untuk menginformasikan 
perkembangan terkini dunia teknologi informasi 
dan komunikasi Indonesia. Dan di November ini, 
yang tentunya menarik untuk dielaborasi adalah 
keluarnya Kebijakan Ekonomi Pemerintah ke-IX 
yang menyangkut sektor TIK nasional, khususnya 
e-commerce. Ini penting untuk dikedepankan 
dan menjadi laporan utama Majalah ICT Edisi 
No.50-2016 mengingat pemerintah memiliki visi 
untuk menempatkan Indonesia sebagai negara 
dengan kapasitas digital ekonomi terbesar di Asia 
Tenggara pada 2020. Hal itu mengingat Indonesia 
adalah salah satu pengguna internet terbesar di 
dunia dan pengguna telepon pintar (smartphone) 
yang cukup banyak. Dengan potensi yang begitu 
besar, pemerintah menargetkan bisa tercipta 
1.000 technopreneurs dengan valuasi bisnis 
sebesar USD 10 miliar dengan nilai e-commerce 
mencapai 130 miliar dolar AS pada tahun 2020.

Selain laporan utama mengenai Peta Jalan 
E-Commerce Indonesia, kami hadirkan pula 
laporan mengenai dunia media sosial yang dinilai 
Presiden Joko Widodo sangat mengkhawatirkan 
karena dipenuhi dengan fitnah. Di sisi lain, 
E-Bisnis Indonesia juga kian bergeliat. Inilah 
yang membuat akan dikeluarkannya aturan baru 
mengenai financial technology, adanya kemudahan 
pendanaan dengan menggunakan media digital, 
termasuk hadirnya perusahaan akselerator bisnis 
dari Silicon Valley, Plug and Play, yang akan 
berinvestasi di 50 Startup di Indonesia.

Pembaca, melalui mimbar ini dapat juga kami 
sampaikan bahwa kami baru saja memperbaharui 
tampilan situs kami di www.majalahict.com. Hal 
ini kami lakukan untuk meningkatkan kenyamanan 
Pembaca semua dalam menikmati informasi, baik 
menggunakan media PC atau laptop, maupun 
telepon seluler, serta rubrik yang kian beragam. 
Terus dukung kami dengan memberikan masukan 
maupun kritikan melalui redaksi@majalahict.com 
agar majalah kesayangan kita bersama ini kian 
bagus dan bermanfaat.

 
Selamat membaca dan maju terus ICT Indonesia.

• Redaksi
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Pemerintah memiliki visi 
untuk menempatkan 
Indonesia sebagai 
negara dengan kapasitas 

digital ekonomi terbesar di 
Asia Tenggara pada 2020. 
Indonesia adalah salah satu 
pengguna internet terbesar 
di dunia, mencapai 93,4 juta 
orang dan pengguna telepon 
pintar (smartphone) mencapai 
71 juta orang. Dengan potensi 
yang begitu besar, pemerintah 
menargetkan bisa tercipta 
1.000 technopreneurs dengan 
valuasi bisnis sebesar USD 10 
miliar dengan nilai e-commerce 
mencapai USD 130 miliar pada 
tahun 2020.

“Masalahnya, kita 
belum memiliki peta jalan 
pengembangan e-commerce 
nasional yang menjadi acuan 
pemangku kepentingan, di 
samping adanya berbagai 
peraturan/ketentuan 
terkait e-commerce yang 
tidak mendorong tumbuh 
kembangnya kegiatan 
ekonomi masyarakat,” terang 
Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Darmin Nasution 
saat mengumumkan Paket 
Kebijakan Ekonomi XIV, media 
pertengah November, di Istana 
Kepresidenan, Jakarta.

Karena itulah, katanya, 
pemerintah merasa perlu 
menerbitkan Peraturan 
Presiden tentang Peta Jalan 
E-Commerce untuk mendorong 
perluasan dan peningkatan 
kegiatan ekonomi masyarakat 
di seluruh Indonesia secara 
efisien dan terkoneksi secara 
global. Peta jalan e-commerce 
ini sekaligus dapat mendorong 
kreasi, inovasi, dan invensi 
kegiatan ekonomi baru di 
kalangan generasi muda.

“Caranya adalah 
memberikan kepastian dan 
kemudahan berusaha dalam 
memanfaatkan e-commerce 
dengan menyediakan arah 
dan panduan strategis untuk 
mempercepat pelaksanaan 
Sistem Perdagangan Nasional 
Berbasis Elektronik pada 
periode 2016-2019,” 
tambah Darmin. Menurut 
Darmin, kebijakan ini akan 

Keluarkan Peta 
Jalan E-Commerce

Pemerintah
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mengutamakan dan melindungi 
kepentingan nasional, 
khususnya terhadap UMKM serta 
pelaku usaha pemula (start-up). 
Selain itu, juga mengupayakan 
peningkatan keahlian sumber 
daya manusia pelaku Sistem 
Perdagangan Nasional Berbasis 
Elektronik (e-commerce). 
Kebijakan ini akan menjadi 
acuan bagi Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah 
serta pemangku kepentingan 
lainnya dalam menetapkan 
atau menyesuaikan kebijakan 
sektoral dan rencana tindak 
lanjut pelaksanaan e-commerce 
pada bidang tugas masing-
masing.

Dalam kesempatan 
terpisah, Asisten Deputi 
Peningkatan Daya Saing 
Ekonomi Kawasan, Kementerian 

Koordinator Bid. Perekonomian 
Mira Tayyiba menyampaikan, 
saat ini perkembangana 
e-commerce lebih dari sekadar 
jual beli online. Oleh karena 
itu, pemerintah memastikan 
infrastruktur pendukung 
penjualan hingga aspek kualitas 
komoditas yang dijual secara 
online memadai dan bisa 
bersaing. 

“Diumumkannya Paket 
Kebijakan Ekonomi 14 
sebetulnya adalah sebuah 
seruan kepada pemerintah, 
para pelaku usaha dan 
masyarakat untuk bersiap 
memasuki tatanan 
perekonomian baru. Semua 
orang tidak akan memiliki 
pilihan lain selain memasuki 
tatanan ini,” jelasnya dalam 
dalam Indonesia Internet 
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Summit, di Balai Kartini, Jakarta.
Sementara itu, Kementerian 

Komunikasi dan Informatika mengajak 
industri, masyarakat dan instansi 
pemerintah terkait untuk bergerak maju 
mencapai tujuan yang dicanangkan 
dalam Peta Jalan Perdagangan Digital 
Indonesia. Apalagi, saat ini Indonesia 
memiliki populasi Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah (UMKM) Indonesia yang 
terbesar di Asia Tenggara. “Kita perlu 
membuat dan menjalankan strategi 
untuk mengkonversikan angka tersebut 
menjadi kontribusi yang signifikan bagi 
produk domestik bruto (PDB) nasional,” 
kata Staf Khusus Menteri Komunikasi 
dan Informatika, Lis Sutjiati.

Indonesia memiliki 57 juta UMKM 
setiap tahunnya dengan kontribusi 
sebesar 58 sampai dengan 60 
persen terhadap PDB. Lebih jauh, Lis 
menerangkan bahwa sebuah studi yang 
pernah dilakukan Google menunjukkan 
hanya sembilan persen yang berdagang 
secara digital. Upaya pemerintah 
mendigitalisasi UMKM tentunya tidak 
dimaksudkan untuk mendistorsi 
aktivitas perdagangan yang berjalan.

Potensi Besar
Indonesia saat ini dinilai 

mempunyai  potensi yang sangat besar 
dalam pengembangan e-Commerce 
dengan melihat tingginya penetrasi 
industriri e-Commerce dan besarnya 
Sumber Daya  Manusia. ”E-commerce 
dapat menjadi suatu media yang dapat 
menjangkau masyarakat Indonesia 
lebih luas dalam mendapatkan suatu 
kebutuhan. Melihat banyaknya inovasi 
yang dilakukan maka economy digital 
akan melejit dari modal bisnis menjadi 
peluang pasar lokal yang lebih baik,’’ 
tutur Dirjen Aplikasi Informatika Semuel 
A. Pangerapan.

“Presiden RI telah mendeklarasikan 
visi ekonomi Indonesia sebagai The 
Digital Energy of Asia. Pemerintah ingin 
menempatkan Indonesia sebagai negara 
dengan pengembangan digital economy 
terbesar di Asia Tenggara pada tahun 
2020. Kementerian Kominfo telah dan 
terus mendukung dengan membuat 
berbagai program melalui pembinaan 
perusahaan rintisan di bidang teknologi 
digital yang berdampak positif bagi 
masyarakat Indonesia,” tandas  Dirjen 
Aptika yang akrab disapa dengan 
Semmy.

Semuel A. Pangerapan selanjutnya 
menyatakan bahwa salah satu 
faktor pendukung yang mendukung 
kemajuan sebuah negara adalah jumlah 
entrepreneur. “Hingga Maret 2016, 
jumlah entrepreneur di Indonesia baru 
mencapai 1,65%. Indonesia sebenarnya 
memiliki peluang untuk menciptakan 
entrepreneur nation dengan 
memanfaatkan teknologi digital yang 
akan menjadikan Indonesia tuan rumah 
di negeri sendiri,”  ujar Dirjen Aptika ini.

Menteri Komunikasi dan 
Informatika Rudiantara sendiri 
menyatakan bahwa pengembangan 
e-commerce merupakan salah satu 
fokus Pemerintahan Kabinet Kerja guna 
mendorong pertumbuhan ekonomi 
digital Indonesia. “Praktis ada sekitar 12 
kementerian/lembaga yang bekerjasama 
untuk menyiapkan peta jalan ini. Kita 
juga menyiapkannya dengan para 
asosiasi pemain e-commerce yang 
diwakili oleh iDEA,” kata Rudiantara.

Menurut Chief RA, peta jalan itu 
berguna untuk membentuk ekosistem 
dan struktur e-commerce di Indonesia. 
Ia menegaskan pentingnya peta jalan 
karena perkembangan e-commerce 
di Indonesia saat ini sudah makin 
pesat. Sementara, secara faktual 
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belum terbentuk 
ekosistem dan struktur 
yang mampu mewadahi 
perkembagannya 
dengan baik. Rudiantara 
menyebutkan tahun 2014 
e-commerce Indonesia 
telah mencapai valuasi 

sebesar USD 12 Miliar dan 
terus meningkat hingga 
menjadi USD 18–19 Miliar 
pada tahun 2015. “Kalau 
dibiarkan saja tanpa 
ada struktur, tanpa ada 
ekosistem, tidak akan 
optimal,” ujarnya.

1. Pendanaan berupa: (1) KUR 
untuk tenant pengembang platform; 
(2) hibah untuk inkubator bisnis 
pendamping start-up; (3) dana 
USO untuk UMKM digital dan start-
up e-commerce platform; (4) angel 
capital; (5) seed capital dari Bapak 
Angkat; (6) crowdfunding; dan (7) 
pembukaan DNI.

 
2. Perpajakan dalam bentuk: (1) 

pengurangan pajak bagi investor 
lokal yang investasi di start-up; 
(2) penyederhanaan izin/prosedur 
perpajakan bagi start-up e-commerce 
yang omzetnya di bawah Rp 4,8 
Miliar/tahun; dan (3) persamaan 
perlakuan perpajakan sesama 
pengusaha e-commerce.

 
3. Perlindungan Konsumen melalui: 

(1) Peraturan Pemerintah tentang 
Transaksi Perdagangan melalui Sistem 
Elektronik; (2) harmonisasi regulasi; 
(3) sistem pembayaran perdagangan 
dan pembelanjaan barang/jasa 
pemerintah melalui e-commerce; dan 

(4) pengembangan national payment 
gateway secara bertahap.

