
E-Magazine|Free www.majalahict.com



DARI REDAKSI

REDAKSI
Alamat Redaksi: Villa Cemara No. 22 
Jl. Sawangan Raya-Depok
Email: redaksi@majalahict.com

IKLAN & PROMOSI
Email: marketing@majalahict.com
Telepon: (021) 7750301, 
Fax. 021- 7756782

Cover
184 x 50 mm = Rp10 Juta/edisi
50 x 50 mm = Rp5 Juta/edisi

Halaman Belakang
Full page = Rp10 Juta/edisi
Half page = Rp8,5 Juta/edisi
184 x 50 mm = Rp5 Juta/edisi
50 x 50 mm = Rp1,5 Juta/edisi

Halaman Dalam
Full page = Rp8,5 Juta/edisi
Half page =Rp5 Juta/edisi
184 x 50 mm = Rp2 Juta/edisi
50 x 50 mm = Rp1 Juta/edisi

TARIF IKLAN

DESAIN COVER: ISA

2 No. 54 Maret 2017Majalah I  TC

Ekonomi dunia sedang berubah. Ekonomi yang tadinya 
lebih ke ekonomi industri, kini memasuki apa yang disebut 
sebagai ekonomi digital. Demikian juga pergerakan 
keuangan, yang tadinya masyarakat lebih banyak 
menggunakan uang cash, menjadi masyarakat dengan 
sedikit uang cash beredar. Peran teknologi keuangan yang 
mengarah pada digitalisasi keuangan menjadi hal yang tak 
asing lagi, dan bahkan semua nantinya akan serba klik atau 
tap saja. Adopsi teknologi keuangan atau financial technology 
yang kerap disebut fintech ini akan menjadi Laporan Utama 
Majalah ICT Edisi No.54-2017. Potensi perkembangan dan 
tantangan fintech akan dikupas mendalam di edisi Majalah 
ICT yang terbit dalam dua bahasa ini, yaitu Bahasa Indonesia 
dan Bahasa Inggris. 

Selain soal fintech, kami juga akan mengulas mengenai 
rencana pemerintah untuk melelang frekuensi di rentang 
2,1 GHz dan 2,3 GHz, termasuk siapa yang berminat dan 
harapan pemangku kepentingan terhadap lelang frekuensi 
yang akan memberikan kontribusi signfikan untuk menambah 
pundi-pundi negara ini. Walaupun, di sisi lain, lelang 
khususnya frekuensi 2,3 GHz juga akan mendapat hambatan 
menyusul keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang 
memenangkan gugatan salah satu penyelenggara jaringan 
telekomunikasi. 

Dari sektor penyiaran, diulas juga bagaimana perhelatan 
Konferensi Internasional dan Pertemuan Tahunan ke-5 OIC 
Broadcasting Regulation Authorities Forum (IBRAF) yang 
menghasilkan Deklarasi Bandung tentang Peran Media 
dalam Mempromosikan Toleransi dan Memerangi Terorisme 
dan Islamophobia. Sementara itu, kelahiran ponsel baru 
BlackBerry Aurora tentu tidka bisa diabaikan begitu saja, 
mengingat ponsel ini digelontorkan oleh perusahaan dalam 
negeri PT BB Merah Putih yang mendapat lisensi dari 
BlackBerry. Kelahiran ponsel BlackBerry Aurora dapat Anda 
baca di rubik Gadget .

Di rubrik E-Bisnis, Anda dapat juga membaca laporan 
Spire Research and Consulting, perusahaan riset dan 
konsultasi bisnis global yang berbasis di Singapura, bekerja 
sama dengan perusahaan riset dan media bisnis teknologi 
terkemuka TechnoBusiness Indonesia, memetakan ada lima 
alasan kuat mengapa perusahaan-perusahaan e-commerce 
global harus masuk ke pasar Indonesia. Semoga ini 
menjadi bahasa menarik mengingat dalam satu dekade 
terakhir Indonesia menjadi incaran perusahaan-perusahaan 
e-commerce dan pemodal ventura (venture capital) global. 

Pembaca Majalah ICT yang budiman,
Semua informasi tersebut kami hadirkan untuk Anda, 

agar dapat terus mengikuti perkembangan terkini bisnis, 
regulasi maupun aktivitas teknologi informasi dan komunikasi 
di Indonesia. Jika Anda memiliki masukan, pertanyaan 
maupun proposal kerja sama, jangan sungkan-sungkan untuk 
menghubungi kami melalui email redaksi@majalahict.com 
atau melalui formulir kontak Redaksi yang tersedia di situs 
resmi Majalah ICT www.majalahict.com.

Selamat membaca, semoga ICT Indonesia makin jaya.
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LAPORAN UTAMA

Laporan PricewaterhouseCoopers 
(PwC) terbaru menyatakan 
bahwa saat ini terjadi penurunan 
transaksi keuangan melalui 

kantor cabang dan sebaliknya terjadi  
peningkatan tajam transaksi keuangan 
berbasis digital. Karena itu diprediksi 
bahwa perbankan akan banyak 
berinvestasi di bidang teknologi dalam 
18 bulan ke depan.

PwC Indonesia Financial and Services 
Industry Leader David menyampaikan, 
pihaknya mencatat bahwa transaksi 
keuangan melalui kantor cabang 
terus menyusut dimana jika berdasar 
survei tahun 2015, sebanyak 75 
persen bankir yang menjadi responden 
menyatakan lebih dari separuh 
transaksi keuangan di banknya terjadi 

melalui kantor cabang, di 2017 ini, 
transaksi tersebut tinggal 45 persen. 
“Terjadi pergerseran selama dua tahun 
terakhir,” katanya.

Sementara itu, lanjutnya, transaksi 
keuangan berbasis digital meningkat 
tajam. Jika pada 2015 ada 27 persen 
transaksi keuangan melalui telepon dan 
internet baru seperempat dari total 
transaksi keuangan di bank mereka, 
namun transaksi tersebut kini mencapai 
48 persen.

Pergeseran minat nasabah terkait 
layanan keuangan sudah diprediksi 
para bankir. Menurut PwC, sebanyak 
59 persen bankir global memperkirakan 
nasabah akan bermigrasi dari 
melakukan transaksi di kantor cabang 
menjadi melalui saluran digital. Dengan 

BISNIS FINTECH
Menanti Era Kejayaan
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kondisi ini, sambungnya, teknologi 
keuangan berbasis digital (financial 
technology atau fintech) dianggap 
penting oleh sebagian besar pelaku 
pasar teknologi dan industri di 
Indonesia.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 
juga mencatat bahwa investasi di bidang 
teknologi keuangan memiliki peluang 
yang sangat bagus di masa depan. Pada 
2018, investasi fintech diproyeksikan 
menembus 8 miliar dolar AS atau setara 
Rp.105,6 triliun. ”Pada 2008, investasi 
di Fintech masih sekitar 900 juta dolar 
AS. Lalu, pada 2013 meningkat menjadi 
3 miliar dolar AS. Nah, saya yakin, pasar 
2018 mendatang bisa mencapai 8 miliar 
dolar AS,” ungkap Ketua Umum Kamar 
Dagang dan Industri Indonesia Rosan 
Perkasa Roeslani.

Rosan menambahkan, peranan 
fintech pada industri jasa 

keuangan global relatif 
cukup signifikan, 

terutama dalam 
menciptakan 
momentum 
pertumbuhan 
inklusi keuangan. 
Namun, ia 
berharap 
diperlukan 
sebuah 
ekosistem 
yang benar, 
mulai dari 
regulasi, 
masyarakat, 
pembiayaan, 

kultur, 
hingga 

environment agar industri ini dapat 
berkembang sesuai dengan harapan.

“Itu menjadi sebuah kesatuan yang 
tidak terpisahkan. Dengan adanya 
sebuah kesatuan, saya yakin semuanya 
bisa bertumbuh, berkembang secara 
sehat. Memang, di Indonesia, fintech 
masih berada pada tahap awal, jadi 
kalau penyesuaian dari sisi regulasi 
adalah sesuatu yang normal,” ujarnya.

