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Pembaca Majalah ICT yang berbahagia,

Kembali Majalah ICT edisi elektronik 
ini hadir kembali kehadapan Anda 
menyuguhkan informasi dan perkembangan 
teknologi informasi, sektor penyiaran 
dan telekomunikasi terkini. Di edisi 
bulan ini, Redaksi mengangkat topik 
utama pembahasan adalah mengenai isu 
penyadapan terhadap mantan petinggi di 
republik ini. Meski simpang siur, dan bukan 
isu yang pertama kali, kami mencoba untuk 
melihat isu dari berbagai sisi, terutama 
adalah bagaimana Undnag-Undang 
Telekomunikasi dan Undang-Undang ITE 
memandang masalah ini, sehingga ke 
depan diharapkan tidak terjadi penyadapan 
terhadap masyarakat pengguna layanan 
telekomunikasi maupun internet secara 
serampangan.

Selain itu, ada perkembangan menarik 
terkait penyimpangan audit yang 
melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) 
Purwantono, Suherman & Surja yang 
merupakan afiliasi Ernst & Young (EY) 
di Indonesia. Ditengarai penyimpangan 
ini terjadi pada salah satu operator 
telekomunikasi di Indonesia. Siapakah 
itu, dan bagaimana sebenarnya kasus ini 
terjadi, dapat dibaca dalam rubrik Laporan 
Khusus. 

Informasi mengenai rencana PT 
Telekomunikasi Indonesia untuk 
meluncurkan satelit terbarunya,  Telkom 
3S, sebagai satelit pengganti satelit Telkom 
3 yang beberapa tahun lalu diluncurkan 
dan gagal mencapai orbit, juga dapat 
dibaca di Majalah ICT Edisi No.53-2017 
ini. Hal lainnya yang juga kami angkat 
seperti soal kebiasaan membeli konten 
asing yang menghambat industri kreatif 
dunia penyiaran di Indonesia, adanya 
moratorium terhadap permohonan baru Izin 
Penyelenggaraan Penyiaran Jasa

Penyiaran Televisi Analog Terestrial, 
kemudian Judicial Review terhadap 
UU Telekomunikasi No.36 tahun 1999 
ke Mahkamah Konstitusi, serta berita 
terhangat dan penting lainnya.

Selamat mambaca dan maju terus dunia 
ICT Indonesia.

• Redaksi
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LAPORAN UTAMA

Dalam sidang peradilan kasus 
dugaan penistaan agama 
dengan terdakwa Basuki 
Tjahaja Purnama atau Ahok, 

Kuasa Hukum Ahok menyampaikan 
bahwa mantan Presiden RI Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY) 
melakukan percakapan telepon 
dengan Ketua Majelis Ulama 
Indonesia, Ma’ruf Amin pada pukul 
10.16 WIB dimana SBY disebutkan 
meminta Ma’ruf untuk menerima 
anaknya Agus Harimurti Yudhoyono-
Sylviana Murni yang merupakan 
pasangan calon Gubernur DKI 

Jakarta menghadap, dan disebutkan 
SBY meminta agar ada fatwa 
terkait kasus penistaan agama yang 
dilakukan Ahok.

Seketika itulah merebak adanya 
dugaan penyadapan terhadap 
telepon Presiden RI ke-6 tersebut. 
Penyadapan memang secara 
Undang-Undang dilarang, kecuali 
dilakukan aparat penegak hukum 
yang memiliki wewenang untuk 
menyadap sesuai dengan fungsi 
dan tugasnya. Mendengar adanya 
informasi tersebut, kontan saja 
mantan Presiden Susilo Bambang 

Antara Ada 
dan Tiada

Penyadapan,



LAPORAN UTAMA

Yudhoyono meminta agar pihak 
polisi menindaklanjuti adanya 
dugaan penyadapan terhadap 
dirinya. “Saya meminta agar 
hal ini ditindaklanjuti. pasalnya 
penyadapan tersebut merupakan hal 
ilegal dan telah melanggar aturan,” 
kata SBY.

Ditegaskan SBY, kasus dugaan 
penyadapan ini bukanlah tindak 
pidana aduan. Sehingga polisi tidak 
perlu menungu laporan dirinya untuk 
menindaklajuti kasus tersebut. 
“Ini bukan delik aduan. Jadi polisi 
bisa langsung menindaklanjuti,” 
tandasnya. Menurut SBY, soal 
penyadapan adalah persoalan 

serius yang merupakan pelanggaran 
undang-undang, baik Undang-
Undang Telekomunikasi maupun UU 
Informasi dan Transaksi Elektronik. 
SBY menyesalkan, jika mantan 
presiden saja disadap, bagaimana 
dengan rakyat biasa lainnya. “Kalau 
betul ada percakapan saya dengan 
Pak Ma’ruf Amin, atau percakapan 
siapa pun dengan siapa disadap 
tanpa perintah pengadilan dan hal-
hal yang tidak dibenarkan undang-
undang, itu namanya ilegal,” kata 
SBY.

Mengemukanya isu penyadapan, 
ditanggapi Menteri Komunikasi dan 
Informatika Rudiantara. Menurut 
Rudiantara, tidak ada lembaga 
negara yang melakukan penyadapan 
terhadap mantan Presiden 
SBY. “Seperti kurang kerjaan 
dengerin itu,” kata  Rudiantara. 
Dijelaskannya, dirinya sudah 
langsung mengecek kepada pihak-
pihak terkait, setelah ditanya oleh 
wartawan di Istana Kepresidenan, 
meski Rudiantara tidak menyebut 
kepada siapa klarifikasi dilakukan. 

“Setelah saya cek, tidak ada 
lembaga negara yang menyadap 
SBY,” yakinnya. Ditegaskannya, 
soal penyadapan ada aturannya. 
“Melakukan penyadapan tidak 
terkait proses hukum, jelas 
dilarang undang-undang. Kecuali 
yang merupakan kasus hukum,” 
tambahnya.

Sebelum Rudiantara, pemerintah 
juga membantah telah menyadap 
telepon SBY. Demikian bantahan 
tersebut disampaikan Menteri 
Sekretaris Kabinet Pramono 
Anung. Menurut politisi Senior 
PDI Perjuangan ini, tidak pernah 
ada permintaan atau instruksi 
penyadapan kepada Ketua Umum 
Partai Demokrat tersebut.
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“Yang jelas bahwa tidak pernah 
ada permintaan atau intruksi 
penyadapan kepada beliau karena 
ini bagian dari penghormatan 
kepada presiden yang ada,” tegas 
Pramono. 

Ditambahkannya, Istana tidak 
akan mengomentari apa pun perihal 
keterangan yang berkembang 
pada persidangan Ahok kemarin. 
Ia menegaskan, pemerintah 
tidak memiliki kapasitas untuk 
menanggapi hal itu. “Kami tidak 
ingin menanggapi apa pun karena 
itu bagian dari materi persidangan,” 
ujar Pramono.

BIN dan Polisi juga 
Membantah

Isu penyadapan Presiden RI 
ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, 
membuat lembaga yang memiliki 
wewenang menyadap disorot. 
Termasuk Badan Intelijen Negara 
(BIN). 

Dituding menyadap percakapan 
SBY dan KH Ma’ruf Amien, BIN 
membantah. “Melalui klarifikasi 
resmi ini, terkait informasi 
tentang adanya komunikasi antara 
Ketua MUI dengan Bapak DR. H. 
Susilo Bambang Yudhoyono yang 
disampaikan oleh kuasa hukum 
Bapak Basuki Tjahaja Purnama 
dalam persidangan tanggal 31 
Januari 2017, maka bersama 
ini BIN menegaskan bahwa 
informasi tersebut bukan berasal 
dari BIN,” kata Deputi VI BIN 
bidang Komunikasi dan Informasi, 
Sundawan.

Ditegaskannya, dalam pandangan 
BIN, informasi yang diungkap 
oleh tim pengacara Ahok melalui 
media online Liputan6.com edisi 
tanggal 7 Oktober 2016, dan 
bukan dari BIN. Menurutnya, 

berdasarkan Undang-Undang no 
17 tahun 2011 tentang Intelijen 
Negara, BIN merupakan elemen 
utama dalam sistem keamanan 
nasional untuk mempertahankan 
kesatuan dan persatuan NKRI. 
Dan dalam menjalankan tugas, 
peran dan fungsinya, BIN diberikan 
kewenangan untuk melakukan 
penyadapan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dengan 
menjunjung tinggi nilai-nilai 
demokrasi dan hak asasi manusia. 

“Penyadapan yang dilakukan 
hanya untuk kepentingan 
penyelenggaraan fungsi intelijen 
dalam rangka menjaga keselamatan, 
keutuhan, dan kedaulatan 
NKRI yang hasilnya tidak untuk 
dipublikasikan apalagi diberikan 
kepada pihak tertentu,” ujarnya.  

BIN membantah, idem dito 
dengan pihak Kepolisian. Pihak 
Kepolisian Republik Indonesia 
menyatakan bahwa pihak Polri 
tidak pernah menyadap percakapan 
telepon SBY dengan Ketua Umum 
Majelis Ulama Indonesia KH Ma’ruf 
Amin. Demikian dikatakan Wakapolri 
Komisaris Jenderal Pol Syafruddin. 
“Polri tidak ada penyadapan itu,” 
kata Syafruddin.

Menurut Syafruddin, penyadapa 
tidak bisa dilakukan sembarangan. 
“Penyadapan tidak bisa 
sembarangan. Teroris dan gembong 
narkoba yang kami sadap karena 
itu ada hukumnya. Kalau tidak ada 
hukumnya ya tidak boleh,” yakinnya.

Mengenai apakah pihak Kepolisian 
akan mengusut kasus yang delik 
umum ini, Syafruddin menyatakan 
bahwa ia akan mengecek ke Kapolda 
Metro Jaya dan Kabareskrim. “Nanti 
saya cek sama Kapolda Metro ya. 
Saya nanti cek ke Kabareskrim,” 
ujarnya.
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Di medio 2015, mantan 
Kontraktor Badan Intelijen 
AS Edward Snowden 
membocorkan rahasia baru. 

Dalam dokumen yang diterbitkan di 
Selandia Baru itu Australia Signals 
Directorate (ASD) telah bekerja sama 
dengan Government Communications 
Security Bureau (GCSB) Selandia 
Baru untuk mendapatkan akses 
komprehensif jaringan telekomunikasi 
di seluruh Indonesia dan Pasifik 
Selatan. Disebut-sebut penyadapan 
menyasar Presiden 
Joko Widodo, 
terkait 
dengan 

isu eksekusi mati dua terpidanan mati 
yang asal Australia.

Menanggapi hal tersebut, Presiden 
Jokowi terlihat santai dan tidak 
terpengaruh akan isu penyadapan. 
"Kalau pas ke kebun karet atau 
hutan pinus baru banyak penyadap," 
ujarnya. "Nggak ada yang sadap 
saya, apanya yang mau disadap.”

Jika Jokowi tenang saja dengan 
ancaman penyadapan yang 
dilakukan, Pengamat politik dari 
Universitas Indonesia Prof Budiyatna 
mengatakan, disadapnya Telkomsel 
oleh pihak Australia akan menjadi 
ancaman bagi Presiden Joko Widodo. 