 
4. Pendidikan dan SDM terdiri 

dari: (1) kampanye kesadaran 
e-commerce; (2) program inkubator 
nasional; (3) kurikulum e-commerce; 
dan (4) edukasi e-commerce kepada 
konsumen, pelaku, dan penegak 
hukum.

 
5. Logistik melalui: (1) pemanfaatan 

Sistem Logistik Nasional (Sislognas); 
(2) penguatan perusahaan kurir lokal/
nasional; (3) pengembangan alih data 
logistik UMKM; dan (4) pengembangan 
logistik dari desa ke kota.

 
6. Infrastruktur komunikasi melalui 

pembangunan jaringan broadband.
 
7. Keamanan siber (cyber security): 

(1) penyusunan model sistem 
pengawasan nasional dalam transaksi 
e-commerce; (2) public  awareness 
tentang kejahatan dunia maya; dan (3) 
Penyusunan SOP terkait penyimpanan 
data konsumen, sertifikasi untuk 
keamanan data konsumen.

 
8. Pembentukan Manajemen 

Pelaksana dengan melakukan 
monitoring dan evaluasi implementasi 
peta jalan e-commerce.

8Aspek 
Regulasi Peta Jalan 
E-Commerce
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Saat berkunjung ke 
Tiongkok medio September 
lalu, Menteri Komunikasi 
dan Informatika Rudiantara 

mengajak investor China 
untuk menanamkan modal di 
sektor e-Commerce Indonesia. 
“Indonesia siap mengembangkan 
e-Commerce. Roadmap 
e-Commerce yang akan segera 
ditetapkan pemerintah. Ada 
tujuh isu yang diidentifikasi 
sebagai pendorong kesuksesan 
untuk mencapai nilai 13 
Miliar dolar AS e-Commerce 
Indonesia pada tahun 2020 
yaitu logistik, infrastruktur 
komunikasi, keamanan siber, 
pajak, perlindungan konsumen, 
pendanaan, pendidikan dan 
SDM,” jelasnya dalam Indonesia 
Bussiness Forum di Shanghai, 
RRT.

Menteri Kominfo 
menyampaikan Pemerintah 
Indonesia memiliki komitmen 
untuk memberikan kemudahan 
investasi yang berguna bagi 
kemajuan ekosistem industri 
digital di Indonesia dan UMKM 
yang akan memasuki dunia 
digital. Di depan ratusan 
pelaku bisnis dari Tiongkok dan 
Indonesia, Menteri Kominfo 
menyampaikan salah satu 
faktor terpenting mendukung 
e-Commerce adalah infrastruktur 
komunikasi.  “Pemerintah telah 
memulai pembangunan Palapa 
Ring untuk menghubungkan 
seluruh kepulauan di Indonesia 
dan terhubung internet,” 
paparnya.

Indonesia Business Forum 
adalah forum yang difasilitasi 
oleh BKPM dan Kedutaan 

Investor & 
Penasihat 
E-Commerce 
Asing

LAPORAN UTAMA
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Republik Indonesia di Shanghai. 
Pelaksanaannya dikelola oleh 
INACHAM (Indonesia China Chamber 
of Commerce) dan CFLD (China 
Fortune Land Development) 
untuk membantu para pelaku 
usaha dari Indonesia dan Tiongkok 
meningkatkan nilai perdagangan 
dan investasi di Indonesia.

Pemerintah Indonesia, 
sebagaimana disampaikan Menteri 
Kominfo memberikan kesempatan 
investasi untuk e-Commerce 
(marketplace) dengan membuka 
peluang investasi sampai dengan 
49% bagi nilai aset Rp10 Miliar 
sampai dengan Rp100 Miliar. 
“Untuk nilai aset lebih dari Rp100 
Miliar diberikan peluang investasi 
sampai dengan 100%. Untuk nilai 
aset di bawah Rp10 Miliar diarahkan 
untuk UMKM,” jelasnya.

Menteri Rudiantara menjelaskan 
salah satu Program Utama 
Kemkominfo yaitu penciptaan 
1000 startup digital. “Pemerintah 
membuka diri untuk menjalin 
kerjasama dan investasi yang dapat 
membantu akselerasi pencapaian 
target program tersebut,” 
tegasnya.

Kebijakan itu telah ditunjukkan 
oleh pertemuan langsung 
Menkominfo dengan para 
Angel Investor yang berminat 
terlibat dalam program tesebut. 
“Kami telah melakukan inisiasi 
pembicaraan terkait pembangunan 
inkubator dengan skala besar 
di Indonesia oleh investor dari 
Tiongkok,” jelasnya.

Ajak Jack Ma
Dalam Rangkaian Pertemuan 

G20 dan Kunjungan ke Tiongkok, 
Presiden Joko Widodo beserta 

rombongan mengunjungi juga ke 
Alibaba Group Corporate Campus, 
di Distrik Yu Hang, Kota Hangzhou. 
Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko 
Widodo disambut langsung oleh 
Pendiri sekaligus CEO Alibaba Group, 
Jack Ma, beserta pejabat tinggi 
Alibaba lainnya. Presiden merasa 
perlu untuk mempelajari raksasa 
e-commerce tersebut agar dapat 
membantu memasarkan produk-
produk ekonomi dari UKM dan 
kreator muda Indonesia di pasar 
Tiongkok.

Melalui pembicaraan antara 
Presiden Joko Widodo dengan Jack 
Ma, diketahui bahwa keduanya 
memiliki pandangan yang sama 
mengenai pengembangan usaha-
usaha kecil dan menengah. Menurut 
Jack Ma, usaha-usaha kecil haruslah 
diberi akses terhadap teknologi agar 
dapat berkembang lebih jauh. Hal 
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tersebut merupakan pandangan 
yang juga disampaikan oleh Presiden 
Joko Widodo dalam sejumlah 
kesempatan di Tanah Air.

Pada akhir sesi pada diskusi 
dengan CEO Alibaba Group, 
Rudiantara, Menteri Kominfo 
menyampaikan perkembangan 
e-commerce di Indonesia dengan 
titik berat pada peningkatan UMKM 
Indonesia go online mengingat 
UMKM nasional memberi kontribusi 
yang besar kepada ekonomi nasional 
sehingga perlu ada dorongan go 
export. Rudiantara juga mengajak 
Jack Ma untuk dapat menjadi 
penasihat bagi Steering Committee 
dari Implementasi Roadmap 
e-Commerce Nasional. 

Ajakan Menkominfo kepada 
Jack Ma dikritik Chairman Mastel 
Institute Nonot Harsono. “Dari 
sudut pandang ekonomi, berita 
tentang Jack Ma sebagai penasihat 

e-commerce indonesia sangat 
bagus. Demikian pula berita tentang 
Google dan Indonesia adalah 
Suami-Istri. Tetapi urusan negara 
bukan hanya bidang ekonomi, 
urusan negara mencakup urusan 
IPOLEKSOSBUD HANKAMNAS 
(ideologi, politik, ekonomi, 
sosial, budaya, pertahanan dan 
keamanan nasional-red.). Juga 
harus diperhatikan mengenai 
eksistensi NKRI (Negara Kesatuan 
Republik Indonesia-red.) dalam era 
globalisasi online ini,” kata Nonot 
kepada Majalah ICT.

Ditandaskan oleh mantan Anggota 
Badan Regulasi Telekomunikasi 
Indonesia (BRTI) ini, satu hal 
yang amat perlu disadari oleh 
para pemimpin di Trias Politika 
(eksekutif, legislatif, yudikatif) plus 
MPR adalah pergeseran peradaban 
yang sangat mendasar dari 
kehidupan fisik tatap muka menjadi 
kehidupan online atau kehidupan 
dunia maya (cyber world).

“Contoh sederhana, sekarang 
bingung cari pemasukan APBN lewat 
Tax Amnesty, tetapi tampak belum 
menyadari bahwa sebentar lagi 
globalisasi online atau online-free-
trade bisa melenyapkan obyek pajak 
dari arus perdagangan barang dan 
jasa,” ujarnya.

Nonot memaparkan, kolaborasi 
dengan Alibaba bagus dengan 
langkah nyata meminta Alibaba 
memuat sebanyak mungkin toko 
online atau UKM indonesia. “Tetapi 
meminta Jack Ma menjadi adviser 
dalam jajaran eksekutif itu harus 
memperhatikan masalah martabat 
dan aspek kedaulatan,” tegasnya. 

Nonot menganalogikan bahwa 
TNI tidak boleh masuk Filipina untuk 
bebaskan sandera karena simbol 
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kedaulatan. “Jack Ma diminta 
masuk dlm urusan eksekutif dalam 
negeri apakah tidak dianalogikan 
dengan masuknya tentara asing ke 
dalam wilayah NKRI,” tanyanya.

Menurut Nonot, untuk 
memajukan e-commerce mestinya 
bisa dengan hanya merangkum 
kisah sukses dan kisah gagal, 
dari Alibaba dan Apps or Pasar-
online lainnya. Atau membentuk 
kerjasama atau global-partnership 
yg mutual respect dan mutual 
benefit. 

“Misalnya membangun Join-
Market-Place atau Pasar Online 
Bersama antara Indonesia dan China. 
Semua UKM indonesia terpampang 
di Alibaba, berdampingan dengan 
UKM China. Warga China bisa 
mengakses UKM indonesia dan 
demikian sebaliknya,” ujarnya.

Sehingga, lanjut Nonot, meski 
nampak baik-baik saja Jack 
Ma diminta menjadi adviser 
Pemerintah, tetapi dalam konsep 
bernegara ke depan, yang mesti 
menjadi perhatian adalah NKRI. 
“Apakah NKRI masih ada. Apakah 
Pemerintah akan masih pegang 
kendali atas kehidupan online? Jika 
tidak punya kendali atas kehidupan 
online karena semua dikendalikan 
dari Luar negeri, apakah Negara 
masih bisa disebut berdaulat?” 
tandas Nonot.

Nonot juga menyarankan agar 
para pemimpin harus punya konsep 
tentang kehidupan online ini. Bukan 
anti asing, katanya, tapi pikirkan 
konsep kerjasama global seperti 
apa yang tetap dapat menjaga 
keberadaan NKRI di dunia cyber 
atau dunia online.

LAPORAN UTAMA
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Telin Singapore yang 
merupakan anak perusahaan 
PT Telkom Indonesia 
(Persero) Tbk (TelkomGroup) 

meresmikan data center ketiganya, 
yaitu Telin-3, yang berlokasi di 
Singapore Data Centre Park (DCP) 
di Jurong, Singapura. Menteri 
BUMN Rini Soemarno dan Menteri 
Komunikasi dan Informasi Singapura 
Janil Puthucheary hadir untuk 
meresmikan Telin-3, Selasa (22/11). 
Peresmian Data 
Center Telin-3 
ini merupakan 
langkah 
penting bagi 
Telkom untuk 
mewujudkan 
visinya menjadi 
perusahaan 

Telkom 
Perkuat 

Bisnis Data 
Center di 
Singapura

telekomunikasi 
digital terdepan 
di regional.

Telin-3 
dirancang 
sebagai data 
center premium 
yang futuristik 
merupakan data 
center pertama 
dan satu-satunya yang mendapat 
sertifikasi rancangan Tier-IV dari 
Uptime Institute (UTI), sebuah 
institusi data center yang memiliki 
reputasi internasional. Sertifikasi ini 
diberikan kepada Telin-3 yang telah 
memenuhi standar pengelolaan risiko 
yang ketat, dan jaminan keamanan 
data yang dibutuhkan beragam 
industri.