Perintah Jokowi
Presiden Joko Widodo saat 

perhelatan Indonesia Fintech 
Festival & Conference (IFFC) yang 
digelar pertengah tahun lalu pernah 
memerintahkan Menteri Keuangan Sri 
Mulyani Indrawati untuk melakukan 
langkah-langkah percepatan untuk 
memperluas jangkauan pelayanan 
perbankan dan lembaga keuangan 
formal dengan memperhatikan 
karakteristik geografis Indonesia 
sebagai negara kepulauan.

Presiden juga telah membuat 
berbagai terobosan untuk 
meningkatkan kapasitas masyarakat, 
khususnya yang sebelumnya 
dikategorikan tidak layak menjadi layak, 
dari yang unbankable menjadi bankable 
dalam memperoleh layanan keuangan.

Manfaat atau kemampuan teknologi 
digital perlu juga dilihat sebagai sebuah 
kesempatan emas, terutama untuk 
menjangkau masyarakat yang selama 
ini belum terjangkau oleh jasa layanan 
keuangan formal.

Presiden Jokowi juga telah 
mengeluarkan peraturan yang 
mendukung keuangan inklusif, seperti 
peningkatan akses layanan jasa 
keuangan, terutama bagi UMKM serta 
perlindungan konsumen yang menjamin 

jaminan rasa aman.
Deloitte Consulting bekerja sama 
dengan Asosiasi Fintech Indonesia 
merilis hasil Survei Fintech 
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Indonesia 2016. Dari hasil survei 
terungkap bahwa 61 persen startup 
fintech Indonesia menganggap regulasi 
Indonesia masih belum jelas dan lambat 
beradaptasi terhadap perkembangan 
fintech. Survei Fintech Indonesia 2016 
ini dilakukan pada Juni-Agustus 2016 
yang melibatkan 70 perusahaan fintech 
Indonesia.

Apa yang diperintahkan Jokowi dirasa 
cukup penting. Apalagi jika melihat hasil 
Survei Fintech Indonesia 2016 dimana 
ada empat poin penting terkait fintech, 
yaitu berkaitan dengan regulasi, 
kolaborasi, talenta, dan financial 
literacy dan financial inclusion. 

Penasihat untuk industri jasa 
keuangan Deloitte Consulting Erik 
Koenen mengemukakan, dari sisi 
regulasi ditemukan bahwa 61 persen 
responden menganggap adaptasi 
regulasi di Indonesia terhadap 
perkembangan fintech tergolong 
lambat dan berada di area abu-abu. 

Setidaknya, ada lima area dalam 
fintech yang dirasa responden memiliki 
kebutuhan paling tinggi untuk kejelasan 
regulasi. Lima area tersebut adalah 
Payment Gateway (60%), e-money/e-
wallet (58%), mekanisme Know Your 
Client atau KYC (57%), P2P lending 
(57%) dan digital signature (54%).

Sementara dari sisi kolaborasi 
ditemukan bahwa 100% responden 
setuju kolaborasi merupakan poin 
penting dalam pengembangan bisnis 
fintech, baik itu dengan pemerintah 
dan institusi finansial atau dengan 
pelaku fintech lainnya. Ada 38% 
responden yang percaya bahwa 
peningkatan penerapan best practice 
adalah manfaat terbesar kolaborasi 
dan 25% lainnya percaya kolaborasi 
bisa meningkatkan kemampuan mereka 
dalam memanfaatkan data pasar.

Masalah kekurangan talenta juga 
tidak lepas dari sektor fintech, 

terutama kepada keahllian spesifik 
di bidang fintech itu sendiri. Erik 
menyampaikan ada banyak engineer 
dan developer di Indonesia, seharusnya 
tidak ada kekurangan bakat dari sudut 
pandang ini. Namun, menurutnya saat 
ini tidak ada banyak engineer atau sales 
person di Indonesia yang memahami 
teknologi di balik jasa keuangan.

Berdasarkan hasil survei ditemukan 
bahwa untuk perusahaan fintech yang 
berusia 0-2 tahun talenta di bidang 
data and analytics adalah permintaan 
tertinggi (83%). Perusahaan berusia 
3 tahun butuh talenta di bidang back 
end programming (67%). Sedangkan 
perusahaan dengan usia 4 tahun 
ke atas kebutuhan talenta yang 
memahami risk management adalah 
yang paling dicari (90%).

Survei juga menemukenali bahwa 
perusahaan fintech Indonesia hingga 
saat ini kesulitan untuk memajukan 
inklusi keuangan karena rendahnya 
tingkat pendidikan keuangan. 
36 persen reponden percaya 
bahwa collaborative training and 
communications effortsadalah cara 
terbaik untuk meningkatkan financial 
literacy dari konsumen yang dibidik.

Sekjen Asosiasi Fintech Indonesia 
Karaniya Dharmasaputra bahkan 
menyebutkan masalah tersebut 
tidak hanya terjadi di antara anggota 
masyarakat umum tetapi juga di 
antara pemain di industri keuangan 
konvensional. 

“Saat ini kita sedan berada di 
tengah era inovasi keuangan, terutama 
dengan pesatnya perkembangan 
teknologi. Melalui survei ini, kami ingin 
menyoroti bagaimana kolaborasi di 
antara pemain fintech dan regulator 
dapat meningkatkan akses masyarakat 
terhadap layanan-layanan keuangan, 
khususnya yang memanfaatkan 
teknologi,” katanya.
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Bank Indonesia (BI) terus 
mendorong program 
digitalisasi jasa keuangan 
alias Financial Technology 

(fintech). Upaya tersebut dapat 
meningkatkan efisiensi transaksi 
keuangan dan mempermudah 
masyarakat mendapatkan akses 
keuangan.

Menurut Direktur Eksekutif 
Indonesia ICT Institute, Heru 
Sutadi di Jakarta, melalui 
pengembangan fintech dan 
regulasinya, Indonesia diharapkan 
mampu bersaing di tengah era 
globalisasi teknologi keuangan. 
“Artinya masyarakat yang 
menggunakan uang cash itu lebih 
sedikit. Sehingga mungkin kalau 
dari segi teknologi informasi, 

Bank Indonesia
Fintech

Terus Mendorong

banyak sudah sektor keuangan itu 
yang menggunakan fintech. Ini yang 
saya pikir akan meningkatkan efisiensi 
di sektor perbankan,” kata Heru.

Dijelaskannya, meskipun 
pengembangan digital teknologi 
di sektor perbankan itu tidak 
murah, namun Heru berpendapat 
jika masyarakat seluruh Indonesia 
antusias dengan langkah pemerintah 
dan BI mengembangkan fintech 
hingga ke pelosok negeri, tidak akan 
menimbulkan biaya yang besar.

“Memang, pengembangan teknologi 
itu kan tidak murah ya, tapi kalau 
yang menggunakan banyak, dan 
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pemerintah bisa memaksimalkan 
hingga ke pedalaman Indonesia, 
itu jadinya tidak lagi mahal. Karena 
penggunanya banyak, dan mereka 
tahu ini praktis. Ini yang harus 
kita dorong agar pemanfaatan 
teknologi ini menjadi hal yang 
umum,” yakinnya.

Bahkan, Heru memperkirakan, 
hingga 2018, finansial teknologi 
di sektor perbankan bisa tumbuh 
sampai double digit. Sedangkan 
untuk 2017, diperkirakan akan 
tumbuh sekitar 8 persen.

Ekonom PT Bank Permata 
Josua Pardede melihta, Fintech di 
Indonesia mampu meminimalisir 
terjadinya fraud dan cyber crime 
di sektor perbankan nasional. 
Apalagi, menurutnya, di tengah era 
globalisasi saat ini, pengembangan 
Fintech pun menjadi prioritas. 
“Jika dibandingkan dengan 
perbankan ASEAN, sekarang 
kita kurang bersaing. Sehingga, 
(pengembangan Fintech) memang 
harus didukung,” ujar Josua.