"Ini pasti ada sesuatu dan 
mengincar Jokowi. Bisa-bisa 
dibongkar itu borok-boroknya 
Jokowi ke mata publik," terang 
Budiyatana. 

Menurutnya, penyadapan ini 
merupakan skenario untuk 
menjatuhkan Jokowi dari 
jabatannya sebagai kepala 
negara/pemerintah. "Jika 
Australia sampai membongkar 
dari Pilpres sampai sekarang, 
maka menyudahi puncak 
kesuksesan Presiden Jokowi di 
Indonesia. Jelas sekali terlihat 

jika sasaran Australia 
adalah Jokowi," 

ungkapnya.
Seperti 
diungkap 

The 
Sidney 
Morning 

Jokowi	pun	(Katanya)	
Pernah	Disadap
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Herald (SMH) edisi 9 Maret 2015, 
GCSB bekerja sama dengan ASD pada 
2009 menyadap percakapan telepon, 
email dan metadata publik Indonesia 
melalui jaringan telepon selular 
terbesar di Indonesia, Telkomsel. 

Menurut dokumen Snowden, 

selain Indonesia, ASD dan GCSB 
juga melakuan spionase elektronik 
terhadap negara kecil di kawasan 
Pasifik seperti Fiji, Papua Nugini, 
Kiribati, Kaledonia Baru, Tonga, 
Kepulauan Solomon, Nauru, Samoa, 
Vanuatu dan Polinesia.

LAPORAN UTAMA

• Berdasar Undang-Undang 
Telekomunikasi No.36 tahun 
1999, pada Pasal 40 dinyatakan 
bahwa “Setiap orang dilarang 
melakukan kegiatan penyadapan 
atas informasi yang disalurkan 
melalui jaringan telekomunikasi 
dalam bentuk apapun”. 

• Ketentuan Pasal 56 UU 
Telekomunikasi menyatakan 
bahwa “Barang siapa melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 40 dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 15 
(lima tahun) tahun”.

• Berdasarkan Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 
5/PUU-VIII/2010, Mahkamah 
Konstitusi berpendapat bahwa 
kegiatan dan kewenangan 
penyadapan merupakan hal yang 
sangat sensitif karena merupakan 
pembatasan hak asasi manusia 
dan pelanggaran atas hak asasi 
manusia sebagaimana ditegaskan 
dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.

“Kalau penyadapan itu terjadi 
akan berakibat hukum di mana 
dalam UU telekomunikasi jelas 
di Pasal 40 di mana orang yang 

tanpa hak melakukan penyadapan 
bisa penjara maksimal 15 tahun,” 
kata Kabag Penum Divisi Humas 
Polri Kombes Martinus Sitompul.

Menurut Martinus, pengenaan 
aturan hukum tersebut bagi siapa 
saja yang melakukan penyadapan 
secara ilegal. Martinus 
menjelaskan, penyadapan 
tidak bebas dilakukan siapapun 
dimana hanya boleh dilakukan 
lembaga Polri, KPK, BIN, BNN dan 
Kejaksaan. “Itu pun juga diatur 
dengan mekanismenya masing-
masing,” ujarnya.

Meski terancam hukuman berat, 
dijelaskan Martinus, hingga kini 
belum ada laporan polisi terkait 
penyadapan ilegal ini. “Sampai 
saat ini belum ada laporan yang 
masuk ke pihak kepolisian tentang 
penyadapan ilegal,” katanya.

Ditambahkannya, utuk di Polri 
sudah ada Peraturan Kapolri 
Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
tata cara penyadapan pada pusat 
pemantauan atau monitoring 
centre. 

“Dalam peraturan Kapolri itu 
sudah sangat jelas dan tegas 
disampaikan bagaimana tata cara 
untuk melakukan penyadapan,” 
pungkasnya.

Aturan Hukum Penyadapan
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Kantor Akuntan Publik (KAP) 
Purwantono, Suherman 
& Surja yang merupakan 
afiliasi Ernst & Young (EY) di 

Indonesia, didenda US$1 juta setelah 
regulator audit AS menyematkan label 
penyimpangan pemeriksaan, terhadap 
hasil audit pembukuan salah satu 
kliennya. Penetapan Dewan Pengawas 
Perusahaan Akuntan Publik (PCAOB) 
yang diumumkan di Amerika Serikat.

Disebutkan KAP Purwantono, 
Suherman & Surja telah merilis 
hasil audit sebuah perusahaan 
telekomunikasi Indonesia pada 2011, 
yang menampilkan opini berdasarkan 
bukti-bukti yang tidak memadai. 

Sebuah perusahaan mitra EY 
yang mengkaji kembali hasil 

audit tersebut menemukan 
kejanggalan bahwa 

hasil audit perusahan 
telekomunikasi itu 

tidak menyajikan 
dukungan yang 

memadai, 
mengenai 

pencatatan 
sewa 

4.000 

ruang di menara telpon selular.
PCAOB mengungkapkan, hasil audit 

perusahaan akuntan publik afiliasi 
E&Y itu malah memberi opini wajar 
tanpa pengecualian. PCAOB juga 
mengungkapkan bahwa tak lama 
sebelum memeriksa hasil audit tahun 
2012, KAP Purwantono, Suherman 
& Surja membuat lusinan audit 
baru “yang tidak semestinya”, yang 
menghambat penyelidikan.

Berlandaskan temuan-temuan 
tersebut, PCAOB menindaklanjuti 
dengan mengenakan denda US$1 juta 
kepada KAP Purwantono, Suherman 
& Surja, dan memberi sanksi kepada 
dua mitranya. Hasil audit perusahaan 
telekomunikasi tahn 2011 itu 
melibatkan Roy Iman Wirahardja dan 
James Randall Leali, bekas direktur 
praktik profesional ET untuk Asia 
Pasifik.

“Ketergesa-gesaan mereka dalam 
menerbitkan laporan audit kepada 
kliennya, firma dan kedua mitra 
tersebut melalaikan tugas dasarnya 
untuk menyajikan bukti audit yang 
memadai,” kata Caludius B,. Modesti. 
Direktur PCAOB Divisi Penegakan 
Hukum dan Investigasi itu, juga 

Afiliasi Ernst & Young 
di Indonesia 

Lakukan Penyimpangan Audit di 
Operator Telekomunikasi
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menyatakan bahwa 
Wirahardja dan Leali 
tidak mengakui maupun 
menyangkal permasalahan 
tersebut.

EY sendiri dalam pernyataannya 
mengakui bahwa perilaku dalam 
permasalahan tersebut telah 
melanggar kode etik global. “Sejak 
peristiwa ini, kami terus memperketat 
proses audit dan kebijakan kami.”

Menohok Indosat
Penyimpangan audit ini langsung 

saja menohok Indosat, yang pada 
saat itu memang mengalami 
perbaikan hasil audit. Menjawab 
hal itu, Group Head Corporate 
Communications Indosat Ooredoo 
Deva Rachman mengatakan bahwa 
selama tahun yang berakhir pada 
31 Desember 2012, pihaknya 
mereevaluasi kebijakan akuntansi 
yang relevan dan sebagai hasilnya, 
seperti yang tercantum di pelaporan 
ke the US Securities and Exchange 
Commission pada 2012 dan 2013 
di formulir 20-F, laporan keuangan 
2011 telah disajikan kembali. “Lebih 
lanjut, manajemen kami juga telah 

mereevaluasi dan memperbaiki 
internal controls over 

financial reporting yang 
relevan,” katanya.

Sebagai 

tambahan, 
jelas Deva, 
untuk best 
practice, pihak Indosat 
mengevaluasi secara 
berkala kebijakan akuntansi dan 
internal controls untuk memastikan 
kepatuhan dengan standar yang 
berlaku.

Sementara itu, data yang 
didapatkan Majalah ICT, terungkap 
bahwa karena tidak tepat dalam 
mencatatkan akuntansi penjualan 
2.500 menara kepada PT Tower 
Bersama Infrastructure Tbk yang 
diikuti dengan sewa kembali 
(leaseback), PT Indosat Tbk (Indosat) 
merevisi laporan keuangan 2010, 
2011 serta 9 bulan pertama tahun 
2012. 

Menurut manajemen Indosat, 
penyajian kembali laporan keuangan 
tersebut terkait dengan pencatatan 
akuntansi yang tepat untuk penjualan 
menara dimana pada 7 Februari 
2012, Indosat setuju untuk menjual 
2.500 menara telekomunikasi dan 
aset lainnya kepada TBIG dan anak 
perusahaannya, PT Solusi Menara 
Indonesia.

Aksi perbaikan laporan keuangan itu 
telah melewati proses pre clearance 

kepada US Securities and Exchange 
Commission (US SEC). 

Adapun nilai potensial 
keseluruhan 

transaksi 541,5 
juta dolar 

AS. 

LAPORAN KHUSUS
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Saat penutupan 
transaksi nilai yang 
dibayar adalah 429 juta 
dolar AS  yang terdiri atas 
tunai sebesar 326 juta dolar AS 
dan 5 persen kepemilikan saham 
dalam TBIG dengan nilai wajar 
sebesar 103 juta dolar AS atau setara 
Rp977,292 miliar.  

Alasan Indosat  mengajukan 
revisi penyajian laporan keuangan 
per September 2012 atas transaksi 
tersebut adalah kompleksitas dan 
pertimbangan yang tinggi dalam 
menentukan pencatatan akuntansi 
yang tepat. "Berdasarkan perlakuan 
akuntansi yang direvisi seluruh slot 
yang disewa kembali seharusnya 
dicatat sebagai sewa pembiayaan 
yang mengakibatkan penangguhan 
atas sejumlah laba awal terkait 
dengan slot yang disewa kembali," 
papar manajemen ISAT dalam laporan 
tertulis.

Dalam laporan keuangan (LK) 
triwulanan yang berakhir 30 
September 2012 ISAT mengakui 

sebagian besar sewa atas slot yang 
disewa kembali sebagai sewa 

operasi dan mengakui 
keuntungan awal dari 

penjualan sebesar 
Rp2.187.300 

juta dan 

keuntungan 
yang ditang–
guhkan sebesar 
Rp68.635 juta.

Dampak dari revisi LK 
triwulan per 30 September 
2012 menyebabkan penurunan 
jumlah laba langsung yang diakui 
dari Rp2,187 triliun jadi Rp1,125 
triliun. Selain itu, terjadi peningkatan 
laba yang ditangguhkan dari 
Rp68,635 miliar menjadi Rp1,410 
triliun. Laba yang ditangguhkan ini 
akan diamortisasi selama 10 tahun 
berdasarkan periode sewa dalam 
laporan laba rugi konsolidasi. 