Sebelumnya Telin-3 telah meraih 

sertifikasi Tier-III Constructed Facility 
dari UTI yang membuktikan bahwa 
Telin-3 memiliki standar tinggi 
terhadap kehandalan pelayanan data 
center sebagai kunci pemenuhan 
kebutuhan pelanggan. Dibangun 
5 lantai di area seluas 20.000 m2 
dan mengadopsi sistem multi-tier, 
Telin-3 menyediakan layanan yang 
fleksibel dengan sistem modular, 
sehingga pelanggan dapat memilih 
beragam layanan dengan variasi 

tier yang 
sesuai dengan 
kebutuhan 
bisnisnya. 

Kehadiran 
Telin-3 
melengkapi data 
center berkelas 
dunia yang 

telah dimiliki 
TelkomGroup 
saat ini di 
Indonesia seluas 
100.000 meter 
persegi dengan 
klasifikasi Tier-III 
yang berlokasi 
di Serpong 
Tangerang, 

Sentul, dan Surabaya, juga klasifikasi 
Tier-IV yang berlokasi di Jatinegara 
serta Data Center lainnya di banyak 
lokasi di area Jakarta.

CEO Telin Singapore Septika N. 
Widyasrini menambahkan, “Telin-3 
bukan sekedar data center biasa, 
namun merupakan data center yang 
futuristik, handal, fleksibel dan 
mudah dikembangkan, yang telah 
lama diidamkan oleh TelkomGroup. 



313No. 50 November 2016Majalah I  TC

Telin-3 juga merupakan penyedia 
carrier-neutral data center yang 
telah tersambung oleh jaringan serat 
optik domestik milik Telin Singapore. 
Telin-3 juga terhubung dengan 
jaringan kabel laut internasional 
milik TelkomGroup, sehingga 
menjadikan posisinya sebagai Global 
Telecommunication Hub.”

CEO Telkom Group Alex J. Sinaga 
dalam sambutan peresmian Telin-3 

mengatakan, “Data Center Telin-3 
ini merupakan salah satu langkah 
penting bagi TelkomGroup dalam 
mewujudkan visi perusahaan untuk 
menjadi King of Digital di regional. 
Kami yakin bahwa investasi ini akan 
meningkatkan kemampuan kami 
untuk mendukung ekosistem bisnis 
digital pelanggan secara regional 
maupun global.” 

“Telin Singapore merupakan 

footprint pertama yang didirikan 
TelkomGroup untuk merambah 
bisnis internasional. Sejalan dengan 
strategi expansi bisnis internasional, 
Data Center Telin-3 merupakan 
salah satu investasi penting untuk 
memperkuat dan memperluas 
portofolio bisnis digital”, tegas Alex. 

Telin-3 merupakan data center 
pertama berbasis software 
di Asia Pasifik yang dibangun 

dengan VMWare Validated Design. 
Rancangan ini akan memungkinkan 
Telin Singapore menyediakan 
solusi menyeluruh data center 
yang meliputi layanan pengolahan 
data, penyimpanan, sistem jaringan 
hingga pengelolaan layanan. 
Dengan demikian, Telin-3 mampu 
menawarkan ekosistem yang 
lengkap untuk private dan publik, 
dengan sistem cloud dan platform, 

LAPORAN KHUSUS
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guna memenuhi permintaan akan 
ekosistem bisnis digital yang terus 
tumbuh, di Singapura, regional dan 
global.

Dicurigai
Proyek pembangunan data center 

Telkom di Singapura, di awalnya 
sarat dengan kontroversi. Saat mulai 
dibangun, Direktur Indonesia Club 
Gigih Guntoro mengungkapkan bahwa 
pihaknya mencium aroma tidak sedap 
dari proyek pembangunan Data 

Center Telkom di Jurong Singapura 
dan kerjasama Telkom-Singtel 
dalam pengembangan pelayanan 
e-Government. dikatakannya, 
antara data center di Singapura 
dan masuk Singtel ke dalam proyek 
e-government di Indonesia adalah 
tukar guling.

Dijelaskan Gigih, pusat Data 
Telin 3 di Jurong dengan menyasar 
kelas premium yang berjumlah 74% 
perusahaan di Singapore, global dan 
merupakan Strategi Hub Telkom 
Group di pasar Internasional adalah 
langkah yang keliru. Mayoritas 
mereka telah terlayani dan menaruh 
kepercayaan terhadap player pusat 
data terbesar yang sudah existing di 
Singapore yakni 1-Net Singapore Pte.
Ltd, Ascenic, Digital Realty, Equinix, 
Fujitsu, Global Switch, dan lainnya 

ketimbang Telin. “Segmen 74% 
pasar premium ini hanya akal-akalan 
Singtel dan Menteri BUMN sebagai 
proyek tukar guling e-Government 
untuk kooptasi kepentingan 
nasional,” tudingnya.

“Pragmatisme Menteri BUMN dan 
Telkom menggandeng Singtel dalam 
proyek tersebut bertabrakan dengan 
semangat Trisakti & Nawacita 
dalam mengedepankan Kepentingan 
Nasional,” tandasnya. Sementara itu, 
Menteri Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) Rini Soemarno berkomentar 
mengenai menguatnya desakan 
publik agar Telkom batalkan kerja 
sama pembangunan data center 
dan pengembangan e-government 
yang melibatkan Singtel di 
Indonesia. “Kerjasamanya belum 
ada, baru dalam pembicaraan antara 

PT Telkom dengan Singtel, dan itu 
merupakan aksi korporasi. Itu kan 
harus dibicarakan Telkom,” kata Rini.

Ditambahkannya, sebagai 
perusahaan terbuka, maka Telkom 
tidak bisa secara sepihak megambil 
keputusan. “Telkom kan sudah 
jadi perusahaan publik tidak 
sembarangan saja bisa a,b,c. Mereka 
bertanggung jawab ke semua 
pemiliknya yaitu negara, tapi juga 
kepemilikan publik jadi kita harus 
bisa melihat itu,” yakinnya.
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Kementerian Komunikasi 
dan Informatika secara 
bersamaan melakukan uji 
publik enam beleid berupa 

Peraturan Menteri Kominfo 
dan Peraturan Pemerintah. 
Untuk revisi Peraturan 
Pemerintah No.52/2000 dan 
PP No.53/2000, akhirnya 
Kementerian Komunikasi 
dan Informasi meminta 
pendapat publik mengenai 
rencana revisi ini. Uji publik ini 
dilakukan hingga 20 November 
mendatang. perubahan kedua PP 
terkait dengan kebijakan baru 
pemerintah khususnya dalam hal 
berbagi jaringan atau network 
sharing.

“Dalam rangka memberikan 
informasi dan/atau memperoleh 
masukan masyarakat serta 
pemangku kepentingan perlu 
dilakukan penyebarluasan 
terhadap rancangan peraturan 
perundang-undangan. 
Sehubungan dengan hal tersebut, 
bersama ini Kementerian 
Komunikasi dan Informatika 
melakukan uji publik melalui 
situs kementerian terhadap 
RPP tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah No. 
52 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Telekomunikasi, 
dengan pelaksanaan uji publik 
dilakukan mulai tanggal 14 s.d. 
20 November 2016,” demikian 
disampaikan Plt Kepala Biro 
Humas Kementerian Kominfo, 
Noor Iza. “Tanggapan dan 
masukan terhadap RPP dimaksud 
dapat disampaikan melalui 
email,” tambahnya

Adapun revisi PP No.52 Tahun 
2000 Tentang Penyelenggaraan 
Telekomunikasi perubahannya 
didasari pengaruh perkembangan 
teknologi informasi dan 
komunikasi yang demikian 
pesat telah mengakibatkan 
perubahan yang mendasar 
dalam penyelenggaraan 
telekomunikasi. Dan PP yang 
baru dihadirkan guna memberikan 
kepastian hukum, kepastian 
usaha, mendorong efisiensi dan 
efektifitas penyelenggaraan 
telekomunikasi serta 
mengoptimalkan pengawasan dan 
pengendalian penyelenggaraan 
telekomunikasi.

Selain PP No.52 dan PP No.53 
tahun 2000, dilakukan pula 

Kominfo Uji 
Publik 6 Beleid 
Baru Sekaligus
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uji publik Rancangan Peraturan 
Menteri (RPM) Komunikasi 
dan Informatika tentang 
Penyelenggaraan Layanan Televisi 
Protokol Internet (Internet 
Protocol Television). RPM ini 
menggabungkan PM Kominfo No. 
11/PER/M.KOMINFO/07/2010 
tentang Penyelenggaraan 
Layanan Televisi Protokol Internet 
(Internet Protocol Television/
IPTV) dengan PM Kominfo No. 15 
Tahun 2014 tentang Perubahan 
atas PM Kominfo No. 11/PER/M.
KOMINFO/07/2010 tentang 
Penyelenggaraan Layanan Televisi 
Protokol Internet (Internet 
Protocol Television/IPTV).

Dijelaskan Plt Kepala Biro Humas 
Kementerian Kominfo Noor Iza, 
RPM ini adalah bentuk program 
simplifikasi/pemangkasan regulasi 
tahun 2016 yang merupakan 
program Bappenas yang difokuskan 
pada sektor perizinan dan investasi 
sesuai dengan Buku Strategi 
Nasional Reformasi Regulasi yang 
diterbitkan oleh Kementerian PPN/
Bappenas. “Program simplifikasi 
regulasi ini dipayungi dengan 
kesepakatan antara Sekretaris 
Jenderal Kementerian Komunikasi 
dan Informatika dengan Sekretaris 
Kementerian PPN/Sekretaris Utama 
Bappenas,” ujarnya.

Diuraikannya, substansi RPM ini 
mengatur anatar lain mengenai 
layanan Televisi Protokol 
Internet (Internet Protocol 
Television) yang selanjutnya 
disingkat IPTV yang terdiri dari 
Kewajiban Penyelenggara IPTV, 
Konsorsium yang diperlukan untuk 
penyelenggaraan layanan IPTV 
dan Kepemilikan saham oleh pihak 
asing dan Kepemilikan saham 

oleh Badan hukum yang menjadi 
anggota Konsorsium yang bukan 
sebagai Penyelenggara Jaringan 
Tetap Lokal, Penyelenggara 
Jaringan Bergerak Seluler, 
Penyelenggara Jaringan Tetap 
Tertutup, Penyelenggara Jasa 
Akses Internet (Internet Service 
Provider/ISP), atau Lembaga 
Penyiaran Berlangganan.

Adapun Ruang Lingkup Layanan 
IPTV meliputi layanan penyiaran 
(pushed services), layanan 
multimedia (pulled services dan 
interactive services), layanan 
Transaksi elektronik, dan 
layanan akses internet untuk 
keperluan publik. “Pengamanan 
dan Perlindungan yang wajib 
dilakukan Penyelenggara terhadap 
pemanfaatan jaringan berbasis 
protocol internet sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan,” kata Noor Iza.