Ditambahkannya, pengembangan 
fintech memiliki dampak positif 
bagi perbankan nasional. Salah 
satunya, yaitu meningkatkan 
efisiensi perbankan. Dengan 
hal itu, peluang untuk semakin 
memperluas akses keuangan 
kepada masyarakat pun terbuka 
lebar. “Sektor perbankan bisa 
menciptakan efisiensi, khususnya 
bagaimana pemanfaatan teknologi 
bisa dimanfaatkan untuk transaksi 
perbankan dan keuangan,” kata 
Josua.

Sementara itu, Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) pada akhir tahun 
lalu telah mengeluarkan Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 
Nomor 77/POJK.01/2016 tentang 
Layanan Pinjam Meminjam Uang 
Berbasis Teknologi Informasi 
(LPMUBTI). Regulasi ini diharapkan 
dapat mendukung pertumbuhan 
industri LPMUBTI atau Fintech Peer-
to-Peer (P2P) Lending sebagai 
alternatif sumber pembiayaan 
baru bagi masyarakat yang 
selama ini belum dapat dilayani 
secara maksimal oleh industri 
jasa keuangan konvensional, 
seperti perbankan, pasar modal, 
perusahaan pembiayaan, dan modal 
ventura.

POJK ini juga dibuat untuk 
melindungi kepentingan konsumen 
dan nasional, dan pada saat yang 
sama tetap menyediakan ruang 
bagi penyelenggara Fintech di 
Tanah Air untuk dapat tumbuh 
dan berkembang, serta memberi 
kontribusi bagi perekonomian 
nasional.

Deputi Komisioner Manajemen 
Strategis IA Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK), Imansyah, mengatakan 
dalam rangka mendukung Strategi 
Nasional Keuangan Inklusi (SNKI), 
penyelenggara Fintech P2P Lending 
diharapkan dapat membuka akses 
dana pinjaman baik dari luar negeri 
maupun dari berbagai daerah di 
dalam negeri kepada masyarakat 
luas yang membutuhkan.

Penyelenggara Fintech P2P 
Lending juga diharapkan dapat 
memperbaiki tingkat keseimbangan 
dan mempercepat distribusi 
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pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah (UMKM) ke berbagai 
daerah.

“POJK ini juga sejalan dengan 
berbagai upaya yang telah 
dilakukan oleh Tim Percepatan 
Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 
serta mendukung program 
Nawacita, Program Gerakan 1.000 
start-up, dan Paket Kebijakan 
Ekonomi 14 yang dicanangkan oleh 
Pemerintah,” kata Imansyah.

Penyelenggara Fintech 
P2P Lending dalam POJK ini 
dikelompokkan sebagai lembaga 
jasa keuangan lainnya yang masuk 
dalam ranah pengawasan sektor 
Industri Keuangan Non Bank (IKNB).

Selain mengatur penyelenggaraan 
LPMUBTI atau Fintech P2P 
Lending, POJK ini juga mendorong 
terciptanya ekosistem Fintech 
secara menyeluruh yang 
mencakup Fintech 2.0 (antara 
lain Fintech perbankan, pasar 
modal, perasuransian, dana 
pensiun, lembaga keuangan mikro, 
perusahaan pembiayaan, modal 
ventura, pergadaian, penjaminan, 
dan payment) dan Fintech 3.0 
(antara lain Fintech big-data-
analytic, aggregator, robo-advisor, 
blockchain, dan lain-lain).

Pertumbuhan jumlah 
Penyelenggara Fintech start-up 
di tahun 2016 telah meningkat 
sekitar tiga kali lipat dari sekitar 
51 perusahaan pada TW-I 2016 
menjadi 135 perusahaan pada TW-
IV 2016.

Pertumbuhan yang sangat 
cepat ini perlu diantisipasi untuk 
melindungi kepentingan konsumen 

terkait keamanan dana dan data, 
serta kepentingan nasional terkait 
pencegahan pencucian uang 
dan pendanaan terorisme, serta 
stabilitas sistem keuangan.

Dalam rangka mengadopsi 
semangat regulatory sandbox 
sebagaimana diimplementasikan 
pada pengaturan Fintech start-
up di berbagai negara, POJK ini 
menerapkan ketentuan mengenai 
pendaftaran dan perizinan. 
Penyelenggara diwajibkan untuk 
melakukan pendaftaran sebelum 
mengajukan permohonan untuk 
memperoleh izin.

Dalam masa pendaftaran 
ini, Penyelenggara telah dapat 
melakukan aktivitas secara penuh 
dengan mendapat pendampingan 
dari OJK yang secara terus menerus 
melakukan evaluasi. Paling lama 
satu tahun setelah terdaftar, 
Penyelenggara wajib mengajukan 
permohonan untuk memperoleh izin 
kepada OJK.

Untuk melindungi kepentingan 
konsumen, Penyelenggara antara 
lain wajib menyediakan escrow 
account dan virtual account di 
perbankan serta menempatkan 
data center di dalam negeri. Guna 
melindungi kepentingan stabilitas 
sistem keuangan nasional, jumlah 
pinjaman dibatasi maksimal 
Rp2.000.000.000,- dalam mata 
uang Rupiah.

Melalui peraturan ini, OJK juga 
memfasilitasi dukungan bagi 
perkembangan inovasi ekonomi 
digital di masa mendatang dengan 
menyiapkan infrastruktur berupa 
Fintech Incubator Centre.

LAPORAN UTAMA
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Dunia perbankan di 
Indonesia kini perlu 
merumuskan model 
bisnis baru berbasis 

teknologi. Hal itu disampaikan 
oleh Menteri Komunikasi 
dan Informatika Rudiantara. 
“Perbankan Indonesia, hanya 
masalah waktu saja harus 
memikirkan bisnis model 
yang baru terutama untuk 
consumer banking. Manajemen 
perbankan harus memikirkan 
untuk menginterasikan diri 
terhadap gelombang teknologi 
perbankan baru, yakni financial 
technology (fintech),” jelas 

Menteri Rudiantara.
Penerapan teknologi 

dalam aspek perbankan 
sangat beragam. Oleh 
karena itu, Menteri Kominfo 
mengharapkan dunia 
perbankan harus memahami 
karakteristik konsumen. 
“Fintech itu bermacam-
macam, akan tetapi yang 
banyak berkembanag adalah 
virtual landing yang berkaitan 
dengan consumer banking. 
Kenapa, orang lebih senang 
menggunakan fintech untuk 
meminjam uang daripada pergi 
ke bank? Alasannya adalah dari 

Harus Interasikan Diri dengan
Perbankan

Fintech
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sisi waktu, karena prosesnya cepat,” 
papar Rudiantara.

Menteri Rudiantara menyebutkan 
saat ini kurang lebih ada 140 fasilitas 
layanan fintech yang sudah terdaftar. 
“Memang cost atau bunganya lebih 
tinggi dari cost traditional banking. 
Akan tetapi jauh lebih baik dari 
rentenir. Ini menunjukkan bahwa UKM 
yang meminjam bisa menghitung, 
walaupun mendapatkan bunga yang 
lebih besar akan tetapi ada kepastian 
bisa mendapatkan pinjaman secara 
lebih cepat untuk mengembangkan 
bisnis,” paparnya.

Ke depan, menurut Rudiantara, 
fintech akan digunakan sebaga financial 
inclusion. Hal itu dikaitkan dengan 
adanya penggunaan teknologi seluler di 
kalangan masyarakat Indonesia. 

“Di Indonesia ada 170 juta orang 
yang minimal memiliki ponsel dan 130 
juta orang yang akses ke internet dan 
ada 100 juta orang akses internet 
lewat ponsel. Akan tetapi jumlah orang 
Indonesia yang punya rekening bank, 
kalau dilihat ukuran financial inclusion 
rate dari Bank Indonesia, hanya 
sebanyak 90 juta. Artinya, ada 80 juta 

orang punya ponsel tetapi tidak diberi 
akses aplikasi yang berkaitan dengan 
keuangan dan perbankan. Luar biasa,” 
jelasnya.