Dengan kondisi ini, maka akibat 
terhadap kinerja Indosat pada saat 
itu adalah penurunan laba sebesar 
Rp1,079 triliun, peningkatan aset 
Rp2,160 triliun dan dan peningkatan 
kewajiban atau pasiva menjadi 
Rp.3,315 triliun. Revisi juga 
berdampak pada LK 2010 dan 2011. 
Untuk 2010, laba bersih lebih rendah 
sebesar Rp12,363 miliar, sementara 
nilai aset menjadi Rp506,941 miliar 
dan kewajiban jadi Rp519,304 
miliar. Sedangkan untuk 2011, laba 

menjadi lebih rendah sebesar 
Rp50,449 miliar, peningkatan 

aset jadi Rp68,930 miliar 
dan peningkatan 

kewajiban menjadi 
Rp131,742 

miliar.
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Sekjen Pusat Kajian 
Kebijakan dan Regulasi 
Telekomunikasi ITB M 
Ridwan Effendi mengatakan 

Satelit Telkom 3S milik PT 
Telekomunikasi Indonesia Tbk 
dinilai menjadi solusi utama 
mengatasi kesenjangan digital 
di Indonesia. Menurut Ridwan, 
kehadirannya satelit Telkom 3S 
menjadi solusi menyambungkan 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) yang didominasi 
pulau-pulau karena jaringan kabel 
serat optik atau microwave di 
daratan tidak bisa menjangkau 
seluruh wilayah di negara ini.

“Peluncuran satelit Telkom 3S 
sangat ditunggu masyarakat 
karena bisa memeratakan layanan 
telekomunikasi hingga daerah 
terpencil dan pelosok di Tanah 
Air,” katanya di Jakarta. Satelit 

LAPORAN KHUSUS
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telkom 3S rencananya diluncurkan 
dari Kourou, French Guiana, 14 
Februari 2017 waktu setempat atau 
15 Februari WIB.  “Berbeda dengan 
satelit, cakupannya bisa menjangkau 
seluruh NKRI ditambah dengan 
sebagian besar wilayah tetangga,” 
kata mantanp Anggota BRTI ini.

Sementara itu, dengan 
menggunakan satelit, Telkom pun 
menyatakan ketegasannya agar balon 
Google jangan sampai dapat terbang 
di atas langit Indonesia. Demikian 
dikatakan Direktur Network and IT 
Solution Abdus Somad Arief, di sela 
Pre-Event peluncuran Satelit Telkom 
3S, di Stasiun Pengendali Utama 
Satelit Telkom, Gunung Putri, Bogor, 
Jawa Barat. “Kami terus menambah 
satelit untuk mempeluas layanan 
internet yang menjangkau pelosok 
daerah terpencil. Jadi, jangan sampai 
ada balon (Google Loon) di atas 
Indonesia,” kata Asa, panggilan 
akrabnya.

Tentu yang dimaksud Asa, balon 
tersebut adalah balon Google yang 
disiapkan Google melalui Project 
Loon, untuk dapat diterbangkan 
di atas Indonesia. Kementerian 
Kominfo dan beberapa operator 
telekomunikasi telah mendorong 
Google untuk menempatkan balon-
balonnya di atas Indonesia sebagai 
sarana akses internet. Kerja operator 
telekomunikasi seperti Telkomse, 
Indosat dan XL dengan Google, telah 
dilakukan di akhir 2015 lalu. Jika 
memang Google jadi menempatkan 
balon-balonnya, maka akses satelit 
Telkom nampaknya akan sia-sia 
saja mengingat nantinya Google dan 
Telkom akan mengarap pasar yang 
sama.

Dijelaskan Abdus Somad, satelit 
Telkom 3S yang akan diluncurkan 
Telkom pada 15 Februari mendatang 

masih sesuai jadwal. Satelit Telkom 3S 
dijadwalkan luncur pada pukul 04:39 
WIB, dengan lokasi peluncuran di 
Guiana Space Center, Kourou, Guyana 
Prancis. “Hingga kini semua persiapan 
‘on schedule’. Kami memohon doa 
semua masyarakat Indonesia agar 
peluncuran satelit Telkom 3S ini 
berjalan lancar tanpa kendala,” 
harapnya.

Ditambahkannya, satelit Telkom 3S 
akan menempati slot orbit 118 derajat 
bujur timur yang berada di atas Pulau 
Kalimantan yang ditempati oleh Satelit 
Telkom 2. Dengan masa aktif satelit 
sekitar 15 tahun sejak diluncurkan, 
satelit Telkom 3S ini memiliki 
kapasitas 49 ransponder, terdiri atas 
24 transponder C-Band (24 TPE), 8 
transponder extended C-Band (12 
TPE), dan 10 transponder Ku-band 
(13 TPE). “Dengan satelit Telkom 3S 
tersebut, maka Telkom punya tiga 
satelit aktif mengorbit, yakni Satelit 
Telkom 1, Satelit Telkom 2, dan Satelit 
Telkom 3S,” pungkas.

Menuju Orbit
Telkom3S diluncurkan bersama 

dengan satelit Sky Brazil milik AT&T. 
Telkom 3S memiliki bobot 3,5 ton 
berada di bawah, sedangkan Sky 
Brazil dengan bobot 6,0 ton akan 
berada di atas. Peluncur yg digunakan 
adalah Ariane 5-ECA flight VA235. 
Tujuan akhir Telkom 3S adalah ke 
slot orbit 118 BT di ketinggian 35.000 
km dari bumi. Skenario peluncuran 
kurang lebih ada 4 tahap.

Tahap-1 menggunakan tenaga solid 
booster, dua roket lebih kecil yang 
ada di kiri dan kanan. Tahap ini akan 
membawa satelit sampai ketinggian 
70 km selama kurang lebih 2 menit. 
Kemudian Tahap-2, menggunakan 
roket main stage, tabung bagian 
tengah yang besar, yang akan 
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membawa sampai ketinggian 200 km 
sampai menit ke-8 menit. Dari sini 
trajectory roket sudah tdk vertikal lagi 
tetapi mulai membentuk elips.

Tahap-3 menggunakan roket upper 
stage sebagai roket peluncur yang 
terakhir sampai menit ke-27 dan 
dilanjutkan dengan separasi satelit. 
Satelit Sky Brazil yg berada di deck 
atas akan dilepas lebih dulu, sekitar 
10 menit setelahnya baru Telkom 3S 
yang berada di deck bawah dilepas. 
Selanjutnya dengan menggunakan 
roket di dirinya sendiri, Telkom 3S 
akan meneruskan perjalanan menuju 
ke orbitnya. Satelit Telkom 3S nanti 
mengudara di angkasa Indonesia, di 
atas Makassar dengan 49 transponder 
melayani Indonesia.

Diceritakan Abdus Somad, di control 
room akan duduk di kursi ‘panas’ 
adalah mission director sebagai 
penanggung jawab keseluruhan 
mission. Duduk juga di sebela-

sebelahnya, asisten yang memberikan 
info tentang cuaca, project directors 
dari pemilik satelit dan lainnya, 
termasuk duduk di meja paling 
belakang dalam control room adalah 
CEO dan CTO Arianespace sebagai 
pengambil keputusan akhir bila 
sesuatu terjadi. Di kursi panas Telkom 
diwakili oleh Thales Alenia Space 
yang bertindak sebagai customer-nya 
Arianespace karena bentuk kontrak 
Telkom dan Thales Alenia Space 
adalah IOD (In Orbit Delivery) atau 
turn key, sehingga transfer satelit 
akan dilakukan bila sudah berada di 
orbital slot-nya.

"Dua orang team Telkom, satu di 
antaranya saya, akan turut bekerja di 
dalam control room dan akan duduk di 
passive seat di dalam fishbowl section, 
untuk turut memonitor jalannya 
peluncuran an akan dimintai pendapat 
bila sesuatu di luar rencana terjadi,” 
kata Asa.
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TELEKOMUNIKASI

Sidang uji materiil Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 
1999 tentang Telekomunikasi 
kembali digelar Mahkamah 

Konstitusi (MK), Selasa (7/2). 
Agenda sidang perkara Nomor 8/
PUU-XV/2017 adalah perbaikan 
permohonan. Sebelumnya, Rusdi serta 
Arifin Nur Cahyono yang berprofesi 
sebagai sopir menguji ketentuan 
Pasal 38 dan penjelasannya, serta 
Pasal 55 UU Telekomunikasi. Para 
pemohon menilai unsur ‘setiap orang’ 
atau ‘barang siapa’ dalam Pasal 38 
UU Telekomunikasi tidak memberi 
pemisahan unsur -unsur subyektif 
dari perbuatan pidana yang dapat 
dikualifikasi sebagai delik kesengajaan 
(dolus) dan delik kealpaan (culva).

Sebagaimana diketahui, Pasal 
38 UU Telekomunikasi menyatakan 
bahwa Setiap orang dilarang 
melakukan perbuatan yang dapat 
menimbulkan gangguan fisik 
dan elektromagnetik terhadap 
penyelenggaraan telekomunikasi.

Sementara Pasal 55 UU 
Telekomunikasi menyatakan, Barang 
siapa yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 38 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) tahun 
dan atau denda paling banyak 
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta 
rupiah). 

Dimana pada bagian penjelasan 
Pasal 38 UU Telekomunikasi 
diterangkan bahwa Perbuatan yang 
dapat menimbulkan gangguan 
terhadap penyelenggaraan 
telekomunikasi dapat berupa: a. 
tindakan fisik yang menimbulkan 
kerusakan suatu jaringan 
telekomunikasi sehingga jaringan 
tersebut tidak dapat berfungsi 
sebagaimana mestinya; b. tindak–
an fisik yang mengakibatkan 
hubungan telekomunikasi tidak 
berjalan sebagaimana mestinya; c. 
penggunaaan alat telekomunikasi 
yang tidak sesuai dengan persyaratan 
teknis yang berlaku; d. penggunaan 
alat telekomunikasi yang bekerja 
dengan gelombang radio yang tidak 
sebagaimana mestinya sehingga 
menimbulkan gangguan terhadap 
penyelenggaraan telekomunikasi 
Iainnya; atau e. penggunaan alat 
bukan telekomunikasi yang tidak 
sebagaimana mestinya sehingga 

UU Telekomunikasi 
Diuji Materi 
ke Mahkamah 
Konstitusi
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menimbulkan pengaruh teknis 
yang tidak dikehendaki suatu 
penyelenggaraan telekomunikasi.

Dalam sidang perbaikan 
permohonan, Kuasa Hukum Pemohon 
Budi Satria Dewantoro menyampaikan 
telah memperbaiki bagian redaksional 
dan menghapus contoh kasus yang 
sebelumnya dilampirkan “Kemudian 
di halaman 16, atas nasihat dan 
pendapat Yang Mulia, kami hapuskan. 
Sekaligus mencabut dan membatalkan 
bukti P-15a dan P-15b,” katanya di 
hadapan Majelis Hakim yang dipimpin 

Hakim Konstitusi Suhartoyo.
Selain itu, Budi menambahkan dalil 

terkait ketentuan Pasal 38 dan Pasal 
55 UU Telekomunikasi yang mengatur 
ketentuan pidana. Menurut pemohon, 
rumusan ketentuan tersebut 
melanggar asas legalitas yang 
menyebabkan ketidakpastian hukum. 
Norma tersebut dinilai berpotensi 
diterapkan secara sewenang-wenang 
oleh hakim kepada masyarakat 
karena memberikan kebebasan yang 
sangat luas untuk menjatuhkan sanksi 
terhadap orang yang didakwa.

Untuk mensosialisasikan 
keuntungan bagi konsumen 
dengan adanya peningkatan 
kualitas jaringan, maka XL 

meluncurkan kampanye marketing 
terintegrasi yang meliputi iklan TV, 
iklan digital dan berbagai kegiatan 
untuk konsumen.