Tak hanya soal IPTV, Kominfo 
juga melakukan Konsultasi Publik 
terhadap Rancangan Peraturan 
Menteri (RPM) Komunikasi 
dan Informatika tentang 
Penyelenggaraan Jasa Penyediaan 
Konten pada Jaringan Bergerak 
Seluler. Disebut-sebut, aturan baru 
ini merupakan bentuk simplifikasi 
regulasi di 2016. Menurut Noor 
Iza, RPM ini menggabungkan PM 
Kominfo No. 21 Tahun 2013 
tentang Penyelenggaraan Jasa 
Penyediaan Konten pada Jaringan 
Bergerak Seluler dan Jaringan 
Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan 
Mobilitas Terbatas dengan 
peraturan perubahannya, antara 
lain PM Kominfo No. 10 Tahun 
2014 tentang Perubahan atas 
PM Kominfo No. 21 Tahun 2013 
tentang Penyelenggaraan Jasa 
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Penyediaan Konten pada Jaringan 
Bergerak Seluler dan Jaringan 
Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan 
Mobilitas Terbatas, kemudian 
PM Kominfo No. 24 Tahun 2014 
tentang Perubahan Kedua atas 
PM Kominfo No. 21 Tahun 2013 
tentang Penyelenggaraan Jasa 
Penyediaan Konten pada Jaringan 
Bergerak Seluler dan Jaringat 
Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan 
Mobilitas Terbatas, serta PM 
Kominfo No. 6 Tahun 2015 
tentang Perubahan Ketiga atas 
PM Kominfo No. 21 Tahun 2013 
tentang Penyelenggaraan Jasa 
Penyediaan Konten pada Jaringan 
Bergerak Seluler dan Jaringan 
Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan 
Mobilitas Terbatas.

“RPM ini adalah bentuk program 
simplifikasi/pemangkasan regulasi 
tahun 2016 merupakan program 
Bappenas yang difokuskan pada 
sektor perizinan dan investasi 
sesuai dengan Buku Strategi 
Nasional Reformasi Regulasi yang 
diterbitkan oleh Kementerian PPN/
Bappenas. Program simplifikasi 
regulasi ini dipayungi dengan 
kesepakatan antara Sekretaris 
Jenderal Kementerian Komunikasi 
dan Informatika dengan Sekretaris 
Kementerian PPN/Sekretaris 
Utama Bappenas,” terang Noor 
Iza. Ditambahkannya, substansi 
RPM ini mengatur antara lain 
mengenai Penyelenggaraan Jasa 
Penyediaan Konten, konten 
dan juga konten berhadiah. 
“Penyelenggara Jasa Penyediaan 
Konten wajib memberikan informasi 
yang lengkap, benar, dan akurat 
tentang Konten yang disediakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan,” kata Noor 
Iza dalam keterangan tertulisnya.

Diuraikannya, konten yang 
disediakan dilarang untuk 
memiliki muatan bertentangan 
dengan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, berpotensi 
menimbulkan konflik suku, 
agama, ras, dan antara golongan 
(SARA), melanggar kesusilaan dan 
pornografi, perjudian, penghinaan, 
pemerasan, pencemaran nama 
baik, pelanggaran hak atas 
kekayaan intelektual; dan/atau 
bertentangan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Peraturan 
Menteri Kominfo lainnya yang juga 
diujipublikan adalah Perubahan 
Atas Permen Kominfo No. 
17 Tahun 2016 mengenai 
Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas 
PNBP dari Pungutan Biaya Hak 
Penyelenggaraan Telekomunikasi 
dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan 
Universal, dan Rancangan Peraturan 
Menteri Komunikasi dan Informatika 
mengenai Penyelenggaraan Jasa 
Internet Teleponi untuk Keperluan 
Publik. 

RPM Penyelenggaraan Jasa 
Internet Teleponi untuk Keperluan 
Publik menggabungkan KM 
Perhubungan No. KM.23 Tahun 
2002 tentang Penyelenggaraan 
Jasa Internet Teleponi untuk 
Keperluan Publik dengan peraturan 
perubahannya, antara lain KM 
Perhubungan Nomor: KM.23 Tahun 
2002 tentang Penyelenggaraan 
Jasa Internet Teleponi untuk 
Keperluan Publik dan KM 
Perhubungan Nomor: KM.31 Tahun 
2004 tentang Perubahan Atas KM 
Perhubungan Nomor: KM.23 Tahun 
2002 tentang Penyelenggaraan 
Jasa Internet Teleponi untuk 
Keperluan Publik.
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PT Bank Negara Indonesia 
Tbk menawarkan inovasi barunya 
BNI Kredit Digital. Hal ini untuk 
memenuhi target pertumbuhan 

kredit kecil hingga 25% di 2017. 
Dengan perkembangan teknologi 
digital yang sudah kian pesat dan 
telah menyentuh segala sektor bisnis, 
termasuk sektor perbankan, merupakan 
kesempatan sekaligus tantangan 
bagi atau BNI untuk terus berinovasi 
menjadi salah satu bank terdepan dalam 
penyediaan layanan berbasis digital.

Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil 
BNI Anton Fadjar Siregar dalam 
workshop “Economic Update” bertema 
BNI Menuju Kredit Digital mengatakan, 
melalui salah satu divisinya, Divisi Bisnis 
Usaha Kecil (BSL), BNI merancang 
layanan Digital Banking antara lain dengan 
mengimplementasikan roadmap Bisnis 
Usaha Kecil Berbasis Digital melalui BNI 
Kredit Digital.

“Kami siapkan kredit digital ini untuk 
mempermudah akses masyarakat untuk 
pinjaman kecil. Inovasi ini khususnya 
akan mendongkrak penyaluran KUR mikro 
yang saat ini masih kurang maksimal. 
Sejak kami luncurkan, sudah ada aplikasi 
kredit yang masuk sebanyak 8.683 
aplikasi dengan nilai yang disetujui 
mencapai Rp.4,38 triliun. Sangat tinggi 
peminatnya,” ungkap Anton.

BNI Kredit Digital merupakan salah 
satu layanan digital yang diluncurkan 
oleh BNI bagi seluruh masyarakat 

Indonesia agar dapat mengajukan kredit 
dengan cara yang sangat mudah. Cukup 
dengan mengklik https://eform.bni.
co.id masyarakat, dimanapun dapat 
mengajukan kredit usaha yaitu Kredit 
Usaha Rakyat (KUR) mikro dengan limit 
hingga Rp.25 juta atau BNI Wirausaha 
(BWU) dengan limit sampai dengan Rp.1 
miliar secara online.

Dijelaskannya, pengajuan KUR mikro 
dan BWU melalui layanan digital ini, 
bertujuan mempermudah seluruh 
pelaku UMKM hingga di pelosok yang 
terkoneksi jaringan internet untuk 
dapat mengakses secara online, 
baik melalui komputer, laptop, 
bahkan smartphone. “Secara nasional, 
saat ini BNI telah mencapai target 
100% penyaluran KUR Ritel sebesar 
Rp10 triliun. Untuk itu, dengan adanya 
layanan BNI Kredit Digital, difokuskan 
untuk mendukung pencapaian target 
penyaluran KUR Mikro dan BNI Wirausaha 
tahun 2016,” tambahnya.

Melalui layanan BNI Kredit Digital, 
seluruh aktivitas dirancang lebih 
efektif dan efisien. Nasabah yang ingin 
mengajukan kredit tidak perlu repot-repot 
datang dan mengisi formulir di kantor 
cabang BNI. Berkas-berkas persyaratan, 
dapat di-scan atau difoto langsung 
menggunakan handphone, kemudian di-
upload ke sistem saat pengajuan kredit. 
Nasabah hanya cukup mengisi formulir 
dalam website. Dan layanan digital ini 
telah diperkenalkan di seluruh Indonesia.

BNI Permudah Kredit 
dengan Penyediaan Layanan 
Berbasis Digital
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Plug and Play Indonesia akan 
menggelar program akselerator 
bagi startup atau perusahaan 
rintisan di Indonesia. Program yang 

akan dimulai pada 2017 ini merupakan 
hasil kolaborasi antara Plug and Play 
dengan Gan Kapital.

Untuk tahap awal ini, program 
akselerator dari Plug and Play Indonesia 
akan fokus pada bidang financial 
technology (Fintech) dan mobile, melihat 
dua bidang tersebut saat ini sedang 
ramai di Indonesia. Plug and Play akan 
melakukan investasi di 50 perusahaan 
rintisan tahap awal setiap tahunnya.

“Kita akan seleksi startup di Indonesia, 
khususnya dari bidang Fintech dan 
mobile. Startup yang lolos nantinya akan 
diberikan dana, bimbingan, ruang kerja 
gratis dan dukungan lainnya melalui 
program akselerator selama tiga bulan,” 
kata Managing Director Fin Services & IT 
Gan Kapital, Wesley Harjono.

Dijelaskannya, dalam setahun 
program akselerator ini akan dibagi 
menjadi dua batch. “Setelah program 

akselerator selama tiga bulan, akan 
ada yang namanya Demo Day. Di situ 
para startup bisa mempresentasikan 
produknya, dan bisa bertemu dengan 
para investor,” jelasnya.

Wesley menambahkan, 50 perusahaan 
rintisan yang terpilih nantinya akan 
mendapat investasi berkisar antara 
USD 50.000 - USD 100.000. Selain itu, 
program ini juga akan membuka akses 
bagi para startup untuk mendapatkan 
dana yang lebih besar lagi dari para 
investor.

Plug and Playmerupakan perusahaan 
global akselerator bisnis dengan 
spesialisasi pada pengembangan 
perusahaan rintisan berbasis teknologi. 
Plug and Play hingga saat ini telah 
berinvestasi di lebih dari 500 perusahaan 
rintisan di seluruh dunia. Mereka juga 
merupakan salah satu investor pertama 
dari PayPal, DropBox, dan Lending Club. 
Sedangkan Gan Kapital merupakan 
perusahaan investasi di Indonesia yang 
fokusnya investasi pada startup berbasis 
teknologi.

Plug and Play akan Investasi di 
50 Startup Indonesia Mulai 2017
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Aturan baru mengenai financial 
technology atau Fintech 
dipastikan akan rampung 
akhir tahun ini. Aturan baru 

tersebut akan menyesuaikan Peraturan 
Bank Indonesia (PBI) No. 18/40/
PBI/2016 tentang Penyelenggaraan 
Pemrosesan Transaksi Pembayaran. 
Demikian disampaikan Deputi Komisioner 
Pengawas Industri Keuangan Non Bank 
(IKNB) II OJK Dumoly Pardede.

Dikatakan Dumoly, pihaknya akan 
segera menerbitkan peraturan OJK 
(POJK) soal fintech. Paling tidak mulai 
tahun depan Surat Edaran untuk industri 
sudah bisa disampaikan. “Minggu ini 
akan kita susun. Mudah-mudahan tidak 
mundur banget, POJK di Desember 
2016, dan aturan teknisnya SE untuk 
IKNB di Januari 2017,” ungkapnya.

Ditambahkannya, aturan utama 
yang akan ada dalam POJK adalah 
syarat permodalan bagi fintech. 

Setidaknya OJK akan mengatur 
batas bagi perusahaan fintech yang 
telah existing dan yang baru dibentuk 
(start up). “Permodalan menjadi 
concern Bekraf kalau dia start 
up terus fintech, tidak mungkin 
permodalan dibikin aturannya sama 
(dengan industri yang sudah ada). Jadi 
harus ada tingkatannya,” tambahnya.

Tingkatan ini, lanjutnya, karena 
banyak startup fintech yang beromzet 
kecil dengan skala UMKM. Namun begitu 
banyak di antara usaha fintech yang 
telah mapan, sehingga aturan tidak bisa 
disamakan agar tidak memberatkan.

Selain soal modal, OJK juga 
akan mengatur agar pelaku 
usaha fintech menerapkan standar 
perlindungan konsumen dan sistem 
teknologi informasi yang handal. Pelaku 
usaha Fintech juga harus peduli dan 
mengetahui risk management dari bisnis 
ini.

OJK Janji Aturan Baru Fintech 
akan Keluar Akhir Tahun Ini
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Kinerja PT Indosat Ooredoo Tbk 
nampaknya membaik. Hal itu 
tercermin dari dibukukannya laba 
bersih sebesr Rp.845,4 miliar 

per 30 September 2016. Padahal, pada 
periode yang sama tahun 2015, Indosat 
masih menderita rugi bersih Rp.1,1 
triliun.