Chief RA juga menyampaikan, 
pemanfaatan financial technology 
harus segera dilakukan oleh perbankan 
dan keuangan syariah. “Saya sarankan 
untuk masuk ke financial technology 
(fintech). Untuk masuk ke fintech bisa 
dengan akuisisi atau kerjasama, karena 
hal ini tidak bisa dihindari. Cepat atau 
lambatnya hanya bergantung pada 
regulator,” kata Chief RA. Pemanfaatan 
financial Technology bagi keuangan 
syariah ditambahkan oleh Menkominfo 
akan bergantung pada dua lembaga 
keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) dan Bank Indonesia.

Fintech sendiri oleh Direktur Utama 
Askrindo Pribadi sering dianalogikan 
dengan perusahaan start-up. “Yang 
saya amati fintech belum disertai 
kosakata syariah. Selama ini perbankan 
konvensional yang terlibat dengan 
fintech. Untuk itu syariah ingin 
membuka terobosan pada teknologi 
digital dalam pemanfaatan fintech,” 
ujar Pribadi.
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Gugatan PT Internux, pemegang 
lisensi penggunaan frekuensi 
BWA 2,3 GHZ terhadap 
Kementerian Komunikasi 

dan Informasi RI sebagai tergugat 
dikabulkan oleh Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam 
amar putusannya, dinyatakan bahwa 
tindakan Kementerian Kominfo dinilai 
telah melanggar Undang-Undang No. 36 
Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 
karena lalai dalam melakukan 
pengawasan dan pembinaan terhadap 
pemenang seleksi pita frekuensi 
2.3 GHz yang tidak melakukan 
penyelenggaraan jaringan (tidak roll 
out), sehingga Internux tidak dapat 
melakukan layanan jasa nasional.

“Menyatakan bahwa tindakan 
tergugat telah melanggar Undang-
Undang No. 36 Tahun 1999 
tentang Telekomunikasi karena lalai 
mengizinkan adanya kegiatan monopoli 
yang beroperasi secara nasional oleh 
pengguna pita frekuensi radio 1.9 GHz 
yang direalokasi ke pita frekuensi 2.3 
GHz tanpa melalui proses seleksi dan 
lelang,” demikian disampaikan Majelis 
Hakim menyangkut perkara Ganti Rugi 
Nomor Perkara 178/Pdt.G/2016/PN 
JKT.PST.

Selain itu, dinyatakan pula bahwa 
Kementerian Kominfo telah melanggar 
Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 
tentang Telekomunikasi karena lalai 
menjamin kepastian hukum dengan 
mengizinkan pengguna pita frekuensi 
radio 1.9 GHz yang direalokasi ke pita 

frekuensi radio 2.3 GHz beroperasi 
secara langsung tanpa melalui proses 
lelang.

“Menghukum tergugat untuk 
memberikan izin penggunaan 
frekuensi selebar 30 MHz pada pita 
frekuensi radio 2.3 GHz dengan 
cakupan skala Nasional kepada 
penggugat. Menghukum tergugat agar 
memberikan izin kepada penggugat 
untuk menyediakan layanan suara, 
penomeran dan kode akses, serta 
dapat melakukan layanan secara 
nasional maupun internasional. 
Menghukum tergugat agar mengizinkan 
penggugat selaku pemegang izin 
yang sah atas izin Penyelenggara 
Jaringan Tetap Lokal berbasis Packet 
Switched yang menggunakan pita 
frekuensi radio 2.3 GHz berdasarkan 
Keputusan Menteri Komunikasi dan 
Informatika No.237/KEP/M.KOMINFO 
/07/2009 tertanggal 27 Juli 2009 
untuk melakukan kerjasama dan/
atau penggabungan frekuensi dengan 
operator lain berdasarkan kesepakatan 
agar dapat beroperasi dengan rentang 
pita frekuensi 30 MHz,” jelas Majelis 
Hakim dalam putusannya.

Sebagaimana diketahui, untuk 
memindahkan PT Smarfren Telecom 
dari posisi di rentang PCS 1900 ke 
2,3 GHz, Menkominfo mengeluarkan 
keputusan untuk memberikan frekuensi 
sebesar 30 MHz kepada Smartfren 
Telecom tanpa perlu melalui lelang. 
Smartfren Telecom sendiri mendapat 
alokasi frekuensi sebesar 15 MHz.

Alokasi Frekuensi 2,3GHz Tanpa Lelang 
Dinilai Salah oleh Pengadilan, 

Frekuensi Smartfren Terancam
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Menteri Komunikasi dan 
Komunikasi Rudiantara 
mengungkapkan bahwa, lelang 
frekuensi 2,1 GHz  dan 2,3 

GHz akan pada pertengahan 2017. 
Harapannya, pada akhir 2017, operator 
pemenang lelang sudah bisa beroperasi 
dengan menggunakan frekeuensi 
yang dimenanginya. Dan lelang pada 
dua rentang frekuensi tersebut akan 
dilakukan secara bersamaan dan 
terbatas untuk operator telekomunikasi 
eksisting.

“Frekuensi 2.100 MHz dan 2.300 
MHz akan dilelang bareng. Jadi, 
pemenangnya harus sudah ditetapkan 
pertengahan tahun juga karena 
diperlukan proses refarming setelahnya. 
Kita ingin akhir tahun semua harus 
sudah selesai,” katanya.

Adapun alasan lelang hanya dibuka 
untuk operator eksisting, hal itu karena 
operator eksisting saat ini sangat 
membutuhkan frekuensi tambahan. 
Karena, kapasitas frekuensi mereka 
yang berada di kota-kota besar sudah 
penuh dan terlalu padat. 

“Sudah terlalu padat di Jakarta, 
Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan 
Surabaya. Jadi, mereka butuh frekuensi 
tambahan. Saya tidak mengalokasikan 
bagi yang tidak membutuhkan. Saat 
ini, desperate itu operator eksisting,” 
tambahnya.

Sementara itu, Rudiantara juga 
mengungkapkan bahwa Peraturan 

Menteri (Permen) terkait proses lelang 
tersebut akan dikeluarkan sekitar 
akhir Maret 2017. Proses lelang 
direncanakan pertengahan tahun ini 
supaya operator pemenangnya segera 
melakukan refarming. Dengan begitu 
maka operator pemenang lelang sudah 
bisa beroperasi dengan menggunakan 
frekeuensi yang dimenanginya sebelum 
akhir 2017.

Adapun blok yang akan dilelang, 
untuk frekuensi 2,1 GHz dimana 
terdapat dua blok yang kosong, yaitu 
blok 11 dan 12. Lelang frekuensi 2,1 
GHz nantinya pun melahirkan dua 
pemenang, mengingat pada frekuensi 
tersebut hanya terdapat dua blok 
kosong dengan masing-masing sebesar 
5 MHz FDD.

Sedangkan pada frekuensi 2,3 GHz 
terdapat total lebar pita sebesar 100 
MHz TDD. Terdiri atas 30 MHz sudah 
menjadi milik Smartfren, 30 MHz 
punya operator Broadband Waireless 
Acces (BWA) regional, 10 MHz untuk 
keperluan Universal Service Obligation 
(USO) dan sisanya sebesar 30 MHz 
lisensi nasional yang masih belum 
terpakai.

Tri dan XL Berrminat
Menanggapi rencana pemerintah, 

Wakil President Direktur Hutchison 
Tri Indonesia Danny Buldansyah 
mengaku berminat dan tidak keberatan 
terhadap proses lelang frekuensi 2,1 

Frekuensi 2,1 GHz & 2,3 GHz 

akan Dilelang Terbatas 
untuk Operator Telekomunikasi Eksisting
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GHz. Menurutnya, Tri masih sangat 
membutuhkan tambahan frekuensi untuk 
menambah kapasitas di kota-kota besar.

“Kami sangat berminat. Tidak masalah 
skemanya lelang, karena sekarang 
pun harganya sudah mahal. Lelangnya 
nanti berdasarkan evaluasi. Sudah jelas 
operator yang paling butuh frekuensi itu 
siapa, dan itu sudah jelas. Buat kita lebih 
mudah,” kata Danny.