Selain itu guna memperkuat 

citra layanan XL sebagai operator 
dengan kualitas jaringan yang 
prima, XL mengenalkan artis Tara 
Basro sebagai brand ambassador. 
Kehadiran Tara Basro diharapkan 
akan mampu mewakili kepribadian 
XL yang dinamis, modern dan 
berani. Selain itu, wanita yang 
dikenal luas sebagai model dan 

Tara Basro

Didaulat XL Jadi 
Brand Ambassador
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pemain film pemenang piala Citra, 
juga dianggap mewakili target 
pasar XL yaitu para pekerja yang 
memiliki banyak kesibukan untuk 
mencapai kesuksesan dalam 
pekerjaan dan kehidupan pribadi.

Sebagai brand ambassador, 
Tara akan secara aktif ikut 
mengedukasi masyarakat dan 
pelanggan XL mengenai berbagai 
manfaat layanan XL yang bisa 
dihadirkan melalui jaringan yang 
luas, cepat, dan kuat. Wajah 
Tara Basro telah tampil dalam 
berbagai jenis materi komunikasi 
pemasaran XL sejak Januari 2017.

Terkait dengan peningkatan 
kualitas jaringan, Direktur/
Chief Service Management 
Officer XL, Yessie D. Yosetya 
mengatakan, “Peningkatan 
kualitas jaringan merupakan salah 
satu bagian penting dari upaya XL 
meningkatkan kualitas layanan 
secara menyeluruh. Semakin baik 
kualitas jaringan akan menopang 
semua aspek kualitas layanan. 
Upaya tersebut meliputi dua hal, 
yaitu peningkatan kapasitas dan 
ekspansi jaringan. Peningkatan 

kapasitas antara lain dilakukan 
dengan memperbesar alokasi 
jaringan hingga 3x lipat. 

Sementara itu, untuk ekspansi 
meliputi wilayah Jawa dan luar 
Jawa. Untuk Jawa, dikhususkan 
di daerah yang selama ini belum 
ter-cover layanan 3G secara 
memadai.

Saat ini pergeseran penggunaan 
layanan tradisional voice dan SMS 
ke aplikasi-aplikasi digital yang 
bisa menggantikan keduanya telah 
mendorong trafik layanan Data. 

Peningkatan konsumsi layanan 
Data juga terus meningkat dari 
pelanggan XL yang berada di 
berbagai pelosok daerah yang 
sebelumnya masih mengutamakan 
voice dan SMS untuk 
berkomunikasi. 

Hal ini menunjukkan bahwa 
semakin luas pelanggan XL dan 
masyarakat Indonesia yang telah 
merasakan manfaat positif dari 
layanan Data digital, termasuk 
dalam format video. Total trafik 
jaringan dari seluruh layanan 
meningkat 162% menjadi sekitar 
500 Petabytes per akhir 2016.

Implementasi Biaya Interkoneksi 
Dipastikan Molor Lagi

encana implementasi 
biaya interkoneksi yang, 
yang harusnya mulai 
diimplementasikan pada 
2016 lalu, dipastikan 

kembali molor. Pasalnya, Kement
erian Komunikasi dan Informatika 
(Menkominfo) baru mencari 

vendor untuk memverifikasi hasil 
perhitungan biaya interkoneksi yang 
telah dihitung sebelumnya.

Plt Kepala Biro Humas Kementerian 
Kominfo (Kemkominfo) Noor Iza 
menjelaskan, Menkominfo telah 
menerbitkan surat Nomor: S-135/M.
KOMINFO/PI.02.04/01/2017 

R
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yang ditujukan kepada para 
penyelenggara telekomunikasi 
tertanggal 24 Januari 2017 
perihal Implementasi Biaya 
Interkoneksi. Isinya, pemberlakuan 
besaran biaya interkoneksi yang 
telah disepakati dalam perjanjian 
kerja sama (PKS) masing-masing 
penyelenggara telekomunikasi dan 
telah diimplementasikan sejak 2014 
berdasarkan surat Menkominfo 
Nomor: 118/KOMINFO/DJPPI/ 
PI.02.04/01/2014 tanggal 30 
Januari 2014 diperpanjang. Tarif 
tersebut akan tetap berlaku sampai 
dengan diperolehnya besaran biaya 
interkoneksi berdasarkan hasil 
verifikasi oleh verifikator independen 
yang waktunya akan ditetapkan 
lebih lanjut.

“Hal ini dikeluarkan mengingat 
proses pengadaan jasa pekerjaan 

verifikasi hasil perhitungan biaya 
interkoneksi penyelenggara 
telekomunikasi sedang dilaksanakan, 
di mana untuk proses pengadaan 
jasa pekerjaan verifikasi dimaksud 
sampai dengan diselesaikannya 
pelaksanaan pekerjaan verifikasi 
membutuhkan waktu beberapa 
bulan,” kata Noor Iza.

Selain itu, 
ditambahkannya, Kementerian 
Kominfo telah mengumumkan proses 
pengadaan jasa pekerjaan verifikasi 
hasil perhitungan biaya interkoneksi 
penyelenggara telekomunikasi 
melalui situs resmi http://lpse.
kominfo.go.id/eproc4. Dengan 
ini diharapkan penyedia jasa yang 
memenuhi persyaratan sebagaimana 
dapat turut berpartisipasi.

Dengan keputusan penundaan 
itu, artinya, tarif interkoneksi untuk 
penyelenggaraan jaringan bergerak 
seluler maupun terminasi layanan 
suara lokal ke fixed rata-rata masih 
Rp250 per menit, dari semula mau 
diturunkan 26% menjadi Rp204 per 
menit. Sedangkan biaya interkoneksi 
originasi dan terminasi SMS kembali 
menjadi Rp24 per SMS, dari semula 
mau diturunkan ke Rp11 per SMS.

Sebelumnya, Menkominfo 
Rudiantara juga telah memutuskan 
untuk menunda penurunan biaya 
interkoneksi selama tiga bulan 
terhitung mulai 2 November 2016 
hingga 2 Februari 2017.

Konsekuensinya, tarif 
interkoneksi masih berpatokan pada 
perjanjian lama tahun 2014. Chief 
RA juga telah menunda rencana 
pemberlakuan penurunan tarif 
interkoneksi 26% yang semula 
direncanakan mulai berlaku Kamis, 
1 September 2016. Hal itu dilakukan 
karena mendapatkan tentangan dari 
PT Telkom Tbk. dan PT Telkomsel.

TELEKOMUNIKASI
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PENYIARAN

Anak Berhak Memperoleh 
Siaran Ramah Anak 
dan Mendidik
Memperoleh informasi 

dalam bentuk siaran 
merupakan hak setiap 
warga Negara yang 

dijamin oleh Negara dalam UU. 
Hak ini berlaku untuk siapa pun 
termasuk anak-anak di dalamnya. 
Lalu, bagaimanakah hak bagi 
anak-anak ini bisa sesuai dengan 
kebutuhan mereka, mendapatkan 
siaran yang aman, mendidik 
sekaligus menghibur.

Sayangnya, tayangan yang 
dimaksudkan di atas masih belum 
banyak di layar kaca televisi kita. 
Kebanyakan tayangan televisi 
didominasi program siaran untuk 
kategori dewasa. Bahkan, tidak 
sedikit anak-anak justru ikutan 
menonton tayangan dewasa 
tersebut. Minimnya acara khusus 
anak inilah yang disorot KPI dan 
Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan 
Anak (Kemen PPPA).

Sampai-sampai Menteri 
Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Yohana 
Yembise harus meminta lembaga 
penyiaran televisi untuk produktif 
menciptakan program anak. 
Menurut Dia, tayangan yang 
ada selama ini tidak ramah anak 
karena selalu menampilkan 
unsur kekerasaan dan berbau 
pornografi. “Saya minta televisi 
lebih produktif membuat tayangan 

yang edukatif,” katanya saat 
memberi sambutan sebelum 
penandatanganan MoU Kerjasama 
antara KPI dengan Kemen PPPA di 
Kantor KPI Pusat, Jakarta.

Yohana menilai, tayangan yang 
ramah terhadap anak sudah 
jarang dijumpai di lembaga 
penyiaran Indonesia. Anak-
anak saat ini justru disuguhkan 
tayangan yang tidak seharusnya 
ditonton oleh anak seusianya, 
yang tentu mempengaruhi 
tumbuh kembang anak.

Salah satunya kehadiran-
kehadiran sinetron yang 
tidak mendidik, justru malah 
digandrungi oleh anak-anak. 
Bahkan, karena tayangan-
tayangan tersebut anak-anak 
sampai rela meninggalkan waktu 
belajarnya untuk tayangan 
tersebut. “Di Indonesia Timur 
itu yang beda dua jam, mereka 
rela sampai tidur jam pagi 
untuk tonton itu tayangan, 
artinya tayangan ini sangat 
mempengaruhi anak-anak kita 
yang seharusnya menggunakan 
waktu untuk belajar dan lebih 
produktif,” kata Yohana.

Karenanya, Dia menilai anak-
anak pun menjadi korban 
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dari industri 
penyiaran yang 
hanya mengejar 
perolehan 
rating semata. 
“Padahal zaman 
dulu itu banyak 
tayangan untuk 
anak, ada artis 
cilik juga, saya 
rasa anak-anak 
kita kehilangan 
tayangan yang 
baik untuk 
seusianya,” kata 
Yohana.

Tak hanya 
itu, tayangan 
di televisi juga 
banyak yang tidak responsif terhadap 
perempuan. Menurutnya, perempuan 
kerap menjadi objek visualisasi dan 
identifikasi dalam sebuah tayangan. 
“Maka saya pikir ke depan industri 
penyiaran untuk perhatikan kaum 
perempuan, karena perempuan 
banyak dijadikan objek karena yang 
ditayangkan dari sisi yang merugikan 
perempuan,” kata Yohana.

Dalam kesempatan itu, Yohana 
juga meminta peran KPI dalam 
hal membenahi industri penyiaran 
Indonesia yang menurutnya sudah 
mengkhawatirkan bagi anak-anak dan 
perempuan. Dia juga menekankan 
agar setelah MoU ada langkah 
nyata dari kedua belah pihak untuk 
mendorong perbaikan di industri 
penyiaran yang lebih ramah anak dan 
responsif terhadap gender. 
“Saya pikir ini satu komitmen yang 
bagus, kita minta agar tayangan-
tayangan ini ke depan lebih edukatif 

dan memenuhi kebutuhan anak-anak, 
kasian anak-anak Indonesia,” kata 
Yohana di depan tamu undangan dan 
wartawan yang hadir dalam acara 
penandatanganan MoU tersebut.

Sementara itu, Ketua KPI Pusat, 
Yuliandre Darwis mengatakan 
dengan adanya MoU ini, pihaknya 
akan memberikan pengawasan 
khusus tehadap materi siaran yang 
mengandung muatan kekerasan, 
ekploitasi, diskriminasi yang 
merendahkan harkat perempuan dan 
anak di televisi dan radio. “Dengan 
semangat MoU ini, tentu kita tidak 
ingin hanya seremonial, tapi spektrum 
awal progresif peduli terhadap anak 
dan perempuan Indonesia,” kata 
Yuliandre.