Dari Keterbukaan Informasi di 
BEI, Indosat mendapatkan kenaikan 
pendapatan hingga 9,9 persen menjadi 
Rp.21,5 triliun. Untuk EBITDA naik 10,5 
persen menjadi Rp.9,5 triliun dari Rp.8,6 
triliun. Adapun margin  EBITDA naik 
4,4 persen. Adapun beban perseroan 
mengalami peningkatan 5,5 persen 
menjadi Rp.18,7 triliun dari Rp.17,7 
triliun.

Dari segi pendapatan, pendapatan 
selular, data tetap dan telepon tetap 
masing-masing memberikan kontribusi 

sebesar 83%, 14%, dan 
3% terhadap pendapatan 
perusahaan. Jumlah 
pelanggan selular pada 
akhir sembilan bulan tahun 
2016 mencapai 81,6 juta 
pelanggan. Pendapatan 
Data Tetap meningkat 
sebesar 6,7% dibandingkan 
sembilan bulan tahun 
2015, utamanya 
disebabkan pertumbuhan 
bisnis layanan IT 
yang disumbang dari 
Lintasarta. Sementara 
pendapatan Telepon Tetap 
(Telekomunikasi Tetap) 
turun sebesar 16,9% 

dibandingkan sembilan bulan tahun 2015 
yang disebabkan turunnya trafik dan 
menguatnya nilai tukar Rupiah terhadap 
Dlar Amerika Serikat.

Diungkapkan, pada periode ini, 
porsi utang dalam dolar yang dicatat 
perseroan berkurang secara signifikan 
dari 505,6 juta dolar AS pada 2015 
menjadi sebesar 186,4 juta dolar AS, 
atau 12,0% dari total utang. Penurunan 
porsi utang sebesar 63,1% ini sesuai 
dengan rencana Indosat Ooredoo 
untuk mengurangi pengaruh fluktuasi 
mata uang terhadap laba/rugi bersih 
Perusahaan.

Utang dari pinjaman bank dan obligasi 
turun 12,0% dibanding tahun lalu, 
mewakili penurunan utang beredar 
sebesar Rp.2,7 triliun dibandingkan 
periode yang sama di tahun 2015. 

Kinerja Membaik, Indosat Ooredoo 
Raih Laba Rp.845,4 Miliar



TELEKOMUNIKASI

Standar Kompetensi Kerja Nasional 
Bidang Keahlian Telekomunikasi 
menjadi suatu kebutuhan untuk 
menciptakan iklim industri 

telekomunikasi yang kuat. “SKKNI ini 
diperlukan bagi dunia pendidikan dan 
industri agar kita mampu berkompetisi 
dengan negara maju dan berkembang 
lainnya.” jelas Kepala Badan Litbang SDM 
Basuki Yusuf Iskandar pada Konvensi 
Penyusunan Rancangan SKKNI Bidang 
Keahlian Telekomunikasi Sub. Bidang 
Penggelaran Jaringan Seluler di Gedung 
BPPT Jakarta, awal bulan ini.

Lebih lanjut Basuki menjelaskan 
bahwa SKKNI menjadi keniscayaan dan 
menjadi second kits of university. “SKKNI 
ini diperlukan karena standar universitas 
masih belum bisa memenuhi standar 
industri. Ini menjadi kesempatan untuk 
melakukan upgrade dan review agar kita 
bisa meningkatkan kemampuan di bidang 
teknologi.” tambah Basuki.

SKKNI Bidang Keahlian Teknologi ini 
sendiri berisikan 136 unit kompetensi 
yang akan menjadi acuan tidak hanya 

dalam perencanaan tenaga kerja, 
rekrutmen dan lainnya, tapi juga dalam 
meningkatkan manajemen kinerja dan 
penilaian kompetensi, menjadi acuan 
modul pendidikan, serta menetapkan 
bentuk dan tingkat kompetensi bagi SDM 
bidang Telekomunikasi.

Selain itu SKKNI ini juga diharapkan 
dapat membantu mempertemukan 
antara kebutuhan industri dan pendidikan 
agar link and match antara lembaga 
pendidikan dan industri dapat terwujud 
guna membangun iklim industri 
Telekomunikasi yang lebih baik.

Sementara itu, Kepala Pusat 
Pengembangan Literasi dan Profesi 
SDM Informatika Hedi M. Idris 
mengatakan output dari konvensi ini 
adalah tersusunnya Rancangan SKKNI 
Bidang Telekomunikasi yang akan 
ditetapkan menjadi SKKNI oleh Menteri 
Ketenagakerjaan yang akan dijadikan 
sarana dalam mengembangkan profesi 
SDM berkualitas di bidang telekomunikasi 
baik di industri, lembaga pelatihan dan 
lembaga pendidikan.

SKKNI Telekomunikasi Ciptakan 
Industri Telekomunikasi yang Kuat
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Pemerintah Gelar Uji Publik 
Perubahan PP No.52 dan 
No.53 Tahun 2000

Setelah sempat menimbulkan 
pro dan kontra terkait rencana 
pemerintah untuk merevisi Peraturan 
Pemerintah No.52/2000 dan PP 

No.53/2000, akhirnya Kementerian Komunikasi 
dan Informasi meminta pendapat publik mengenai 
rencana revisi ini. Uji publik ini dilakukan hingga 20 
November mendatang. 

Sebelumnya memang Kementerian Kominfo 
dituding tidak memberikan kesempatan bagi publik 
untuk memberikan tanggapan atas rencana revisi 
kedua PP tersebut. Lebih-lebih operator Telkom dan 
Telkomsel yang secara nyata-nyata merasa tidak 
dilibatkan dalam pembahasan. Padahal, perubahan 
kedua PP terkait dengan kebijakan baru pemerintah 

khususnya dalam hal 
berbagi jaringan atau 
network sharing.

“Dalam rangka 
memberikan 
informasi dan/atau 
memperoleh masukan 
masyarakat serta 
pemangku kepentingan 
perlu dilakukan 
penyebarluasan 
terhadap rancangan 
peraturan perundang-
undangan. Sehubungan 
dengan hal tersebut, 
bersama ini 
Kementerian Komunikasi 
dan Informatika 
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melakukan uji publik melalui situs 
kementerian (www.kominfo.go.id) 
terhadap RPP tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah 
No. 52 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Telekomunikasi, 
dengan pelaksanaan uji publik 
dilakukan mulai tanggal 14 s.d. 
20 November 2016,” demikian 
disampaikan Plt Kepala Biro Humas 
Kementerian Kominfo, Noor Iza. 
“Tanggapan dan masukan terhadap 
RPP dimaksud dapat disampaikan 
melalui email hukumppi@mail.
kominfo.go.id,” tambanya

Adapun revisi PP No.52 Tahun 
2000 Tentang Penyelenggaraan 
Telekomunikasi perubahannya 
didasari pengaruh perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi 
yang demikian pesat telah 
mengakibatkan perubahan yang 
mendasar dalam penyelenggaraan 
telekomunikasi. Dan PP yang 
baru dihadirkan guna memberikan 
kepastian hukum, kepastian usaha, 
mendorong efisiensi dan efektifitas 
penyelenggaraan telekomunikasi 
serta mengoptimalkan pengawasan 
dan pengendalian penyelenggaraan 
telekomunikasi.

Beberapa perubahan penting dari 
PP ini, meliputi ada sisipan pada 
Pasal 2A dimana Penyelenggara 
Telekomunikasi wajib memberikan 
prioritas untuk pengiriman, 
penyaluran dan penyampaian 
informasi penting yang menyangkut 
keamanan negara, keselamatan jiwa 
manusia dan harta benda, bencana 
alam, marabahaya, dan/atau wabah 
penyakit. Pengiriman, penyaluran, 
dan penyampaian informasi penting 
dilakukan tanpa dikenakan biaya.

Kemudian di antara Pasal 10 dan 

Pasal 11 disisipkan tujuh pasal, 
yakni Pasal 10A, Pasal 10B, Pasal 
10C, Pasal 10D, Pasal 10E, Pasal 
10F, dan Pasal 10G, dimana adanya 
klausul mengenai Penyewaan 
Jaringan telekomunikasi berupa 
kapasitas jaringan telekomunikasi. 
Penyelenggara Jaringan 
Telekomunikasi dapat menyewakan 
jaringan telekomunikasinya kepada 
Penyelenggara Jasa Telekomunikasi. 

Selain penyewaan, jaringan 
telekomunikasi dari Penyelenggara 
Jaringan Telekomunikasi dapat 
digunakan oleh Penyelenggara 
Jasa Telekomunikasi. Penggunaan 
jaringan telekomunikasi oleh 
Penyelenggara Jasa Telekomunikasi 
berupa penggunaan jaringan 
telekomunikasinya untuk keperluan 
sendiri. Dalam keadaan tertentu, 
penggunaan jaringan telekomunikasi 
dapat dilakukan dalam bentuk 
kerja sama antara penyelenggara 
jaringan telekomunikasi dengan 
penyelenggara jasa telekomunikasi 
setelah mendapatkan persetujuan 
Menteri. “Penyewaan dan/atau 
penggunaan jaringan telekomunikasi 
berupa kapasitas jaringan 
telekomunikasi,” bunyi draft PP 
baru ini.

Dalam ketentuan lainnya, 
Penyelenggara Jaringan 
Telekomunikasi dapat melakukan 
kemitraan dengan badan hukum 
dalam menyelenggarakan jaringan 
telekomunikasi. Penyelenggara 
Jaringan Telekomunikasi dapat 
melakukan pemanfaatan sarana 
dan prasarana telekomunikasi yang 
dimiliki oleh badan hukum dan/atau 
perseorangan. 

Penyelenggara Jaringan 
Telekomunikasi juga dapat 
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melakukan pemanfaatan sarana 
dan prasarana telekomunikasi yang 
dimiliki oleh instansi pemerintah 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Dan dalam 
keadaan tertentu, Penyelenggara 
Jaringan Telekomunikasi wajib 
membuka dan menyediakan 
kelengkapan jaringan transmisi 
miliknya untuk dipakai dan 
dimanfaatkan secara bersama 
dengan Penyelenggara Jaringan 
Telekomunikasi lain dan/atau 
Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.

“Keadaan tertentu sebagaimana 
dimaksud didasarkan pada 
penciptaan persaingan usaha yang 
sehat antar penyelenggaraan 
jaringan dan/atau jasa 
telekomunikasi, pencapaian 
efisiensi penyelenggaraan jaringan 
dan/atau jasa telekomunikasi 
kepada masyarakat, perwujudan 
keberlanjutan penyelenggaraan 
jaringan dan/atau jasa 
telekomunikasi kepada masyarakat; 
dan/atau adanya ketentuan 
peraturan perundang- undangan 
yang membatasi pembangunan 
kelengkapan jaringan transmisi,” 
jelas RPP ini. 

Penyediaan kelengkapan jaringan 
transmisi dilakukan dengan 
syarat terbuka, transparan, dan 
non-diskriminasi; dan keadilan 
yang memperhitungkan biaya, 
pembangunan yang telah 
dilaksanakan; dan menunjuk 
penilai independen oleh Menteri 

dalam rangka perhitungan biaya 
pembangunan.

Penyelenggara Jaringan 
Telekomunikasi wajib memenuhi 
setiap permohonan dari calon 
pelanggan jaringan telekomunikasi 
yang telah memenuhi syarat- 
syarat berlangganan jaringan 
telekomunikasi sepanjang jaringan 
telekomunikasi tersedia. 