Respons positif juga disampaikan  
operator telekomunikasi PT XL Axiata. 
Sebab, penggunaan data yang terus 
meningkat baik 3G maupun 4G , 
membuat XL merasa perlu menambah 
spektrum frekuensi di 2,1 GHz. 
 ”Tambahan frekuensi 2,1 GHz akan bisa 
dipakai menopang layanan 3G dan 4G. 
Anggaran untuk mengikuti tender juga 
sudah disiapkan, di luar belanja modal 
2017,” kata Vice President LTE XL 
Axiata Rahmadi Mulyohartono.

Dijelaskannya, peningkatan pengunaan 
data, akan meningkatkan pendapatan 
dari layanan data akan di tahun ini. 
Pendapatan layanan data di kuartal IV-
2016 mengalami peningkatan menjadi 
50 persen dari pendapatan perusahaan, 
atau lebih besar dari porsi 31 persen 
di periode yang sama di 2015. Kendati 
pendapatan XL mengalami penyusutan 
sepanjang 2016.

Rahmadi menambahkan, layanan 4G 
dari XL  kini telah mencakup hampir 
100 kota di berbagai daerah, dengan 
lebih dari 8.200 BTS 4G. Pembangunan 
jaringan 4G LTE tersebut, juga diimbangi 
dengan penggelaran jaringan 3G di 
frekuensi 900 MHz (U900), yang 
telah berhasil meningkatkan kualitas 
layanan 3G khususnya di luar Jawa 
secara signifikan. Dan di 2017 ini, XL 
dipastikan  akan memperluas layanan 
4G LTE dimana sekitar 100 kota lagi 
akan dipasang jaringan internet cepat 
tersebut, baik di Jawa maupun di pulau 
besar lain.
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IDTUG Inginkan

Lelang Frekuensi Terbuka
untuk Banyak Operator

Lembaga Bina 
Konsumen Indonesia 
Telecommunications Users 
Group (IDTUG) sebagai 

Kelompok Masyarakat Pengguna 
Jasa & Sarana Telekomunikasi 
Indonesia, memberikan masukan 
penting terhadap rencana 
pemerintah untuk melakukan 
lelang frekuensi 2,1 GHz dan 
2,3 GHz. Menurut IDTUG, jumlah 
peserta lelang yang semakin 
banyak, semakin baik. Selain itu, 
IDTUG menginginkan tidak ada 
praktek kolusi antar peserta lelang 
dan harga akhir lelang menunjukan 
nilai ekonomi spektrum tersebut.

Ketua Umum IDTUG Nurul 
Yakin Setyabudi mengungkapkan, 
pihaknya menyambut baik tujuan 
Menkominfo untuk mengatasi 
kendala kualitas layanan yang 
dialami oleh Operator. 

“Dengan seleksi yang akan 
dilaksanakan, mudah-mudahan 
kualitas layanan data akan 
mengalami peningkatan secara 
signifikan sehingga dapat 
memenuhi ekspektasi konsumen 

data yang saat ini sangat 
berkembang pesat dan dapat kami 
laporkan kepada Bapak, bahwa 
kami masih sering menerima 
aduan pelanggan terkait buruknya 
kualitas layanan data di Indonesia 
terutama di daerah,” kata Nurul.

Ditambahkannya, berdasarkan 
pengamatan pihaknya, kendala 
layanan data di daerah semestinya 
dapat teratasi dengan adanya 
Perpres No. 96 tahun 2014 
mengenai target pitalebar yang 
dicanangkan oleh pemerintahan 
Bapak Presiden Jokowi. 
Berdasarkan target rencana 
pitalebar tersebut, maka pada 
tahun 2019, konektivitas 1 Mbps 
per pelanggan dapat dicapai di 
100 % di wilayah berpopulasi bagi 
penyelenggara selular.

“Beberapa hal yang menjadi 
perhatian kami adalah belum 
meratanya infrastruktur 
operator di semua wilayah 
sehingga dibutuhkan suatu 
kebijakan terobosan yang dapat 
mempercepat pencapaian pita 
lebar oleh operator di Indonesia 
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bagi kepentingan seluruh 
masyarakat pengguna Layanan 
Telekomunikasi diseluruh kota 
besar di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Sekjen IDTUG 
Muhammad Jumadi menyampaikan, 
sejatinya frekuensi sebagai 
sumber daya terbatas memang 
dikuasai oleh negara dan sesuai 
amanah konsitusi UUD 45, maka 
penggunaan dan pemanfaatan 
frekuensi harus dititik beratkan 
bagi kepentingan masyarakat 
banyak. “Kondisi penyebaran 
infrastruktur yang tidak merata, 
perang tarif yang tidak terkendali 
berdampak pada buruknya 
kualitas layanan ditambah faktor 
terkonsentrasinya mayoritas 
operator di kota besar tentu 
menjadi kerugian bagi pelanggan 
secara nasional. Kami berharap 
kebijakan dapat memprioritaskan 
pelanggan di seluruh daerah,” kata 
Jumadi.

Dijelaskannya, demi kepentingan 

pemerataan infrastruktur jaringan 
seluler kecepatan tinggi yang 
sangat dibutuhkan pelanggan, 
IDTUG menginginkan Menkominfo 
untuk mempersyaratkan komitmen 
semua peserta lelang untuk 
secepatnya menggelar jaringan 
untuk memberikan kualitas 
layanan data di semua kota besar 
sesuai dengan target pitalebar 
yang menjadi tujuan dari seleksi 
tambahan frekuensi bagi operator.

“Persyaratan komitmen 
pembangunan ini khususnya untuk 
frekuensi 2.3 GHz, karena teknologi 

LTE khusus untuk frekuensi ini. 
Untuk 2.1 GHz, hanya sebagai 
frekuensi tambahan mungkin 
tidak perlu dibarikan komitmen 
pembangunan karena sudah 
dilakukan komitmen pembangunan 
untuk frekuensi ini pada seleksi 
sebelumnya,” tegas Jumadi.

Ditambahkannya, untuk 
memperoleh pemenang seleksi 
yang serius dalam memenuhi 
target pemerintah dalam rencana 
pita lebar, IDTUG berharap agar 
semua operator dapat mengikuti 
dan menjadi pemenang pada 
proses seleksi kedua frekuensi 
sehingga diharapkan dapat 
menghasilkan seleksi yang baik 
sesuai ITU guidance. “Dari sudut 
kepentingan pelanggan, maka 
diharapkan pemenang seleksi 
merupakan operator yang mau 
dan memiliki kemampuan untuk 
memberikan kuantitas dan 
kualitas layanan di seluruh kota 
di Indonesia, sehingga pelanggan 
terbantu perekonomiannya melalui 
e-commerce,” ujarnya.

Tak ketinggalan, disampaikannya 
pula, memperhatikan lebar 
frekuensi yang direncanakan 
diseleksikan pada frekuensi 2.3 
GHz, pihaknya berharap agar 
Menkominfo dapat memberikan 
perlakuan yang sama bagi seluruh 
pelanggan operator dengan cara 
mengalokasikan lebar yang sama 
dengan Smart yang telah memiliki 
ijin sebesar 30 MHz di 2.3 GHz. 
“Kami tidak ingin pelanggan saling 
mencela dan protes kualitas 
operator karena adanya kebijakan 
yang tidak sama disisi pemerintah,” 
pungkas Sekjen IDTUG Jumadi.

TELEKOMUNIKASI
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Kementerian Koordinator 
Bidang Kemaritiman 
(Kemenko Maritim) bersama 
Lembaga Penyiaran Publik 

Radio Republik Indonesia (LPP 
RRI) akhirnya resmi meluncurkan 
teater radio “Dapunta”. Launching 
“Dapunta” digelar dalam acara 
Konser Kebangsaan bertema “Cinta 
Indonesia” di Auditorium Yusuf 
Ronodipuro RRI, Jakarta.

Dalam penandatanganan kerja 
sama, Kemenko Maritim diwakili 
Deputi Bidang Koordinasi SDM, 
IPTEK dan Budaya Maritim Safri 
Burhanuddin dengan LPP RRI oleh 
Direktur Utama LPP RRI Mohammad 
Rohanuddin.