Dia juga menilai dengan dukungan 
dari Pemerintah cq KemenPPPA 
dan juga masyarakat tentu akan 
mendorong perubahan kepada 
industri penyiaran Indonesia. “Ke 
depan, kesepahaman ini juga akan 
ditindaklanjuti dengan kerjasama 
antar institusi dalam menjamin 
penyiaran yang sesuai harapan semua 
masyarakat,” kata dia.



PENYIARAN

Industri penyiaran televisi 
saat ini cenderung memilih 
membeli program siaran 
asing ketimbang produksi 

lokal. Penyebabnya sudah jadi 
rahasia umum yakni harganya 
murah. Padahal, hal itu akan 
mengakibatkan kreativitas dan 
perkembangan industri konten 
dalam negeri menjadi stagnan 
alias diam di tempat.

Terkait kondisi 
tersebut, Ketua 

Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI) 
Pusat Yuliandre 
Darwis, menilai 
hal itu sangat 
dipengaruhi 
oleh aspek 
finansial bisnis 

penyiaran yakni 
meraih untung 

bagi usahanya. 

Memang sangat 
dimaklumi, 
tapi ini tidak 

boleh dibiarkan 
karena akan 

mempengaruhi 
kreatifitas dan industri konten di 
dalam negeri. “Kreativitas sumber 
daya manusia kita jadi tidak 
dimanfaatkan dan berkurang,” 
katanya di depan peserta diskusi 
publik bertemakan Urgensi Tata 
Kelola Per–industrian Nasional 
yang di–selenggara–kan Celgor di 
Restoran Handayani.

Andre mengungkapkan produksi 
satu episode program siaran lokal 
bisa menelan biaya hingga 400 
jutaan, sedangkan jika membeli 
program asing hanya 100 juta 
per episode. Perbandingannya 
sangat jauh sekali dan tentunya 
dari segi bisnis memang lebih 
menguntungkan beli dari 

Industri Konten 
Lokal

Terus Membeli 
Program Asing

Hambat Kreativitas & 
Perkembangan
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luar negeri. “Kondisi ini 
semakin diperparah dengan 
rendahnya kualitas konten 
kita. Banyak program 
diproduksi tetapi isinya 
tidak mengandung nilai 
edukasi dan membawa 
pesan moral. Pasti ada yang 
salah dengan hal itu,” kata 
Ketua KPI Pusat.

Selain itu, lanjut Andre, 
rating televisi dinilainya 
ikut mempengaruhi 
perkembangan konten 
dalam negeri. Karena 
berpatokan hanya kepada 
hasil survey satu lembaga 
rating, kebanyakan 
program televisi jadi 
seragam. Padahal kondisi 
ini tidak sesuai harapan KPI 
yakni menciptakan konten 
siaran beragam dengan isi 
yang berkualitas.

Di Korea Selatan, kata 
Andre, produksi sebuah 
program siaran memiliki 
batasan meskipun 
program tersebut laku 
dipasaran. Batasan itu 
dinilai Andre sangat baik 
untuk memberikan ruang 
ide dan kreativitas untuk 
menciptakan program siaran 
baru. “Berbeda dengan kita, 
kalau program tersebut 

masih 
tinggi 
ratingnya 
akan terus diproduksi 
bila perlu hingga ribuan 
episode,” jelasnya.

Menurut Andre, harus 
ada langkah solutif untuk 
menata ulang tata niaga 
industri penyiaran kita 
supaya lebih baik dan sehat. 
Tata niaga yang sehat akan 
berimplikasi dengan konten 
siaran dan juga sumber 
daya manusianya. “Industri 
ini harus ada blueprint yang 
baik. Jangan hanya serba 
diadakan. Kita harus juga 
memikirkan hak masyarakat 
yakni mendapatkan 
informasi dan hiburan yang 
baik, edukatif dan sehat,” 
paparnya.



PENYIARAN

Kementerian Komunikasi 
dan Informatika sedang 
melakukan penataan 
pita frekuensi radio 478 

s.d. 806 MHz untuk keperluan 
penyelenggaraan penyiaran, 
kebencanaan dan tanggap 
darurat (Public Protection 
Disaster Relief /PPDR), serta 
keperluan lainnya.

Dijelaskan, tujuan dari 
penataan pita tersebut 
adalah untuk mensikapi 
perkembangan teknologi di 
bidang penyiaran mengalami 
kemajuan yang sangat cepat, 
penataan pita berguna untuk 
efisiensi pemakaian spectrum 
frekuensi nasional serta 
sekaligus evaluasi secara 
menyeluruh penyelenggara 
penyiaran TV analog eksisting 
dalam rangka mendorong 
persaingan usaha yang sehat.

Karena itu kemudian, 
Kementerian Kominfo merasa 
melakukan moratorium 
permohonan baru izin 
penyelenggaraan penyiaran 
jasa penyiaran televisi secara 

analog melalui terestrial, agar 
tujuan penataan pita frekuensi 
tersebut dapat dicapai.

Disampaikan Plt Kepala Biro 
Humas Kementerian Kominfo 
Noor Iza, berkenaan dengan 
hal tersebut, Kementerian 
Komunikasi dan Informatika 
telah menerbitkan Surat 
Edaran Menteri Komunikasi dan 
Informatika Nomor 1 Tahun 
2017 tentang Moratorium 
Permohonan Baru Izin 
Penyelenggaraan Penyiaran 
Jasa Penyiaran Televisi secara 
Analog melalui Terestrial.

“Kepada penyelenggara 
penyiaran TV analog, 
apabila diperlukan 
informasi lebih lanjut, dapat 
menghubungi Petugas dari 
Direktorat Penyiaran, Ditjen 
Penyelenggaraan Pos dan 
Informatika (DJ PPI) Renny 
Silfianingrum, email: renny.s@
kominfo.go.id, No.HP : 081-
327-33-8008,” pungkas Noor 
Iza.

Menkominfo Moratorium 
Permohonan Baru

Izin Penyelenggaraan Penyiaran Jasa 
Penyiaran Televisi Analog Terestrial
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Grab Indonesia berkomitmen untuk 
menanamkan investasi 700 juta dolar 
AS di Indonesia untuk jangka waktu 
empat tahun guna mendukung target 

Indonesia menjadi negara dengan ekonomi 
digital terbesar di Asia Tenggara pada 2020. 
Menkominfo Rudiantara mengapresiasi komitmen 
Grab tersebut.

Menurut Rudiantara, perkembangan teknologi 
diharapkan mampu menjadi alat pertumbuhan 
ekonomi. “Kominfo memposisikan ICT sebagai 
enabler bagi pertumbuhan ekonomi digital 
Indonesia. Pemerintah mendukung model bisnis 
yang dikembangkan Grab karena membantu 
memberdayakan ekonomi masyarakat.” jelas 
Rudiantara pada acara Master Plan 2020 “Grab 4 
Indonesia” di Grand Hyatt Jakarta.

Terkait komitmen investasi Grab, Menkominfo 
mengapresiasi komitmen Grab tersebut. ”Ini 
sesuatu yang luar biasa, investasi sebesar US$ 
700 juta, dimana diantaranya akan dibelanjakan 
dalam pembangunan Research and Development 
(R&D) center. Setelah Apple membangun R&D, 
sekarang Grab juga. Ini akan menjadi alat intuk 
mendorong dan memberdayakan masyarakat 
dalam ekonomi digital.” ungkap Rudiantara.

Senada dengan Rudiantara, Kepala Badan 

Berkomitmen 
Tanamkan Investasi 
Rp9,3 Triliun dalam 

Waktu 4 Tahun
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Grab, platform aplikasi 
pemesanan kendaraan 
terkemuka di Asia 
Tenggara, hari ini 

mengumumkan bergabungnya 
Badrodin Haiti sebagai Komisaris 

Utama di Grab Indonesia dan 
akan berkantor di Jakarta. Melalui 
peran barunya, Badrodin akan 
memantau dan menjaga tata 
kelola serta kelangsungan jangka 
panjang perusahaan melalui peran 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas 
Lembong menyatakan bahwa Investasi Grab 
sebesar US$ 700 juta merupakan investasi besar 
dalam 4 tahun. Hal ini sesuai dengan arahan 
Presiden untuk mencari investasi.”Presiden 
tugaskan saya mencari investasi (capital in flow). 
Ini merupakan investasi dari luar negeri di sektor 
teknologi. Ke depan kita akan menggunakan 
digital payment yaitu e Banking. Harapan inovasi 
di bisnis transportasi online seperti Grab dan 
lainya di industri aplikasi digital bisa mendorong 
digital payment dan logistik.” kata Thomas.

Investasi Grab di Indonesia dijelaskan oleh 
Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Rosan 
Roeslani berarti ada penciptaan lapangan kerja. 
“Selain menambah lapangan kerja, dana yang 
diinsvestasikan untuk Research and Development 
(R&D) akan bisa menaikkan dan upgrade daya 
berpikir. Resistensi pasti akan muncul dan 
merupakan sesuatu yang wajat, namun manfaat 
dari investasi ini jauh lebih besar.” Jelas Rosan.

Master plan dari investasi ini sendiri oleh 
Managing Director Grab Indonesia Ridzki 
Kramadibrata,diharapkan bisa menciptakan 
lapangan pekerjaan di bidang teknologi informasi 
dan meningkatkan kualitas SDM di Indonesia; 
dapat berinvestasi dalam techopreneurship untuk 
kepentingan social; serta peningkatan akses 
terhadap pembayaran digital.

Grab Indonesia Angkat 
Mantan Kapolri Badrodin Haiti 

sebagai Komisaris Utama

E-BISNIS
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pengawasan terhadap kinerja 
dewan direksi.

“Pak Badrodin memiliki karir 
yang cemerlang di Kepolisian 
Republik Indonesia, tempat 
dimana beliau telah mengabdi 
selama 35 tahun, dan terakhir 
saat menjabat sebagai Kepala 
Kepolisian Republik Indonesia 
telah berkontribusi secara 
signifikan dalam hal anti-
terorisme, keamanan, intelijen, 
dan manajemen lalu lintas selama 
masa kepemimpinannya. Pak 
Badrodin memiliki pengalaman 
yang luas dalam bekerja dengan 
para pemangku kepentingan 
pemerintahan dan menyelaraskan 
kepentingan-kepentingan yang 
beragam.

Seiring dengan evolusi yang 
terjadi di sektor teknologi dan 
platform pemesanan kendaraan 
di Indonesia, Pak Badrodin akan 
memandu dan memastikan 
Grab Indonesia berkontribusi 
secara konstruktif terhadap 
pelaksanaan dari sejumlah 
kebijakan transportasi dan aturan 
keselamatan yang baru,” kata 
Ridzki Kramadibrata, Managing 
Director, Grab Indonesia. 