Penyelenggara Jaringan 
Telekomunikasi wajib membuka 
kesempatan kepada Penyelenggara 
Jaringan Telekomunikasi lain 
untuk menyewa jaringan 
telekomunikasinya sepanjang 
kapasitas jaringan telekomunikasi. 

Penyelenggara Jaringan 
Telekomunikasi wajib membuka 
kesempatan kepada Penyelenggara 
Jasa Telekomunikasi untuk 
menyewa dan/atau menggunakan 
jaringan telekomunikasinya 
sepanjang kapasitas jaringan 
telekomunikasi. 

Penyelenggara Jaringan 
Telekomunikasi dilarang melakukan 
pembedaan perlakuan terhadap 
pengguna jaringannya yang 
bertentangan dengan prinsip 
persaingan usaha yang sehat. 
Penyewaan dan/atau penggunaan 
jaringan telekomunikasi dilakukan 
berdasarkan perjanjian yang 
memperhitungkan biaya 
pembangunan atas kewajiban 
yang dibebankan kepada 
Penyelenggara Jaringan 
Telekomunikasi.
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Anugerah KPI 
Kembali Digelar
Anugerah Komisi Penyiaran 

Indonesia (KPI) Kamis malam, 10 
November 2016 disiarkan secara 
langsung oleh TV Trans 7. Acara 

tahunan ini sebagai bentuk apresiasi 
KPI terhadap program siaran yang 
berkualitas kepada radio dan televisi. 
Anugerah KPI 2016 mengusung tema 
“Karya Bersama Untuk Bangsa”. 

Anugerah KPI 2016 kali adalah 
perhelatan kali kesebelas sejak KPI 
berdiri tahun 2004. Ada 16 Kategori 
yang diperlombakan dalam perhelatan 
yang disiarkan secara bergantian oleh 
lembaga penyiaran televisi. 

Menurut Ketua Panitia Pelaksana 
sekaligus Komisioner KPI Pusat, Mayong 
Suryo Laksono mengatakan, Anugerah 
KPI diharapkan bisaq memunculkan 
inovasi dan kreativitas dapat berjalan 
beriringan ke arah yang positif. Inovasi 
adalah kata kunci bertahan hidup dalam 
kompetensi industri media yang semakin 
ketat. 

“Kompetisi ini bagian dari evaluasi 
program tayangan. Lembaga penyiaran 
dalam hal ini televisi dan radio, 
mengajukan sendiri program-program 
siaran sesuai dengan kriteria KPI,” kata 
Mayong.
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1. Program Anak-Anak Terbaik:  
 Fun Time – Episode 3 Tanggal   
 10 Agustus 2016 (RTV)

2. Program Animasi Terbaik:
 Plentis Kentus– Episode 15 Juni  
 2016 (Trans TV)

3. Program Drama/FTV Terbaik:
 Sinema Wajah Indonesia –   
 Episode Dalang (SCTV)

4. Program Infotainment Terbaik:   
 Entertainment News Sore –   
 Episode 9 Juli 2016 (NET TV)

5. Program Talkshow Terbaik:
 1 Indonesia – Episode Robin   
 Lim (NET TV)

6. Program Berita Terbaik:
 Kompas Siang (Kompas TV)

7. Program Feature Televisi   
 Terbaik:     
 Mereka yang Tangguh; Merenda  
 Asa Merajut Mimpi (Global TV)

8. Program Feature Radio    
 Terbaik:
 Kisah Mbah Sadiman, Si Miskin  
 Menyantuni Ibu Pertiwi (RRI Pro  
 3 Jakarta)

9. Iklan Layanan Masyarakat   
 Produksi Televisi Terbaik:
 Gadget Tak Bisa Menggantikan   
 Sentuhan Cinta (MNC TV)

Berikut ini daftar lengkap 
pemenang penghargaan Anugerah 
KPI 2016:

10. Iklan Layanan Masyarakat   
 Produksi Radio Terbaik:    
 Upload Foto Anak di    
 Sosmed (Global Radio FM)

11. Program Televisi Peduli    
 Perbatasan Terbaik:  
 Lentera Indonesia – Episode   
 Guru Garis Depan NTT 
 (NET TV)

12. Program Radio Peduli    
 Perbatasan Terbaik:  
 Bela Negara – Episode
 Membangun Semangat Sehati 
 Sejiwa Memperkokoh NKRI   
 melalui siaran perbatasan RRI   
 Pontianak-RRI Sintang dan RRI 
 Entikong (RRI Entikong Kalbar)

13. Presenter Berita Terbaik:  
 Imam Priyono (TVRI)

14. Presenter Non-Berita Terbaik:   
 Maudy Kusnaedi (Trans TV)

15. Radio Komunitas Terbaik Radio   
 Dakwah Islam 107,9 FM –   
 Masjid Agung Jawa Tengah   
 (DAIS 107,9)

16. Penghargaan Pengabdian   
 Seumur Hidup :
 Ishadi Soetopo Kartosapoetro.
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Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI) 
dan Badan 
Nasional Pengelola 

Perbatasan (BNPP) 
bahas tindak lanjut dari 
kerjasama kedua lembaga 
dalam pengembangan 
siaran di wilayah 
perbatasan, di kantor 
BNPP. Pengembangan 
siaran nasional ataupun 
siaran lokal di wilayah 
perbatasan bagian 
dari penguatan Negara 
Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI).
Komisioner KPI Pusat, Agung Suprio 

mengatakan, kelanjutan kerjasama antara 
KPI dan BNPP adalah mendorong adanya 
partisipasi dari semua stakeholder terkait 
penyairan dalam hal ini lembaga penyiaran 
untuk mau menanamkan modalnya bersiaran 
di wilayah perbatasan yang masyarakatnya 
lebih sering menonton atau mendengar siaran 
dari negara tetangga.

“MoU yang sudah ditandatangani tempo 
lalu harus diaktualisasikan. Persoalan siaran 
perbatasan ini harus diprioritaskan karena 
ini bagian dari penguatan,” kata Agung yang 
diamini Komisioner KPI Pusat bidang Isi Siaran 
yang ikut hadir, Hardly Stefano.

KPI dan BNPP Dorong 
Pengembangan Siaran 
Wilayah Perbatasan
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Agung bercerita, 
ketika survey ke wilayah 
perbatasan di Kalimantan 
Utara, didapat kalau siaran 
dari lembaga penyiaran 
lokal maupun nasional 
tidak ada sama sekali. 
Justru yang melimpah 
siaran dari negara 
Malaysia. Bahkan, tiang-
tiang pemancar lembaga 
penyiaran mereka berada 
di garis batas kedua 
negara. “Memang tidak 
ada batasan siaran antar 
negara. Tapi, harusnya 
kita juga melakukan upaya 
serupa untuk mengimbangi 
luberan siaran tersebut,” 
tegasnya.

Memang di beberapa 
wilayah perbatasan ada 
dua atau tiga lembaga 
penyiaran bersiaran tapi 
itu lebih karena faktor 
idealisme. Faktor-faktor 
seperti sedikitnya jumlah 
penduduk atau income 
per kapita yang minim 
menyebabkan lembaga 
penyiaran swasta 
terutama TV enggan 
bersiaran di wilayah 
tersebut. “Kalau ada yang 
bersiaran, biaya yang 
dikeluarkan mereka cukup 
tinggi hampir 2 milyar 
dalam satu bulannya untuk 
televisi,” jelasnya.

Terkait persoalan itu, 
perlu dibuat langkah 
strategis dan efisien 
seperti membangun satu 
tiang pemancar untuk 
semua lembaga penyiaran 

dan pembangunannya bisa difasilitasi oleh 
pemerintah atau bekerjasama dengan swasta. 
Kemudian, memanfaatkan sumber daya yang 
ada seperti menggunakan tenaga tentara 
penjaga perbatasan sebagai penyiaran 
cabutan untuk bersiaran. “Banyak lagi 
langkah dan cara untuk melakukan efisiensi 
biaya,” kata Agung di depan Sekretaris 
Utama BNPP, Hadi Prabowo.

Sementara itu, Komisioner KPI Pusat 
Hardly Stefano menilai kerjasama KPI dan 
BNPP dapat mendorong perkembangan di 
wilayah perbatasan terutama kehadiran siaran 
nasional atau setempat. Hadirnya siaran dari 
negeri sendiri menjadi daya tangkal adanya 
gerusan-gerusan nasionalisme akibat siaran 
luar. “Kita harus bersama-sama melakukan 
upaya penangkalan tersebut,” kata Hardly.

Sekretaris Utama BNPP Hadi Prabowo 
mengatakan, pihaknya menyambut baik 
langkah KPI untuk terus mengoptimalkan 
kerjasama dengan pihaknya dalam penguatan 
wilayah perbatasan melalui siaran. Kerjasama 
kedua lembaga akan memberikan dorongan 
pada pihak-pihak terkait dan juga swasta 
untuk peduli terhadap wilayah perbatasan 
melalui pembangunan infrastruktur penyiaran 
yang diharapkan.

Hadi menjelaskan cara pandang penguatan 
terhadap daerah perbatasan tidak bisa lagi 
menggunakan cara pandang lama yakni 
kekuatan militer. Saat ini, penguatan di 
bidang ekonomi, sosial dan bidang-bidang 
lainnya merupakan langkah yang efektif 
dan pas menjaga wilayah perbatasan NKRI. 
“Wilayah di perbatasan itu harus berkembang 
dan itu menjadi pokok perhatian pemerintah 
saat ini,” kata Hadi.

Hadi menambahkan, kerjasama BNPP 
dengan KPI harus dikonkritkan karena 
tujuannya selaras dalam mengedepankan 
dan memperkuat wilayah perbatasan. “Saya 
sangat mengapresiasi langkah KPI dalam 
mewujudkan tindaklanjut dari MoU tersebut,” 
paparnya.
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Keberadaan Dewan Rating 
yang diinisiasi oleh 
negara mendesak untuk 
direalisasikan guna mengatur 

keberadaan lembaga pemeringkatan 
televisi agar lebih transparan dan 
akuntabel. Di beberapa negara, 
kehadiran Dewan Rating ini juga 
dikuatkan lewat regulasi yang 
mewajibkan lembaga pemeringkatan 
atau lembaga rating membuka diri 
terhadap audit rating. Hal tersebut 
mengemuka dalam Diskusi “Dewan 
Rating: Solusi Akuntabilitas Industri 
Penyiaran?” yang diselenggarakan di 
auditorium gedung Ilmu Komunikasi 
FISIP UI, Depok, Jawa Barat.

Dalam kesempatan tersebut, 
Koordinator bidang pengawasan 

Dewan Rating Harus 
Direalisasi dalam RUU 
Penyiaran

isi siaran Komisi Penyiaran Indonesia 
(KPI) Pusat, Hardly Stefano menyetujui 
usulan dibentuknya Dewan Rating 
yang dilakukan oleh negara. Dirinya 
mengusulkan agar peran-peran yang 
diberikan pada Dewan Rating tersebut 
dilekatkan pada KPI. Untuk itu, selagi 
undang-undang penyiaran masih dalam 
pembahasan di Komisi I DPR, sebaiknya 
usulan keberadaan Dewan Rating ini 
segera disampaikan sebagai salah 
satu solusi atas permasalahan kualitas 
penyiaran saat ini.

Eriyanto, dari Aliansi Jurnalis 
Independen yang menjadi tim penulis 
buku Mendorong Akuntabilitas Rating 
Media Penyiaran menyampaikan 
bahwa ide tentang Dewan Rating 
in isudah muncul sejak 10 tahun 
lalu. “Sebenarnya Dewan Rating ini 
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tanggung jawab industri, tapi tidak 
juga terwujud”, ujarnya. Sepertinya 
televisi-televisi yang ada sudah 
senang dengan kondisi yang 
sekarang, karenanya kita tidak bisa 
tunggu inisiatif datang dari industri, 
harus didorong keberadaannya lewat 
Undang-Undang Penyiaran, tambah 
Eryanto.