Safri Burhanuddin menuturkan, 
“Dapunta” merupakan satu 
upaya Kemenko Maritim untuk 
menanamkan kembali budaya 

Kemenko 
Maritim 
bersama 
RRI Resmi 
Luncurkan 
Teater Radio

“Dapunta”
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maritim kepada generasi muda. 
“Dari namanya (Dapunta) 
gampang diingat dan berkesan. 
Nama Dapunta berasal dari raja 
pertama Sriwijaya sehingga dapat 
cepat tersosialisasikan,” ujar Safri 
seusai acara peluncuran teater 
radio Dapunta.

“Jadi kami ingin mengangkat 
kembali Indonesia sebagai bangsa 
maritim yang besar. Masyarakat 
melihat dan mencintai laut 
sehingga mereka akan menjaga 
laut. Laut kita sekarang menjadi 
lebih kelanjutan dan sehat,” 
ucapnya mnebambahkan.

Diketahui, Kemenko Maritim 
bekerjasama dengan LPP RRI 
membuat drama radio Dapunta 
untuk mensosialisasikan Gerakan 
Indonesia Bersih.

Dapunta sendiri merupakan 
sebuah teater radio yang 
digadang-gadang akan kembali 
menggairahkan masa keemasan 
sandiwara radio. Penokohan 
Dapunta terinspirasi dari Dapunta 
Hyang, pendiri kerajaan Sriwijaya 
yang pernah mengatakan ‘Siapa 
yang menguasai lautan, akan 
menguasai jagat’.

Direktur Utama LPP RRI 
Mohammad Rohanudin dalam 
sambutannya mengatakan, 
“Drama Dapunta, adalah drama 
radio yang diambil dari spirit 
raja pertama Sriwijaya, siapa 
yang menguasai lautan dia akan 
menguasai dunia. Ini adalah spirit 
Indonesia yang timbul sejak 
zaman kerajaan hingga saat ini,” 
jelasnya.

Pihaknya bersama Kemenko 
Maritim bertekad ingin 
memberikan semangat ini 
kepada generasi muda supaya 
lebih mengenal kebersamaan, 
persatuan dan kesatuan 
Indonesia Bhineka Tunggal 
Ika di tengah pluralisme dan 
keberagaman di tanah air.

Dapunta mengisahkan 
petualangan seorang gadis 
bernama Dapunta (Mila 
Nurul Aprilia) yang dibantu 
oleh buku ajaib membawa 
Dapunta melakukan perjalanan 
melalui lorong waktu. Dalam 
petualangannya Dapunta 
menemukan begitu banyak 
peristiwa dan fakta sejarah 
bahwa Indonesia adalah negeri 
bahari yang kuat. Namun, 
ditengah perjalanan selalu saja 
diganggu oleh raksasa dari negeri 
Dwipantara yang bisa berubah 
wujud bernama panglima 
Mentawe (Dompak Halomoan 
Tambunan). Dapunta juga 
bertemu dengan raksasa baik 
di negeri Dwipantara bernama 
Dwarapala (Yudhi bayong 
Purwanto) yang ditugaskan Raja 
dari negeri para raksasa untuk 
melindungi buku ajaib.

Dari pertemuan itulah mereka 
berdua sepakat untuk bersama-
sama melakukan perjalanan 
mengarungi lautan dan samudra 
demi menyelesaikan berbagai 
misi, dalam petualangan yang 
menakjubkan.
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Perhelatan Konferensi 
Internasional dan 
Pertemuan Tahunan 
ke-5 OIC Broadcasting 

Regulation Authorities Forum 
(IBRAF) akhirnya ditutup. Dari 
pertemuan beberapa hari ini, 
dihasilkan deklarasi Bandung 
tentang Peran Media Dalam 
Mempromosikan Toleransi 
dan Memerangi Terorisme 
dan Islamophobia.

Menurut President IBRAF 
yang juga Ketua Komisi 
Penyiaran Indonesia (KPI) 
Yuliandre Darwis, isu media 
yang paling muncul di dunia 
saat ini yakni islamophobia 
dan terorisme. Isu tersebut, 
lanjut Yuliandre, seolah 
mendekatkan keadaan yang 
ekstrimis dan keadaan yang 
baik itu adalah Islam.

“Media-media ini 
bertanggung jawab 
memberikan sebuah isu 

atau isi dari sebuah berita. 
Harapan dari forum ini 
itu adalah bagaimana isu-
isu ini bisa obyektif bisa 
disampaikan dengan baik, 
tidak diframing,” katanya.

Ditambahkannya, saat ini 
konvergensi media sudah 
terjadi, namun literasi publik 
tidak dilakukan dengan baik. 
Menurutnya, ini menjadi PR 
bagi masing-masing negara.

Dari IBRAF ini juga 
dihasilkan Deklarasi Bandung 
tentang Peran Media Dalam 
Mempromosikan Toleransi 
dan Memerangi Terorisme 
dan Islamophobia.

Adapun isi deklarasi 
tersebut, adalah sebagai 
berikut:

• Para anggota OKI 
Broadcasting Badan 
Pengawas Forum.

• Memperingati Piagam 
Organisasi Kerjasama 
Islam dan tujuannya untuk 
memperkuat kerjasama 
dan pemahaman umum di 

IBRAF Selesai Digelar, Lahirkan 
Deklarasi Bandung Perangi

Terorisme dan Islamophobia
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antara negara anggota tetap 
menghormati kedaulatan, 
integritas teritorial, stabilitas 
dan keamanan dan non-
campur tangan dalam urusan 
internal mereka nasional.

• Mengingat Konvensi OKI 
tentang Memerangi Terorisme 
Internasional (1999) dan 
semua dokumen yang 
diadopsi pada Sidang ke-
11 Konferensi Islam Menteri 
Informasi (ICIM) pada 21 
Desember 2016 di Jeddah, 
khususnya Media Strategi 
Melawan Islamofobia dan 
Mekanisme Implementasinya.

• Mengingat dalam hal 
ini prinsip-prinsip “Kode 
Etik untuk Negara Anggota 
Organisasi Konferensi Islam 
tentang Pemberantasan 

Terorisme Internasional”.
• Sadar akan keragaman 

budaya, kepercayaan 
dan tradisi di antara 
negara-negara kami dan 
menggarisbawahi kebutuhan 
untuk meningkatkan dialog 
asli dan budaya perdamaian, 
baik di tingkat nasional 
dan internasional, dan 
menghormati situs suci dan 
simbol-simbol agama.

• Berkomitmen untuk 
mempromosikan hak asasi 
manusia dan kebebasan 
fundamental, pemerintahan 
yang baik, penegakan hukum, 
demokrasi dan akuntabilitas 
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sesuai dengan sistem konstitusional 
dan hukum masing-masing anggota 
kami.

• Sadar akan meningkatkan tingkat 
kekerasan, teror dan ekstremisme, 
kebencian, rasisme, xenophobia dan 
Islamophobia di seluruh dunia.

• Percaya bahwa hidup adalah 
karunia ilahi dan bestowment untuk 
setiap individu dan memiliki prioritas 
dan sedang menuju semua hak 
asasi manusia; seperti dikutip dalam 
Alquran (05:32), “Jika seseorang 
membunuh seseorang, itu akan 
seolah-olah dia telah membunuh 
manusia seluruhnya: dan barangsiapa 
yang memelihara kehidupan, 
itu akan menjadi seperti jika ia 
menyelamatkan nyawa seluruh orang 
di bumi.“

• Memperhatikan fakta bahwa 
terorisme merupakan pelanggaran 
berat hak asasi manusia, khususnya 
hak atas kebebasan dan keamanan, 
serta hambatan bagi fungsi bebas 
dari lembaga dan pembangunan 
sosial-ekonomi.

• Berkeinginan untuk menjamin 
dan meningkatkan hak untuk 
kebebasan berekspresi dan informasi 
dalam kaitannya dengan liputan 
media dari tindakan teroris dan 
ancaman dengan memastikan latihan 
yang bertanggung jawab dari media 
terutama dengan mempromosikan 
adopsi praktik yang baik melalui kode 
etik.