“Saya sangat senang bergabung 
dengan Grab Indonesia, sebuah 
organisasi yang berpegang teguh 
pada misinya dengan rekam 
jejak yang telah terbukti dalam 
meningkatkan taraf hidup di 
Indonesia dan memberikan solusi 
atas permasalahan lokal. Nilai-
nilai tersebut sejalan dengan 
nilai-nilai yang juga saya pegang 
teguh, dan saya akan memastikan 
bahwa Grab akan terus menjadi 
panutan sebagai perusahaan 
yang memiliki akuntabilitas 
dan citizenship. Saya juga 

akan menggunakan pengalaman 
saya bekerja di sejumlah daerah 
di Indonesia untuk memberi 
masukan sejalan dengan kegiatan 
ekspansi Grab di Indonesia,” kata 
Badrodin Haiti, Komisaris Utama, 
Grab Indonesia.

Sebelum bergabung dengan 
Grab, Badrodin memangku 
jabatan sebagai Kepala Kepolisian 
Republik Indonesia sejak April 
2015 sampai Juli 2016. Beliau 
juga menjabat sebagai Wakil 
Kepala Kepolisian pada Maret 
2014 hingga April 2015. Badrodin 
menyelesaikan pendidikannya 
di Akademi Kepolisian (AKPOL) 
pada 1982 dan Perguruan Tinggi 
Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 
1989. Sebelum menduduki 
dua posisi teratas di Kepolisian 
Republik Indonesia, Badrodin 
pernah menjabat sebagai Kepala 
Kepolisian Daerah di empat 
provinsi yaitu Banten, Sulawesi 
Tengah, Sulawesi Utara dan Jawa 
Timur.



E-BISNIS

Shopee, mobile-
first marketplace 
terdepan di kawasan 
Asia Tenggara dan 

Taiwan, melaksanakan 
Roadshow Kampus Shopee 
ke 13 kota di seluruh 
Indonesia, sebagai bagian dari 
komitmen perusahaan untuk 
mendukung dan mengedukasi 
para pengusaha lokal. Kick 
Off roadshow tersebut 
telah dimulai di Bogor, 
dilanjutkan dengan program 
Talkshow Kampus Shopee 
yang akan dilaksanakan 
pada pertengahan Februari 
2017 di XXI Lounge Plaza 
Senayan, Jakarta, dengan 
tema “Turn Good Ideas 
Into Great Business”, serta 
pembicara Fitri Tropica, 
selebriti sekaligus pengusaha, 
dan Rhein Mahatma, pendiri 
Buattokoonline.id.

Dimulai pada tahun 2016, 
Kampus Shopee merupakan 
sesi kelas edukasi serta 
sarana berbagi untuk penjual, 
yang telah dilaksanakan 

setiap minggu secara rutin, 
guna menginspirasi penjual 
untuk mengembangkan 
bisnis mereka. Sejumlah 
topik telah diangkat, seperti 
teknik fotografi produk, sistem 
perencanaan keuangan, serta 
teknik visual merchandising.

Chris Feng, CEO Shopee 
mengatakan, “Kampus 
Shopee merupakan bagian 
dari perwujudan komitmen 
investasi Rp 100 Miliar 
kami untuk mendukung 
perkembangan pengusaha 
lokal di Indonesia. Melihat 
kesuksesan kelas kecil 
Kampus Shopee yang telah 
kami laksanakan secara rutin 
tahun lalu, kini kami akan 
mengembangkan program 
ini untuk menjangkau dan 
menginspirasi lebih banyak 
pengusaha lokal potensial 
di seluruh Indonesia. Selain 
mendapatkan keterampilan 
bisnis baru, program ini juga 
ditujukan sebagai sarana 
berbagi bagi para penjual 
lokal untuk bertemu, bertukar 

Shopee
Dorong Pengusaha Lokal 
Melalui Roadshow Kampus 
di 13 Kota

327No. 53 Februari 2017Majalah I  TC



E-BISNIS

28 No. 53 Februari 2017Majalah I  TC

ide, dan saling menginspirasi satu 
dengan yang lainnya.”

Roadshow Kampus Shopee 2017 
akan diselenggarakan sepanjang 
tahun ini, diperkirakan akan 
menarik sekitar 80-100 peserta 
dalam setiap sesinya. 13 kota yang 
akan dikunjungi selama roadshow 
berlangsung, diantaranya Jakarta, 
Surabaya, Makassar, Bogor, Bandung, 
Bekasi, Medan, Semarang, Malang, 
Batam, Palembang, Bali dan 
Yogyakarta.

Shopee akan melaksanakan 
talkshow secara khusus di 3 kota 
besar, yaitu Jakarta, Surabaya, dan 
Makassar, dengan mengundang 
pembicara ternama. Shopee juga 
akan mengangkat beragam topik 
yang menarik bagi pengusaha 
lokal, seperti “Turn Good Ideas Into 
Great Business”, dimana pembicara 
memberikan panduan praktis bagi 
peserta mengenai bagaimana mencari 
dan memanfaatkan ide dasar serta 
peluang bisnis yang ada, serta 
membangun ide tersebut menjadi 
bisnis yang menguntungkan melalui 
wadah digital.

Tak hanya itu, untuk memudahkan 
pengusaha lokal mengembangkan 
bisnisnya lebih jauh lagi, Shopee juga 
memahami pentingnya menciptakan 
ekosistem bisnis e-commerce yang 
kuat, dengan membangun kolaborasi 
strategis dan saling menguntungkan 
bersama rekan bisnis, seperti 
JNE. Kombinasi dari kemudahan 
penggunaan aplikasi Shopee, serta 
sistem logistik milik JNE yang telah 
terpercaya, akan menciptakan sebuah 
pengalaman belanja online melalui 
ponsel yang nyaman, yang dapat 
memberikan keuntungan lebih bagi 
pengusaha lokal dan konsumen.

M. Feriadi, President Director JNE 
menyatakan, “JNE telah menjadi 

mitra bisnis yang strategis bagi 
Shopee sejak awal. Dengan 6.000 
jaringan beserta puluhan ribu 
personil JNE di seluruh Indonesia, 
yang ditambah juga dengan layanan 
gratis ongkos kirim dari Shopee, 
akan mendukung pengusaha lokal 
untuk dapat meminimalisir biaya 
bisnis, namun tetap dapat menerima 
pesanan dari wilayah terjauh di 
Indonesia. 

Hal ini dapat menjadi langkah 
awal bagi mereka untuk memperluas 
target pasar. Kami optimis program 
Kampus Shopee akan menginspirasi 
lebih banyak masyarakat Indonesia 
untuk menjadi pengusaha, dengan 
memanfaatkan layanan yang 
ditawarkan oleh Shopee dan JNE, 
guna membantu mengembangkan 
bisnis mereka lebih jauh lagi.”

Program Kampus Shopee terbuka 
bagi setiap pengusaha lokal di 
seluruh Indonesia yang ingin 
mengembangkan kemampuan bisnis 
mereka. Untuk dapat berpartisipasi 
di salah satu sesi, silakan kunjungi 
akun media sosial Shopee dan 
mendaftarkan diri pada link yang 
telah tersedia. Pendaftaran untuk 
talkshow Jakarta dapat dilakukan 
melalui link www.shopee.co.id/
daftarbeginnerclass.



INTERNET

Di sepanjang tahun 2017 
ini, LINE Indonesia akan 
memperkenalkan tiga layanan 
baru. Tiga layanan tersebut 

di antaranya adalah LINE Video 
Group Call, Jobs, dan Academy. 
Upaya ini dilakukan LINE untuk 
menjadi smart portal nomor satu 
di 2019 mendatang. Demikian 
dikatakan Managing Director Line 
Indonesia, Ongki Kurniawan. 

Menurut Ongki, misinya adalah 
mendekatkan jarak antar pengguna. 
Seperti dalam LINE Video Group, 
ini merupakan layanan yang 
memungkinkan pengguna Line 
untuk melakukan video call dengan 
pengguna lain dalam satu grup yang 
sama.

Sementara layanan LINE Jobs 
merupakan layanan khusus bagi para 
pencari kerja di Indonesia. Layanan 
ini nantinya akan dikembangkan 
hingga pengguna bisa mengisi 
formulir pendaftaran secara langsung 
melalui LINE. 

Sedangkan LINE Academy 
merupakan layanan khusus 
untuk pelajar yang ingin mencari 

konten edukasi. Bekerjasama 
dengan ruangguru.com, pengguna 
LINE nantinya bisa mengakses 
berbagai konten akademik 
seperti soal ujian, bahkan hingga 
berkonsultasi dengan tenaga pengajar 
profesional.

 “Berawal dari sebuah aplikasi 
messenger, LINE kini berkembang 
menjadi lebih dari itu dan 
menghadirkan berbagai layanan 
khusus,” harap Ongki.

Ditambahkan oleh mantan petinggi 
XL Axiata ini, pihaknya memang 
selalu fokus pada konten dan 
kebutuhan lokal, bahkan LINE telah 
menghadirkan berbagai konten lokal 
ke dalam aplikasinya. 

“Kami selalu berusaha untuk 
menggandeng kreator untuk 
memproduksi konten lokal. 
Hal tersebut sangat membantu 
pertumbuhan pengguna aplikasi LINE, 
dan telah terbukti dengan berbagai 
pencapaian yang diraih sepanjang 
tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

Dijelaskannya, dari salah satu hasil 
koten lokal adalah stiker LINE. Tahun 
lalu sebanyak lebih dari 8,6 miliar 
stiker lokal telah dirilis. Selain itu, 
LINE Indonesia juga aktif menggaet 
kreator lokal untuk mempublikasikan 

komiknya di Line Webtoon. 
Ke depan LINE Indonesia 

juga akan melakukan ekspansi 
ke pengembangan fitur lainnya 
seperti bot chat. Bot chat 
merupakan fitur chatting otomatis 
yang memungkinkan mitra LINE 

menjawab pesan dari pelanggannya 
secara otomatis.

Sepanjang 2017, LINE Indonesia 
akan Hadirkan Tiga Layanan Baru

329No. 53 Februari 2017Majalah I  TC



INTERNET

30 No. 53 Februari 2017Majalah I  TC

Dalam acara Puncak 
Peringatan Hari 
Pers Nasional 
2017, Presiden 

Joko Widodo menegaskan 
kembali tantangan 
kehadiran media sosial 
yang memungkinkan tiap 
orang untuk membuat dan 
menyebarkan berita. Banyak 

sekali konten edukasi yang 
bisa kita dapatkan melalui 
media sosial, tapi tidak 
sedikit pula berita-berita 
bohong (hoax) yang bebas 
beredar di dalamnya.

Peredaran berita hoax 
yang belakangan ini menjadi 
fenomena tersendiri tak 
hanya terjadi di Indonesia 

Presiden Jokowi: 
Masyarakat akan Makin Cerdas
Menghadapi Hoax



saja, melainkan juga terjadi 
di seluruh dunia. Inilah era 
keterbukaan yang mau tidak 
mau harus kita hadapi. 
Namun, Presiden Joko 
Widodo meyakini bahwa 
ke depan masyarakat kita 
akan semakin cerdas dalam 
menyikapinya.

“Saya mempunyai 
keyakinan bahwa ini 
nantinya justru akan 
semakin mendewasakan 
kita, akan mematangkan 
kita, akan menjadikan 
kita tahan uji. Jadi tidak 
perlu banyak keluhan 
kalau mendengar hal-hal 
yang ada di media sosial, 
karena ini fenomena semua 
negara,” ujarnya dalam 
puncak peringatan Hari Pers 
Nasional di Kota Ambon, 
Provisi Maluku.