Dirinya memberikan contoh 
pelaksanaan Dewan Rating yang 
menurutnya baik di India. Salah 
satunya, Dewan Rating di negara 
tersebut menetapkan syarat 
pengukuran selera masyarakat, 
diantaranya harus mengikutsertakan 
sampel-sampel dari pedesaan, 
sehingga hasil rating juga 
mencerminkan keberagaman 
masyarakat.  Sedangkan untuk 
Indonesia, hingga saat ini bentuk 
regulasi dan standarisasi rating 
masih diserahkan sepenuhnya 
kepada lembaga rating satu-
satunya, yakni Nielsen.

Berbagai kritik disampaikan 
pula pada diskusi tersebut kepada 
penyelenggara rating saat ini, 
Nielsen. Andini Wijendaru, Associate 
Director Media Nielsen Company 
Indonesia, memberikan penjelasan 
bagaimana selama ini rating 
diselenggarakan. Termasuk tentang 
syarat-syarat responden, dan 
pemetaan sebaran kota-kota rating 
yang sudah dijangkau Nielsen. Andini 
menjelaskan pula tentang beberapa 
jenis survey yang telah dilakukan 
oleh lembaganya terkait televisi, 
dan hasil yang didapatkan tidak jauh 
berbeda. Andini juga menekankan 
bahwa survey yang dilakukan 
Nielsen adalah menghitung secara 
kuantitas, bukan kualitas.

Dukungan atas hadirnya Dewan 
Rating disampaikan pula oleh 
Wishnutama, CEO Net Mediatama. 
Wishnu menjelaskan pengalaman di 
industri penyiaran dan perjuangan 
yang dilakukan untuk konsisten 
menghadirkan program siaran 
berkualitas. Ia menyadari program-
program di stasiun televisinya kerap 
kali kalah bersaing di pasar, karena 
mendapatkan angka rating minimal. 
Karenanya pada kesempatan itu, 
Wishnu juga meminta didoakan agar 
pihaknya dapat teguh memegang 
idealisme untuk kualitas program 
siaran televisi.  “Jika isi televisi 
kualitasnya jelek, maka masyarakat 
yang memiliki uang akan lebih memilih 
program televisi yang merupakan 
produk-produk luar negeri”, tegas 
Wishnu.

Terkait kualitas program televisi 
ini, Hardly menilai bahwa fungsi 
ekonomi di penyiaran memang hadir 
lebih dominan. Padahal masih ada 
fungsi hiburan yang sehat, informasi, 
pendidikan, kebudayaan serta kontrol 
dan perekat sosial yang harus hadir 
secara seimbang. Meski demikian 
terhadap rating ini, Hardly mengakui 
bahwa rating telah menjadi feedback 
untuk stasiun televisi atas apa yang 
sudah disiarkan ke tengah masyarakat. 
Karenanya, KPI mendorong adanya 
literasi media agar masyarakat 
dapat lebih kritis terhadap program 
di televisi. Tidak hanya itu, KPI juga 
membuat Survey Indeks Kualitas 
Program Siaran Televisi di 12 
kota besar di Indonesia. Sehingga 
pengelola televisi juga mendapatkan 
data pembanding tentang persepsi 
masyarakat terhadap tayangan yang 
mereka produksi.
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Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
menyesalkan 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,” 
kata Jokowi di acara doa bersama ribuan 
masyarakat di Econvention, Ancol, 
Jakarta.

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.

Selain itu, Jokowi juga  mengingatkan 
agar masyarakat mulai waspada. 
“Sekali lagi mari kita waspada bersama, 
mengingatkan kalau ada teman kita yang 
melakukan itu diingatkan, itu bukan nilai-
nilai bangsa Indonesia, bukan nilai-nilai 

kesantunan Islam,” kata Jokowi.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan 

Informatika Rudiantara menilai, media 
sosial mulai tenang pasca demonstrasi 
4 November lalu. Hal ini dibuktikan 
dengan penggunakan kata-kata yang 
kurang pantas mulai berkurang. “Saya 
monitor terus sampai 14 November 
di media sosial sudah beda. Konten 
aktor politik, damai, hukum, enggak 
seperti sebelumnya. Sebelumnya kan 
menakutkan,” katanya.

Menurut Chief RA, penggunaan web 
memang meningkat dari 1 hingga 4 
November, khususnya pada medsos 
Twitter. Namun kini, pengguna 
medsos juga mulai berangsur regular. 
“Aktivitasnya juga menurun dan dari sisi 
konten juga sejuk,” yakinnya.

Sedangkan sebelumnya, Jokowi sendiri 

INTERNET

Presiden Jokowi: 
Media Sosial Kita 
Dipenuhi Fitnah
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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.

Selain itu, Jokowi juga  mengingatkan 
agar masyarakat mulai waspada. 
“Sekali lagi mari kita waspada bersama, 
mengingatkan kalau ada teman kita yang 
melakukan itu diingatkan, itu bukan nilai-
nilai bangsa Indonesia, bukan nilai-nilai 
kesantunan Islam,” pungkasnya.

APJII Yakin Pengguna 
Internet Indonesia 
Capai 132,7 Juta

Asosiasi Penyelenggara Jasa 
Internet Indonesia (APJII) 
memberikan klarifikasi terkait 
dengan keraguan data survei 

2016 yang dilakukannya mengenai 
pengguna internet di Indonesia. Dalam 
klarifikasi, APJII memaparkan data lebih 
detail berikut dengan metode survei 
yang dilakukan.

Sekretaris Jenderal APJII, Henry Kasyfi 
di kantor APJII, Gedung Cyber I, Jakarta, 
menyatakan, langkah klarifikasi dilakukan 
menyusul ada beberapa masukan yang 
mempertanyakan perbandingan dengan 
data sekunder. APJII kemudian menunda 
ketersediaan link yang dapat dikonsumsi 
oleh masyarakat. APJII merasa perlu 
untuk menunda untuk mengkonfirmasi 
ulang terhadap data-data survei yang 
akan dirilis kembali. 

Upaya ini dilakukan APJII agar tidak 
menimbulkan multiinterpretasi dari hasil 

surveinya 
bersama Polling 
Indonesia yang sudah 
dirilis pada 24 Oktober 
2016. Meski ada perubahan, 
APJII menjanjikan, tidak ada 
perbedaan data yang sudah 
ditampilkan sebelumnya. “Survei 
yang dirilis 24 Oktober lalu tidak ada 
perbedaan, tapi lebih dipertajamagar 
tidak menimbulkan multiinterpretasi 
pembaca,” kata Henry Kasyfi.

Ditegaksannya, jumlah 
pengguna internet 2016 masih 
serupa dengan yang sudah 
diungkapkan sebelumnya, 
yakni mencapai 132,7 juta 
pengguna. Angka tersebut 
tumbuh dari hasil survei 
APJII pada 2014 yang 
mencatat pengguna 
internet Indonesia 
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menyentuh angka 88 juta. “Intinya, survei 
kali ada dua bagian dan dua kali survei. 
Pertama, mengenai penetrasi dan kedua, 
soal perilaku pengguna internet Indonesia. 
Untuk penetrasi kita tambahkan dengan 
membandingkan dengan metode survei 
tahun 2014,” katanya.

Diuraikannya, survei pertama mengenai 
penetrasi internet Indonesia, APJII dan 
Polling Indonesia menggunakan teknik 
sampel terdiri atas probability sampling, 
area random sampling, dan unit analisis 
provinsi. Kemudian, pengumpulan data 
melalui wawancara dengan bantuan 
kuesioner. 

“Jumlah 1.250 sampel itu tergantung 
keinginan kami soal margin of error. 
Makin besar sampel makin kecil margin 
of error. Angka 1.250 ini pas bagi kami, 
sehingga masih batas wajar dengan 
tingkat kepercayaan 95 persen,” kata 

Tim Polling Indonesia, Yonda Nurtaqwa. 
Yonda mengatakan, timnya kembali 
mengecek ulang apabila diketahui ada 
data yang janggal. “Kami recheck 10 
persen dari total sampel,” tambahnya.

Mengenai prilaku internet Indonesia, 
APJII menggunakan teknik sampel berupa 
multistage random sampling, varian 
area random, serta sampling mix dengan 
convenience sampling. Pengumpulan 
datanya masih sama, menggunakan 
wawancara dengan bantuan kuesioner. 
Jumlah sampelnya lebih tinggi dari 
survei penetrasi, yaitu 2.000 responden. 
Jumlah angka tersebut sama dengan 
jumlah sampel pada 2014. Untuk survei 
perilaku internet Indonesia ini, APJII 
mengatakan, margin of error mencapai 
2,2 persen dengan confident interval 95 
persen dan kontrol kualitas survei 10 
persen dari total sampel.
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Indonesia masih berada di posisi ke-4 dalam 
ketersediaan infrastruktur broadband dari 
10 negara yang ada di Asia Tenggara atau 
ASEAN. Tentu ini juga bukan prestasi yang 

membanggakan mengingat negara-negara 
di bawah Indonesia masih baru membangun 
dalam satu dekade terakhir seperti Myanmar, 
Laos, Kamboja, yang bakan Viet Nam kini 
telah menyusul Indonesia.

Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian 
Komunikasi dan Informatika memiliki visi 
menjangkau seluruh daerah di Indonesia 
dengan jaringan pita lebar (broadband), 
demi meningkatkan posisi Indonesia dalam 
bidang infrastruktur TIK se-ASEAN. Hal ini 
disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan 
Informatika dalam Diskusi Panel Expo Comm di 
Jakarta.

“Saat ini Indonesia berada di posisi ke-4 
di antara negara-negara ASEAN. Oleh karena 
itu pemerintah bersama-sama dengan para 
pemain dan juga stakeholders memiliki 
visi untuk meningkatkan posisi Indonesia 

Jaringan Internet 
Broadband Indonesia 

Nomor Empat di ASEAN

335No. 50 November 2016Majalah I  TC



ke peringkat ke-2 pada tahun 2019. Setidaknya dari 
backbone point of view, we’ll be there,” kata Menteri 
Rudiantara.

Sementara itu, berkaitan dengan visi ASEAN 
connectivity dalam ASEAN ICT Masterplan 2020, Menteri 
Rudiantara menegaskan bahwa Indonesia masih harus 
mengejar pembangunan infrastruktur dan konektivitas 
secara fisik. “Bagi Indonesia saat ini untuk mencapai 
visi tersebut, ada syarat paling dasar yang harus 
dipenuhi yaitu infrastruktur dan konektivitas fisik. ” kata 
Rudiantara.

Hingga saat ini, menurut Menkominfo, masih ada 114 
ibukota daerah yang belum terhubung melalui broadband. 
Untuk membangun broadband di daerah tersebut, 
pemerintah mengambil langkah public-private partnership, 
atau kerjasama pemerintah dan badan usaha, termasuk 
operator.

Namun Menkominfo menegaskan, pembangunan 
infrastruktur untuk keseluruh daerah tersebut tidak 
dapat dibebankan sepenuhnya kepada operator 
telekomunikasi, karena tidak ada kewajiban bagi operator 
untuk membangun backbone di semua daerah di 
Indonesia. “Perusahaan telekomunikasi di Indonesia berhak 
memilih dan menentukan region yang mana yang mau 
mereka bangun,” kata Rudiantara.