• Menyoroti peran penting media 
dalam memerangi Islamophobia 
dengan menghadirkan citra Islam 
yang sebenarnya dan menekankan 
bahwa Islam adalah agama damai, 

persaudaraan dan toleransi.
• Mengingatkan bahwa pesan, 

suara dan gambar dilakukan melalui 
laporan media pada tindakan teroris 
dan ancaman yang mungkin tidak 
sengaja berfungsi untuk tujuan 
terorisme sementara memiliki efek 
buruk pada psikologi orang melalui 
reaksi emosional seperti takut, 
marah, sedih dan putus asa.

• Memperhatikan bahwa media 
pelayanan publik adalah alat yang 
paling efektif untuk menyebarkan 
informasi dan membentuk opini 
publik dan sumber informasi yang 
akurat dan benar.

• Mengingat bahwa media sosial 
adalah inter-alia semakin menjadi 
lingkungan komunikasi untuk sirkulasi 
informasi mengenai tindakan teroris 
karena sifatnya info-menyebarkan 
luas dan pesat.

• Menggarisbawahi pentingnya 
kerjasama dengan organisasi 
internasional lainnya dalam 
rangka memerangi terorisme dan 
Islamophobia.

• Percaya bahwa perang melawan 
terorisme adalah tanggung jawab 
Negara dengan mengadopsi 
strategi yang komprehensif dengan 
mempertimbangkan bahwa tindakan 
membatasi kebebasan berekspresi 
dan kebebasan media harus sesuai 
dengan dokumen internasional 
tentang hak asasi manusia, terutama 
Pasal 19 Kovenan PBB tentang 
Hak-hak Sipil dan Politik dan ketat 
mematuhi prinsip-prinsip legalitas, 
kebutuhan dan proporsionalitas dan 
dilaksanakan sesuai dengan aturan 
hukum.
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Menyongsong penggunaan 
e-Penyiaran yang mulai 
berlaku Maret 2017 ini, 
Kementerian Komunikasi dan 

Informatika (Kominfo)bersama KPI 
Pusat terus melakukan koordinasi 
dalam rangka pemutakhiran data 
perolehan Izin Penyelenggaraan 
Penyiaran (IPP) Prinsip dan Tetap 
lembaga penyiaran TV dan Radio. 
Pemutakhiran data perizinan 
penyiaran ini sangat penting untuk 
mempermudah pelayanan kepada 
publik.

Menurut Wakil Ketua KPI 
Pusat, Sujarwanto Rahmat Arifin, 
pemutakhiran data perizinan 
menjadi keharusan karena 
kebutuhan masyarakat akan 
informasi yang cepat dan transparan 
serta terpercaya. Kecepatan 
dan transparansi ini merupakan 
keharusan sekaligus bentuk 

tanggungjawab negara kepada 
masyarakat. “KPI dan Kominfo terus 
memperbaiki kekurangan dari sistem 
yang berjalan saat ini,” katanya dala 
rapat yang berlangsung di bilangan 
Ciputat, Jakarta Selatan.

Selain itu, rapat koordinasi yang 
dilakukan di Pusat TIK Nasional 
Kominfo Ciputat ini juga membahas 
singkronisasi data yang dimiliki oleh 
kedua institusi tersebut.

Menurut Rahmat, pencocokan 
data IPP antara KPI dengan Kominfo 
penting untuk menyediakan basis 
data yang terpercaya, agar bisa 
dipakai sebagai acuan pengambilan 
kebijakan bagi Pemerintah dan 
regulator, serta acuan data bagi 
masyarakat.

Kegiatan koordinasi KPI dan 
Kominfo ini merupakan agenda rutin 
setiap bulan hingga dihasilkannya 
data yang baik dan lengkap.

Perizinan untuk Penyiaran 
Memerlukan Basis Data Terpercaya
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GrabBike, layanan ojek on-
demand dari Grab, platform 
layanan pemesanan 
kendaraan terkemuka di Asia 

Tenggara, hari ini meluncurkan tahap 
berikutnya dari kampanye ‘Pilih 
Aman’. Grab menyadari pentingnya 
meningkatkan standar keselamatan 
jalan di Indonesia.

Sejak didirikan, Grab terus 
menghadirkan beragam inisiatif yang 
menekankan aspek keselamatan 
pada setiap layanannya. Oleh 
sebab itu, melalui kampanye ‘Pilih 
Aman’ yang telah diluncurkan tahun 

lalu dan terus digaungkan, Grab 
berharap dapat turut meningkatkan 
kepedulian masyarakat Indonesia 
akan keselamatan mereka dan 
menyerukan peningkatan standar 
keselamatan ojek di Indonesia.

Pada 2016, di bawah naungan 
kampanye ‘Pilih Aman’, Grab telah 
menyelenggarakan pelatihan 
berkendara aman secara gratis 
bagi 1.000 pengendara motor 
di Jabodetabek. Kini, dengan 
dukungan sepuluh selebriti dalam 
kampanye ‘Pilih Aman’, GrabBike 
ingin mengajak masyarakat 
Indonesia memprioritaskan aspek 
keselamatan dan lebih bersikap 
proaktif dalam menjalankan berbagai 
inisiatif keselamatan yang bersifat 
pencegahan dari penyedia layanan 
ojek yang mereka gunakan. 

Penumpang tidak perlu khawatir 
akan keselamatan mereka ketika 
berkendara dengan GrabBike, karena 
100 persen pengemudi GrabBike 
memiliki SIM. Selain itu, nama, foto, 
jenis kendaraan, dan informasi plat 
kendaraan tersedia di dalam aplikasi. 

Dalam hal teknologi, Grab 
menyediakan fitur Share My Ride 
yang memungkinkan penumpang 
untuk berbagi informasi 

 dengan Dukungan 
10 Selebriti Indonesia

Grab Kampanyekan 

‘Pilih Aman’ Grab
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perjalanannya melalui GPS, dan 
mereka juga dapat menikmati 
komunikasi yang aman dengan 
pengemudi melalui fitur GrabChat 
langsung dari aplikasi Grab, tanpa 
perlu menghabiskan pulsa.

Pada tahap ini, seluruh pengguna 
Grab berkesempatan untuk bertemu, 
berkendara, atau makan malam 
bersama sepuluh selebriti Indonesia 
yaitu Kevin Julio, Samuel Zylgwyn, 
Derbi Romero, Ali Syakieb, Denny 
Sumargo, Hito Caesar, Tara Budiman, 
Omesh, Oka Antara, dan Chand 
Kelvin, cukup dengan memasukkan 
nama salah satu selebriti tersebut 
dalam kolom kode promo sebelum 
melakukan pemesanan.

“Mulai 27 Februari hingga 10 Maret 
2017, para pengguna Grab dapat 
memasukkan kode promo, misalnya 
PILIHHITO, untuk mendapatkan 
kesempatan bertemu langsung 
dan makan malam bersama Hito 
Caesar. Semakin sering memesan 
perjalanan dengan kode promo 
tersebut, semakin besar peluang 
pengguna untuk menang. Sangat 
mudah dilakukan, namun pastinya 
kami sangat berharap bahwa dengan 
kontes yang menyenangkan seperti 
ini, akan semakin banyak masyarakat 
Indonesia yang sadar dan peduli 
akan keselamatan mereka ketika 
berkendara,” ujar Mediko Azwar, 
Marketing Director, Grab Indonesia.

Lebih lanjut Mediko menjelaskan 
bahwa kesepuluh selebritis yang 
terlibat dalam kampanye ini telah 
lolos uji berkendara aman baik 
secara teori maupun praktik 
sebelum diperbolehkan membawa 
penumpang. 

“Sepuluh selebritis idola tersebut 

patut diacungi jempol karena mereka 
berhasil melewati proses penyaringan 
yang ketat sesuai standar Grab. 
Selain diharuskan untuk lolos tahap 
verifikasi dokumen yang berlaku 
seperti Surat Izin Mengemudi Tipe C, 
Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat 
Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 
Surat Keterangan Catatan Kepolisian 
(SKCK) yang masih berlaku, mereka 
juga harus melalui tahap seleksi 
yang lebih komprehensif. Di sini, 
keterampilan berkendara aman 
dan pengetahuan terkait dengan 
peraturan lalu lintas akan diuji dalam 
ujian teori dan praktik termasuk 
slalom course, bumpy surface, 
cornering dan braking technique, 
pemeriksaan kondisi motor, hingga 
pelatihan,” jelas Mediko.