Media sosial itu sendiri 
seperti sedang menemukan 
momentumnya. Banyak 
kalangan masyarakat yang 
kini menggandrungi jenis 
media tersebut. Tak hanya 
masyarakat biasa, tapi juga 
kalangan pemerintahan 
turut menggunakannya.

Oleh karena hal itu, 
terjadi kecenderungan di 
seluruh dunia di mana media 
arus utama yang tidak 
mampu beradaptasi akan 
mulai berguguran. Presiden 
Joko Widodo tentunya tidak 
mengharapkan itu untuk 
turut terjadi di Indonesia.

“Saya yakin meskipun 
digempur media sosial, 
media arus utama tidak 
akan hilang. Keduanya 
akan sama-sama eksis. 

Media sosial unggul karena 
kecepatan, karena nilai 
aktualitas. Sementara media 
arus utama menonjol karena 
akurasi dan kedalaman 
materinya,” ujar Presiden.

Dalam kesempatan itu, 
Presiden yang hadir bersama 
Ibu Negara Iriana Joko 
Widodo mengajak seluruh 
pihak untuk bersama-
sama berupaya dalam 
menjernihkan situasi. Ia 
juga meminta seluruh 
pihak untuk menghentikan 
penyebaran berita-berita 
bohong dan fitnah yang 
dapat mengakibatkan 
perpecahan bangsa, 
utamanya yang beredar 
melalui media sosial. Dalam 
situasi ini, media arus 
utama seharusnya dapat 
mengambil peran.

“Media arus utama harus 
mampu meluruskan 
hal yang bengkok, 
menjernihkan 
kekeruhan yang terjadi 
di media sosial, dan 
tidak lantas ikut larut 
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dan malah memungut 
isu-isu yang belum 
terverifikasi di media 
sosial sebagai bahan 
berita,” ucapnya tegas.

Dalam menjalankan 
tugasnya, Presiden juga 
menekankan bahwa media 
arus utama harus tetap 
menjunjung tinggi etika 
jurnalistik. Faktualitas, 
objektivitas, dan disiplin 
dalam melakukan verifikasi 
tidak boleh luntur dalam 
pelaksanaannya.

Maka itu, Presiden 
turut mengapresiasi 
Dewan Pers dalam 
usahanya menghasilkan 
produk jurnalistik yang 
profesional dan menjadi 
penegak Pilar Demokrasi. 
Usaha yang dimaksud 
bukan lain ialah verifikasi 
terhadap perusahaan 
pers sebagaimana yang 
diamanatkan dalam Undang-
Undang No. 40 Tahun 1999 
tentang Pers.

“Selain menjamin 
profesionalitas dan 
perlindungan terhadap 
wartawan, dengan 
adanya verifikasi tersebut 
masyarakat juga bisa 
tahu media mana yang 

bisa dijadikan rujukan, 
yang bisa dipercaya dalam 
pemberitaan,” tuturnya.

Mengakhiri sambutannya, 
Presiden berharap agar 
Hari Pers Nasional ini dapat 
dijadikan langkah awal dalam 
meneguhkan komitmen 
bersama untuk membangun 
Indonesia yang harmoni. 
“Akhirnya saya mengharap 
peringatan Hari Pers Nasional 
di kota Ambon ini dapat 
memperteguh komitmen kita 
bersama untuk membangun 
Indonesia yang harmoni dan 
mewujudkan ekonomi yang 
merata bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Selamat Hari Pers 
Nasional,” tutupnya.

Ditemui usai acara 
berlangsung, Kepala 
Negara sempat ditanyakan 
pendapatnya mengenai 
kekhawatiran akan hoax 
yang semakin merebak. 
Baginya, fenomena hoax ini 
tidak perlu dibesar-besarkan. 
Sebab, ia percaya bahwa 
masyarakat sendiri mampu 
untuk membedakan mana 
kabar yang memang benar 
dan mana yang tidak.

“Tidak usah dibesar-
besarkan, semua negara 
mengalami, hanya bagaimana 
kita menghadapi tantangan 
itu. Karena apapun 
masyarakat juga pintar, 
masyarakat cerdas, mana 
yang berita benar, mana 
berita yang tidak benar. Nanti 
akan dewasa, nanti akan 
bisa memilah-milah. Ini akan 
mematangkan kita,” Jokowi 
menegaskan.

INTERNET
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Yayasan Cinta Anak Bangsa 
(YCAB Foundation) 
bekerjasama dengan Microsoft 
Indonesia dalam merilis 

GenerasiBisa!, sebuah digital platform 
yang bertujuan untuk membekali 
generasi muda Indonesia dengan 
pengetahuan, kepercayaan diri, serta 
kesiapan dalam berkarier.

Platform yang mendapat dukungan 
dari Kementerian Ketenagakerjaan 
Republik Indonesia ini memiliki 
berbagai fitur, mulai dari program 
kursus dan mentoring, pencarian 
kerja, artikel seputar karier, hingga 
informasi mengenai bursa kerja dan 
acara networking lainnya. Sejumlah 

organisasi dan inspirator seperti 
PT Kawan Lama Sejahtera, PT 
Indomarco Prismatama (Indomaret), 
dan Bappenas pun turut mendukung 
kesuksesan GenerasiBisa! dengan 
menjadi mitra penyedia kerja serta 
mentor bimbingan online.

“Sebanyak 70% dari total 
penduduk Indonesia berada dalam 
usia angkatan kerja produktif (15-
64 tahun). Hal itu berkontribusi 
positif terhadap pembangunan 
Indonesia, tetapi sayangnya masih 
banyak di antara mereka yang belum 
mendapatkan pekerjaan. Badan Pusat 
Statistik (BPS) menunjukkan 60% 
dari total pengangguran di Indonesia 

INTERNET

YCAB dan Microsoft Bikin Digital 
Platform ‘GenerasiBisa!’ untuk

Generasi Muda
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berada dalam usia angkatan kerja 
produktif. Oleh karena itu, YCAB 
Foundation berkomitmen untuk 
membantu meningkatkan kapasitas 
para generasi muda Indonesia ini,” 
jelas Veronica Colondam, Founder 
dan CEO, YCAB Foundation.

GenerasiBisa! terbuka untuk 
anak muda usia 15-24 tahun yang 
tersebar di seluruh wilayah di 
Indonesia. Mereka cukup membuat 
akun di platform GenerasiBisa! 
dan setelahnya dapat langsung 
mengakses berbagai menu serta 
materi pendidikan yang tersedia.

Hanif Dhakiri, Menteri 
Ketenagakerjaan Republik Indonesia 
mengatakan, “Tingginya jumlah 
penduduk usia muda dan produktif 
menunjukkan besarnya potensi 
Indonesia untuk meningkatkan 
daya saing bangsa. Kami berharap 
hadirnya platform GenerasiBisa! 
dapat membantu meningkatkan 
kompetensi generasi muda agar 
menjadi generasi mandiri dan 
bermartabat, yang memiliki 
kompetensi spiritual, sosial, serta 
teknis atau substansial.”

GenerasiBisa! lahir sebagai bagian 
dari M-Powered, inisiatif Microsoft 
di tingkat Asia yang berkomitmen 
untuk menciptakan lapangan kerja 
dan meningkatkan kemampuan 
Teknologi Informasi (TI). Inisiatif 
ini telah sukses diimplementasikan 
di Thailand, dan menyusul akan 
diterapkan pula di Malaysia, Vietnam, 
serta Filipina.

Andreas Diantoro, President 

Director, Microsoft Indonesia 
menyampaikan, “Platform 
GenerasiBisa! sejalan dengan misi 
Microsoft untuk memberdayakan 
generasi muda agar dapat 
memperoleh lebih banyak 
kesempatan di masa depan. Karena 
itu, kami mendukung pengembangan 
GenerasiBisa! dengan menyediakan 
layanan komputasi awan Microsoft 
Azure. Dukungan teknologi ini 
merupakan bagian dari Public Cloud 
for Public Good, sebuah program 
Microsoft Philanthropies yang 
bertujuan untuk menyediakan akses 
komputasi awan kepada organisasi 
non-profit, institusi pendidikan, anak-
anak muda, serta komunitas.”

Generasi muda sebagai fondasi 
dasar pembangunan bangsa 
perlu mempersiapkan diri dengan 
kemampuan digital yang memadai 
agar dapat menjadi generasi yang 
berdaya saing, mampu berinovasi, 
dan siap berkontribusi bagi negara. 
Bambang Satrio Lelono, Direktur 
Jenderal Pembinaan Pelatihan 
dan Produktivitas (BINALATTAS), 
Kementerian Ketenagakerjaan RI 
menuturkan, “Untuk meningkatkan 
kompetensi dan daya saing tenaga 
kerja Indonesia, perlu ada sinergi 
antara sektor industri dengan sektor 
penyedia sumber daya manusia, 
dalam hal ini lembaga pelatihan dan/ 
atau pendidikan.” Pengembangan 
platform GenerasiBisa! pun 
diharapkan mampu mempersiapkan 
kemampuan dan mempertemukan 
kebutuhan tersebut.

INTERNET
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Telkomsel Dukung Pemkot 
Bandung Wujudkan Smart City 
Lewat Aplikasi E-Musrenbang

Telkomsel kembali 
membuktikan komitmen 
untuk memberikan pelayanan 
kepada masyarakat 

dengan menjadi mitra Pemerintah 
Kota (Pemkot) Bandung demi 
mewujudkan Smart City secara 
menyeluruh.

General Manager Sales Regional 
Jabar Telkomsel Agustiyono 
melakukan penyerahan bantuan 
layanan komunikasi secara 
langsung kepada Walikota Bandung 
Ridwan Kamil berupa 2.000 kartu 
perdana khusus komunitas untuk 
memudahkan penggunaan layanan 
aplikasi online E-Musrenbang 
Pemerintah Kota Bandung yang 
merupakan hasil kreasi Ikatan 
Alumni ITB Jabar.

“Dukungan bagi Pemerintah Kota 
Bandung ini merupakan upaya kami 
untuk memaksimalkan perencanaan 

partisipatif dalam pembangunan 
kota. Tujuannya adalah untuk 
memperbaiki kualitas proses dan 
hasil pembangunan serta mendorong 
pengembangan tata pemerintahan 
yang transparan dan akuntabel 
melalui proses online,” katanya.

Menurutnya, usulan rencana 
pembangunan bisa disampaikan 
lewat aplikasi tersebut sehingga 
rencana yang diusulkan bisa 
diterima dengan cepat dan direspon 
Pemerintah Kota Bandung.

“Kami berharap hadirnya layanan 
komunikasi Telkomsel dapat 
membantu dan memudahkan para 
RW dan relawan untuk berkoordinasi 
sekaligus berkomunikasi untuk 
memberikan usulan pembangunan 
yang tepat sasaran bagi seluruh 
masyarakat Kota Bandung sehingga 
solusi yang dihasilkan pun lebih 
optimal,” jelasnya.
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Menjelang peluncuran 
Satelit Telkom 3S yang 
akan dilaksanakan pada 
15 Februari mendatang, 

PT Telkom Indonesia (Persero) 
Tbk (Telkom) mengundang 250 
siswa-siswi dari empat kawasan 3T 
(Terdepan, Terluar dan Terpencil), 
santri serta anak yatim piatu ke 
Stasiun Pengendali Utama Satelit 
Cibinong, Bogor Jawa Barat untuk 
mengenal lebih jauh mengenai satelit 
yang dibalut konsep Widya Wisata 
dengan tema “Jelajah Angkasa Anak 
Bangsa”.