Sementara bagi area yang tidak terjangkau dan tidak 
masuk hitungan secara bisnis bagi operator, lanjutnya, 
maka mereka dapat berkontrisbusi melalui dana 
Universal Service Obligation (USO). Dana USO ini yang 
kemudian digunakan oleh pemerintah untuk membangun 
infrastruktur di daerah-daerah yang tidak feasible secara 
bisnis dan finansial tersebut, salah satunya melalui proyek 
Palapa Ring. “Operator berkomitmen kepada pemerintah, 
di akhir tahun 2018, untuk membangun 57 daerah yang 
belum terhubung melalui broadband tersebut, dan 57 
lainnya dibangun oleh pemerintah,” kata Rudiantara. 

Diskusi panel pada Expo Comm ini merupakan rangkaian 
kegiatan dari Indonesia Infrastructure Week 2016 yang 
diselenggarakan pada minggu kedua November 2016 di 
JCC. Turut hadir menjadi panelis dalam diskusi tersebut, 
Senior VP dan GM Oracle, Mike Sicilia; Ketua Asosiasi 
Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia, Merza 
Fachys; Presiden Direktur dan CEO Indosat Ooredoo, 
Alexander Roesli; Direktur Inovasi dan Strategi PT Telkom 
Indonesia, dan CEO Secondbridge.

INTERNET
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PT Telkom Indonesia (Persero) 
Tbk (Telkom) mendapatkan 
penghargaan sebagai Top 
Companies To Work For in Asia 

dalam ajang Asia Corporate Excellence & 
Sustainability Awards 2016 (ACES). ACES 
merupakan ajang pemberian penghargaan 
yang diselenggarakan oleh MORS Group 
dan diberikan kepada perusahaan maupun 
individu di Asia di dua domain yaitu 
kepemimpinan dan tanggung jawab sosial 
perusahaan. Penyerahan penghargaan 
dilakukan oleh CEO MORS Group, 
Shanggari Balakrishnan, kepada Direktur 
Human Capital Management Telkom, 
Herdy Harman di Shangri-La Hotel, 
Singapura.

Penghargaan tersebut merupakan 
bentuk pengakuan kepada Telkom 
karena dinilai menunjukkan komitmen 
yang kuat terhadap pemberdayaan dan 
pengembangan karyawannya melalui 
pendekatan people-centric. Hal ini 
dibuktikan dengan dukungan penuh 
perusahaan terhadap program-program 
investasi sumber daya manusia mulai 
dari pengakuan dan retensi, peningkatan 

kepuasan kerja karyawan, praktik 
komunikasi yang fair dan transparan 
serta menyelenggarakan work life 
balance.

Telkom juga diakui atas dukungannya 
terhadap pengelolaan talent pool yang 
sukses serta senantiasa menghidupkan 
pengembangan pengetahuan karyawan 
melalui forum-forum knowledge sharing.

“Sebagai perusahaan telekomunikasi 
digital, Telkom selalu merencanakan 
kebutuhan dan pengembangan SDM 
untuk memenuhi ekspetasi stakeholder. 
Kami menyadari praktik human capital 
yang efektif telah menjadi bagian 
penting dalam transformasi organisasi 
dan meningkatkan kinerja perseroan,” 
ujar Herdy Harman

Keseriusan menggunakan 
pendekatan people-centric dalam 
pengelolaan sumber daya manusia 
diperlihatkan mulai dari proses 
rekrutmen, pengembangan kompetensi, 
hingga proses retirement dengan 
paradigma fun, love, dan care sehingga 
memotivasi karyawan untuk senantiasa 
menjadi yang terbaik.

Telkom Raih Penghargaan sebagai 
Perusahaan Idaman di Asia
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Seiring dengan bertambahnya usia 
dunia yang kita huni, bertambah pula 
pengetahuan manusia untuk mencipta-
kan hal-hal yang diluar batas pemikiran 
kita.TIK dan internet merupakan wujud 
nyata dari hasil pekerjaan manusia untuk 
mempercepat dan mempermudah dalam 
menyelesaikan suatu pekerjaan.

Fadhilah Mathar, Kordinator BPRTIK 
Kemenkominfo,sebagai pelaksana 
mengatakan dalam laporannya: ”Bahwa 
disabilitas Tuna rungu, Tuna netra dan 
tuna daksa dalam kehidupannya harus 
memanfatkan TI secara baik untuk me-
ningkatkan kapasitasnya dengan belajar 
dan berpartisipasi dalam jambore TI,—

dimana kegiatan ini merupakan upaya 
dalam mewujudkn adanya kesetaraan 
penyandang disabilitas yang harus terus 
diperjuangkan.”

Ada tiga puluh lima SLB dari Tujuh 
Provinsi yang mengikuti Jambore TI, 
antara lain Provinsi Nusa Tenggara Barat, 
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi 
Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Barat, 
Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawei 
Selatan sebagai tuan rumah, untuk 
Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 
Kabupaten Goa, Gorontalo, Kabupaten 
Bantaeng, Kabupaten Sinjai, Kabupaten 
Bone, Kabupaten Takalar, dan Kota 
Makassar, dengan jumlah 105 orang 
peserta. Untuk jenis lomba terdiri 
dari kategori perorangan/individu dan 
kelompok.

Dalam kegiatan ini kategori yang 
dilombakan adalah bidang E-tool, 
E-Design, E-Creative dan E-life Map 
yang mengacu pada materi kompetisi 
yang dibutuhkan untuk meningkatkan 
literasi di bidang teknologi informasi. 
Kegiatan ini juga merupakan salah satu 
salah satu upaya Kementerian Kominfo 
dalam mengembangkan program 
yang memenuhi hak-hak penyandang 
disabilitas seperti yang tercantum dalam 
Undang Undang.

Jambore TI 
Perjuangkan 
Kesetaraan 
Penyandang 
Disabilitas di 
Bidang TIK
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Setelah Surabaya dan Yogyakarta, 
kini giliran Jakarta yang menjadi 
tempat berkumpul para 
pecinta foto dari berbagai 

penjuru nusantara. Ribuan peserta 
Canon PhotoMarathon Indonesia 
2016 terlihat memadati atrium 
Epiwalk, Epicentrum, Jakarta. 
Dengan penuh semangat, para 
peserta penggemar fotografi 
dari berbagai latar belakang 
ini mempersiapkan diri untuk 
berkompetisi di ajang lomba 
fotografi terbesar se-Asia dan 
se-Indonesia ini. Tidak hanya 
fotografer berpengalaman, namun 
ratusan pelajar mulai dari tingkat 
SD hingga SMA atau sederajat pun 
turut berpartisipasi meramaikan Canon 
PhotoMarathon Indonesia 2016.

Penyelenggaraan Canon PhotoMarathon 
Indonesia di tahun kedelapan ini semakin 
menegaskan komitmen Canon dan 
pt. Datascrip dalam memajukan dunia 
fotografi di Indonesia. Hal ini terlihat dari 
kepesertaan acara yang terbuka bagi 
seluruh pecinta foto pengguna kamera 
digital dengan merek apapun dan semua 
peserta pun memiliki kesempatan yang 
sama untuk menjadi pemenang.

Tak hanya itu, di ajang ini para 
peserta pun dibekali dengan wawasan 
dan ilmu seputar dunia fotografi dari 
Misbachul Munir dan Evy Aryati Arbay, 
dua orang fotografer ternama yang 
telah banyak berkarya di dunia fotografi 
selama bertahun-tahun. Para peserta 
terlihat antusias dengan penjelasan 
dan pengalaman yang dibagikan baik 
oleh Munir maupun Evy. Sesi tanya 
jawab dengan pembicara pun menjadi 

kesempatan 
berharga bagi para peserta Canon 
PhotoMarathon Indonesia 2016 untuk 
mengasah pengetahuan fotografi mereka 
lebih dalam lagi.

“Penyelenggaraan Canon 
PhotoMarathon Indonesia yang telah 
berlangsung selama delapan tahun ibarat 
sebuah pesta bagi para penggemar 
fotografi di tanah air yang selalu 
ditunggu-tunggu kehadirannya. Ajang 
tahunan ini selain bertujuan untuk 
mengasah keterampilan fotografi, 
juga menjadi momen silaturahmi bagi 
penggemar fotografi yang datang dari 
seluruh penjuru nusantara. Foto-foto 
kreatif yang dihasilkan para peserta, bisa 
menginspirasi sekaligus berkontribusi 
dalam memajukan dunia fotografi tanah 
air,” ujar Merry Harun, Direktur Divisi 
Canon, Datascrip.

Puncak Acara Canon PhotoMarathon 
Indonesia 2016
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Foxconn menggelontorkan 
ponsel bermerek Luna di pasar 
Indonesia. Foxconn disebut-
sebut membuat smartphone Luna 

sekualitas dengan iPhone, mulai dari 
bahan, proses finishing maupun quality 
control-nya. Bisa dikata, ponsel pintar ini 
identik iPhone versi Android.

Diungkapkan CMO Luna Indonesia, 
Nina Ratna Wardhani, Luna Smartphone 
dengan tampilan desain mewah 
yang stylish dan menawan. Ponsel ini 

memiliki dimensi yang pas dengan ukuran 
genggaman tangan orang Asia termasuk 
Indonesia, sehingga begitu nyaman 
saat digenggam. Dengan bobot hanya 
186 gram, Luna menjadi smartphone 
yang ramping sekaligus ringan. 
Luna ditawarkan dengan harga Rp.5,5 
juta per unit.

“Luna mendapat respon yang luar 
biasa dari kalangan konsumen di Korsel, 
sebagai salah satu negara yang dikenal 
sangat maju dengan konsumen yang 
melek teknologi tinggi. Bahkan, Luna 
berhasil menjadi market leader di 
segmen smartphone kelas middle-end,” 
kata Nina.

Diyakini Nina, Luna dirancang 
dengan ketelitian tingkat tinggi sesuai 
dengan standar Foxconn yang dikenal 
sebagai pabrikan smartphone kelas 
dunia. Material casing-nya juga terbuat 
dari aluminium yang menyelimuti 
seluruh body dengan kurva lembut. 
“Proses desainnya dibuat memakai 
logam dengan 8 CNC process sehingga 
hasilnya benar-benar presisi,” kata Nina 
berpromosi.

Kualitas Ponsel 

Luna
Diklaim Seperti 

iPhone

40 No. 50 November 2016Majalah I  TC



BEDAH GADGET

Spesifikasi Luna Smartphone

Bodi : Material :  Metal
  Ukuran Layar : 5.5 inches 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density)
  Fitur : Corning Gorilla Glass 3

Memori : Internal : 64GB
  Eksternal : Support MicroSD Up To 128GB
  Ram : 3GB

Software : OS : Android Marshmallow 6.0

Hardware : Chipset : Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801
  Processor : Quad-core 2.5 GHz Krait 400
  GPU : Adreno 330
  Sensor : Gyro sensor, E-compass, Hall sensor 3D gravity, Proximity  
  Sensor, Light Sensor

Konektivitas : Sim Card : Dual Sim
  Internet : HSPA, LTE
  GPS : A-GPS, GLONASS
  Bluetooth : v4.0
	 	 Wifi	:	Wi-Fi	802.11	a/b/g/n/ac,	dual-band,	WiFi	Direct,	hotspot
  USB : MicroUSB 2.0, USB OTG
  Lain-lain : NFC 

Kamera Belakang : Resolusi : 13 Megapixel
	 	 Fitur	:		Aperture	f/2.0,	Autofocus,	Dual	LED	Flash
  Video : 1080p@30fps

Kamera Depan : Resolusi : 8 Megapixel
	 	 Fitur	:		Aperture	f/1.8
  Video : 1080p@30fps

Baterai : Kapasitas : Non-removable Li-Ion 3000 mA
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