Kami memberikan edukasi yang 
dibalut konsep fun melalui Widya 
Wisata, sehingga para pelajar yang 

kami undang dapat mengenal 
lebih dalam mengenai persatelitan 
Indonesia,” ujar Direktur Network 
and IT Solution Abdus Somad Arief.

Peluncuran Satelit Telkom 3S 
menandai kiprah 40 tahun Telkom 
Indonesia dalam mengelola satelit. 
“Untuk itu, edukasi ini kami berikan 
khususnya kepada para pelajar 
yang kebetulan daerahnya memiliki 
Stasiun Bumi Kecil (SBK) seperti 
di Sabang, Merauke, Nunukan dan 
Flores agar memahami betul dampak 
Satelit terhadap aktivitas komunikasi 
masyarakat setempat,” tambah 
Abdus Somad Arief.

Adapun peserta kegiatan Widya 
Wisata SPU Cibinong terdiri dari 
32 perwakilan dari empat kawasan 
3T, yakni SMAN I Sabang, SMP 
Keterampilan Negeri 9 Merauke, 
SMA 2 Nunukan, SMA 1 Soe Flores 
beserta 218 santri dan anak yatim 
piatu. Selain meninjau pusat 
pengendali yang terdapat di Stasiun 
Pengendali Utama Satelit Cibinong, 
mereka juga disuguhkan pengalaman 
menjelajahi angkasa melalui virtual 
reality video 360o perjalanan dari 
bumi menuju angkasa serta Dome 
Planetarium yang terdapat di lokasi 
Widya Wisata.

Telkom 
Undang Siswa 

Wilayah 3T 
Ikuti Jelajah 

Angkasa

GALERI
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Bukalapak 
Raih Loyalitas 
Pelanggan 
Nomor Satu dari 
Penggemar Belanja 
E-commerce

Bukalapak, salah satu 
e-commerce terbesar di 
Indonesia telah meraih 
nilai Net Promoter Score 

(NPS) tertinggi di kategori 
e-commerce berdasarkan 
survei yang dilakukan oleh 
Hachiko. Bukalapak berhasil 
mencetak nilai sebesar 6.21% 
di kategorinya.

Net Promoter Score (NPS) 
merupakan salah satu 
metode pengukuran yang 
digunakan oleh banyak 
perusahaan di Indonesia 
maupun mancanegara untuk 
menggambarkan kepuasan dan 
loyalitas pelanggan. 

Net Promoter Score 
merupakan metodologi 
eksklusif yang dikembangkan 
oleh Fred Reichheld, Bain & 
Company, salah satu konsultan 
manajemen ternama dan 
Sametrix System In. Hachiko 
merupakan perusahaan 
Indonesia yang mempunyai 
spesialisasi di NPS. Sebagai 
partner Net Promoter Loyalty, 
Hachiko adalah pemegang 
lisensi NPS di Indonesia.

“Bukalapak sangat bersyukur 
karena telah dipercaya sebagai 
pilihan utama masyarakat 
dalam berbelanja online. 
Saya rasa dengan begitu 
banyak penerapan inovasi dan 
terobosan-terobosan baru, 
Bukalapak mampu memberi 
pelayanan yang terbaik 
di tengah pergeseran dan 
perubahan pasar yang meranah 
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ke dunia digital,” ujar Achmad 
Zaky, Founder dan CEO 
Bukalapak.

Net Promoter Score ini 
diukur berdasarkan kepuasan 
pelanggan menurut layanan 
yang mereka terima dalam 
sebuah perusahaan atau 
produk. Dalam metode 
pengukuran ini, pelanggan 
dibedakan menjadi tiga 
kategori yaitu Promoter, 
dimana pelanggan cenderung 
antusias terhadap produk 
atau jasa sebelum mereka 
memutuskan untuk membeli 
atau menggunakannya. 

Kemudian Passive, yang 
menunjukkan bahwa 
pelanggan merasa puas 
dengan produk atau jasa 
namun tidak antusias 
dan sewaktu-waktu dapat 
pindah ke produk atau jasa 
yang lebih menarik, tipe 
pelanggan yang terakhir 
adalah Detractor, yakni 
pelanggan yang tidak memiliki 
pengalaman yang baik 
terhadap produk atau jasa.

Sebanyak 1000 responden 
dengan rentang umur 17-
45 tahun di 7 kota besar 
di Indonesia dengan SES 
A,B dan C diwawancara 
dalam survei untuk kategori 
e-commerce. Survei ini 
dilakukan pada bulan 
Agustus hingga September 
2016. Responden terpilih 
untuk kategori e-commerce 
adalah responden yang telah 

melakukan transaksi pembelian 
di salah satu situs e-commerce 
minimal 1 kali dalam 6 bulan 
terakhir dan menyebutkan salah 
satu situs e-commerce yang 
paling sering digunakan. Hasil 
survei menunjukkan bahwa 
berikut ini merupakan alasan 
mengapa pelanggan promoter 
mempromosikan Bukalapak 
dibandingkan situs e-commerce 
lainnya yaitu navigasi website 
dan aplikasi, kelengkapan produk, 
pelayanan pelanggan, dan kegiatan 
promosi/marketing.

Menariknya, dalam survei 
ini juga mengukur sisi emosi 
pelanggan, yang dinamakan 
dengan Net Emotional Value (NEV). 
Untuk pengalaman berbelanja di 
Bukalapak, pelanggan promoter 
Bukalapak memberikan 4 perasaan 
utama, yaitu bahagia, aman, 
tertarik dan suka bereksplorasi. 

Ini menunjukkan bahwa 
pelanggan yang melakukan 
transaksi di Bukalapak, mereka 
menyukai bereksplorasi dengan 
berbagai menu dan pilihan produk 
dan tampilan Bukalapak yang 
mendorong ketertarikan yang 
tinggi untuk berbelanja. Selain 
itu pula, mereka merasa aman 
dan bahagia setelah melakukan 
transaksi di Bukalapak.

Kepercayaan masyarakat 
terhadap Bukalapak juga 
ditunjukkan dengan meningkatnya 
jumlah pengguna hingga lebih dari 
130% selama 12 bulan sehingga 
jumlah pengguna Bukalapak saat 
ini lebih dari 11.2 juta pengguna. 
Tercatat pula, jumlah harian 
transaksi di Bukalapak yang 
mencapai 50 milliar rupiah.



Di awal Februari ini, 
EVERCOSS secara resmi 
merilis Winner Y Smart. 
Ponsel pintar ini hadir 

dengan desain minimalis yang 
elegan. Memiliki body ramping, dan 
ada aksen metal dibagian sisi kanan 
dan kiri yang memberikan kesan 
mewah dan mahal.

Sedangkan pada bagian depannya 
Winner Y Smart 
berlayar 5 inchi IPS 
HD dan juga terdapat 

3 tombolcapacitive 
touchscreen yang 

berfungsi sebagai tombol 
recent apps, home dan 

back. Masih pada bagian 
depan, terdapat LED Flash 

untuk selfie antigelap. Dan Pada 
bagian belakang body terdapat 

kamera belakang yang dibuat 
sedikit lebih menonjol dan digabung 
dengan fitur LED Flash.

Dalam paket penjualannya, 
konsumen akan mendapatkan 
benefit paket bundling nomor 
Smartfren gratis. Setelah melakukan 
aktivasi, konsumen cukup mengisi 
pulsa Rp. 50.000,-/bulan, dalam 
3 bulan pertama sejak aktivasi 

BEDAH GADGET

Ponsel 4G 
LTE Multi 
Operator dari 
EVERCOSS

Winner Y Smart
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(atau maksimal isi ulang 3 kali), 
selanjutnya konsumen dapat 
mengaktifkan paket Smartplan 
Universal yang mencakup 16GB 
kuota data (2GB kuotautama, 2GB 
bonus data, 12GB kuotamalam), 
1.000 menit panggilan telepon/video 
ke sesama Smartfren, 10 menit 
panggilan telepon ke operator lain, 
dan 100 SMS kesemua operator.

Selain itu, konsumen juga masih 
akan mendapat bonus aktivasi berupa 
300MB data internet dan 100 menit 
panggilan telepon/video ke sesame 
pengguna Smartfren yang berlaku 
selama 7 hari sejak kartu mulai 
diaktifkan.

Winner Y Smart tidak hanya 
dilengkapi jaringan internet super 
cepat 4G, melainkan dilengkapi pula 
fungsimodem, USB tethering dan 
Wi-Fi portable yang memungkinkan 
smartphone inibisadijadikan modem 
berjalandengankoneksi anti 
lelet.

“Ini salah satu selling 
point yang dimiliki 
Winner Y Smart. 
Smartphone 
4GLTE yang 
bisa dijalankan 
di berbagai 
jaringan operator di 
Indonesia,” ungkap 
Suryadi Willim, Marketing 
Communication EVERCOSS.

Kamera Dual Flash
Winner Y Smart dilengkapi 

dengan kamera utama 8 MP dan 
kamera depan 5 MP. Smartphone ini 
mendukung anti blur dan selfie anti 
gelap. Dimana kedua kameranya 
sudah dilengkapi flash pada depan 
dan belakang kamera. Fungsi dua sisi 
flash ini sangat membantu pengguna 
ketika memotret atau selfie dalam 

keadaan minim cahaya.
Terdapat pula fitur canggih lainnya 

seperti gesture smart access, cukup 
hanya menyentuh layar dan membuat 
huruf C, Winner Y Smart dari keadaan 
layar mati secara ototmatis akan 
membuka aplikasi kamera. Tidak 
hanya membuka kamera, gesture 
smart access bisa membuka aplikasi 
lainnya seperti browser, musik, dll.

Selain keunggulan diatas 
smartphone besutan Evercoss ini 
disokong OS Android Marshmallow, 
RAM 1 GB, internal memory 8 GB, 
baterai berkapsitas 2450 mAh. Untuk 
pemakaian normal, seperti chatting, 
browsing dan memutar video, daya 
tahan baterai sangat memadai dan 
cukup tahan lama.

Sambil menunggu pendistribusian 
selesai secara nasional dalam satu 

minggu, Winner Y Smart 
akan dijual eksklusif 

di LAZADA dengan 
penawaran 
menarik ungkap 
Suryadi Willim.
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Spec	Detail	:
•	Winner	Y	Smart
•	Network	:	2G/	3G/	4G	Multi-operator
•	SIM	:	Dual	SIM
•	OS	:	Android	6.0	Marshmallow
•	Screen	:	5	inchi	IPS	HD	720	x	1280
•	Chipset	:	1.3	Ghz	Quadcore
•	RAM	:	1	GB
•	ROM	:	8	GB	micro	SD	up	to	32	GB
•	Battery	:	2450	mAH
•	Main	Camera	:	8	MP	AF	+	Flash
•	Front	Camera	:	5	MP	+	Flash
•	Feature	:	Gesture	Smart	Access
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