Proses peninjauan mitra 
pengemudi Grab selalu ketat. 
Penyaringan, pengawasan, dan 
tindakan yang diambil terhadap 
mitra pengemudi yang melanggar 
kode etik juga diupayakan untuk 
adil dan berimbang, sistematis dan 
konsisten untuk semua pihak. Setiap 
kecelakaan juga akan dilaporkan di 
tingkat regional dan diinvestigasi 
dengan analisis penyebab utama dan 
tindakan korektif.

Grab menjadi yang pertama di 
industri pemesanan kendaraan di 
seluruh dunia yang diakui atas tata 
kelola perusahaan dan standar 
manajemen kualitas yang kuat. Grab 
terus menetapkan standar terbaik 
untuk industri pemesanan kendaraan 
yang tengah tumbuh, dengan proses 
operasional yang sama atau bahkan 
lebih ketat dari penyedia layanan 
taksi tradisional dan transportasi 
publik.

24 No. 54 Maret 2017Majalah I  TC



5
E-BISNIS

Dalam satu dekade 
terakhir Indonesia 
menjadi incaran 
perusahaan-

perusahaan e-commerce dan 
pemodal ventura (venture 
capital) global. Perusahaan-
perusahaan itu masuk melalui 
berbagai model bisnis, 
antara lain modal ventura, 
akuisisi, patungan (joint 
venture), perwakilan, dan lain 
sebagainya.

Pertanyaannya, mengapa 
Indonesia menjadi incaran 
mereka? Spire Research and 
Consulting, perusahaan riset 
dan konsultasi bisnis global 
yang berbasis di Singapura, 
bekerja sama dengan 
perusahaan riset dan media 
bisnis teknologi terkemuka 
TechnoBusiness Indonesia, 
memetakan ada lima alasan 
kuat mengapa perusahaan-
perusahaan e-commerce 
global harus masuk ke pasar 
Indonesia.

Dalam laporannya, 
Spire Research and 

Consulting dan 
TechnoBusiness 
Indonesia, 
pertama melihat 
bahwa Indonesia 

adalah pasar yang potensial.  
Jumlah penduduk Indonesia 
yang menurut Badan Pusat 
Statistik mencapai 254,9 
juta jiwa jelas merupakan 
pasar yang besar. 

Tidak hanya besar, 
penduduk Indonesia juga 
tergolong konsumtif alias 
doyan belanja. Nilai penjualan 
ritel e-commerce dunia 
yang mencapai US$1.336 
triliun pada 2014 dan 
melesat menjadi US$2.050 
pada 2016, sebagian besar 
disumbangkan dari Asia 
Pasifik, termasuk Indonesia.

Dijelaskan, pada 2016, 
seperti disebutkan eMarketer, 
Asia Pasifik menyumbangkan 
transaksi e-commerce 
sebesar US$1.152,21 triliun 
dan Indonesia US$5,29 
triliun. Pasar e-commerce 
Indonesia tersebut meningkat 
dari US$1,94 miliar pada 
2014 dan diperkirakan 
bakal tumbuh menjadi 
US$8,21 miliar tahun ini atau 
US$13,16 miliar pada 2019.

Selain itu, bagi pasar 
Indonesia, e-commerce 
merupakan “barang baru”. 
Kehadirannya 10 tahun lebih 
lambat daripada di negara-

Alasan Perusahaan 
E-Commerce Global Harus 
Masuk ke Pasar Indonesia

Inilah 
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negara maju seperti Amerika 
Serikat dan Jepang serta negara-
negara di Eropa. Sehingga wajar 
jika sampai saat ini masih banyak 
masyarakat yang ragu untuk 
berbelanja online. 

“Tetapi, karena baru itulah 
justru menjadi peluang besar bagi 
pemain-pemain e-commerce global 
untuk menanamkan investasinya 
di Indonesia sedini mungkin melalui 
berbagai cara,” kata Jeffrey Bahar, 
Deputy CEO Spire Research and 
Consulting Group.

Indonesia juga amat luas dan 
terbagi dalam ribuan pulau. Atas 
dasar itu, logistik barang-barang 
menjadi kendala. Harga barang di 
kawasan Indonesia Timur bisa 2-3 
kali lipat lebih mahal ketimbang di 
Indonesia Barat. 

Dengan adanya e-commerce 
yang menawarkan satu harga 
dari mana saja, apalagi ditambah 
promo bebas biaya pengiriman 
(free delivery), masyarakat amat 
diuntungkan sehingga mudah 
beralih ke belanja online. Artinya, 
karakteristik pasar yang demikian 
sangat mendukung sistem 
e-commerce tumbuh pesat.

Tak ketinggalan, pemain-
pemain e-commerce lokal biasanya 
menghadapi banyak kendala, 
terutama pendanaan. Model bisnis 
yang masih baru membuat pendiri 
(founder) kesulitan mendapatkan 
modal untuk mengembangkan 
e-commerce hasil inovasinya. 

Para pemilik uang dan 
perusahaan-perusahaan dalam 
negeri masih berpikiran kolot 
dengan mempertanyakan: “Apakah 
bisa balik modal?” “Karena itu, 
e-commerce-e-commerce lokal 
bisa menjadi ‘sasaran empuk’ 
e-commerce global melalui proses 
pendanaan atau akuisisi demi 
menguasai ceruk pasar yang ada,” 
jelas Jeffrey.

Dan karena rata-rata memiliki 
dana terbatas, maka secara 
otomatis e-commerce lokal 
juga kesulitan mengembangkan 
teknologinya. Padahal, teknologi 
menjadi tumpuan utama dalam 
berbisnis e-commerce. Sebagai 
contoh, berkat kecanggihan 
teknologi, sistem pembayaran 
tunai keras (cash) bisa diubah 
menjadi cicilan hingga 24 kali 
menggunakan kartu kredit 

selayaknya berbelanja 
offline. 

Teknologi pembayaran 
online (online payment 
gateway) yang 
memungkinkan bertransaksi 
secara aman juga amat 
diperlukan. “Siapa yang 
menguasai teknologi-
teknologi e-commerce itu? 
Ya, raksasa e-commerce 
global,” ungkap Purjono 
Agus Suhendro, pengamat 
e-commerce yang juga CEO 
TechnoBusiness Indonesia.
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Upaya perlindungan hukum bagi 
penyedia platform, pedagang 
(merchant) dan pengguna 
platform untuk memastikan 

batasan dan tanggung jawab dalam 
kegiatan e-dagang dituangkan 
dalam bentuk Surat Edaran Menteri 
Komunikasi dan Informatika Nomor 
5 Tahun 2016 tentang Batasan 
dan Tanggung Jawab Penyedia 
Platform dan Pedagang (merchant) 
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 
(Electronic Commerce) yang 
Berbentuk User Generated Content 
atau dikenal dengan sebutan Safe 
Harbor Policy.

Menteri Komunikasi dan 
Informatika Rudiantara menjelaskan 
bahwa kita harus memiliki strategi 
untuk kembangkan e-commerce 
dalam konteks digital ekonomi. 
“Dalam transaksi baik barang atau 
jasa kita harus memiliki concern 
untuk memproteksi kepentingan 
pelanggan. Pada e-commerce 
harus dibuat batasannya berupa 
pertanggungjawaban terutama untuk 
transaksi berupa barang dan jasa 
yang di deliver melalui User Generated 
Content (UGC), pertanggung 
jawabannya seperti apa.” jelasnya 
pada Press Conference Safe Harbour_
IdEA di Ruang Anantakupa Kominfo 

Jakarta, beberapa waktu lalu.
Untuk makanan dan obat-obatan 

ada Badan Pengawas Obat dan 
Makanan (BPOM) yang mengaturnya. 
Namun untuk konteks transaksi 
perdagangan yang lebih luas harus 
ada batasannya. “Jangan sampai nanti 
semua tanggung jawab jatuh pada 
marketplace. Hal ini kemudian yang 
mendasari pembuatan regulasi dengan 
menyediakan koridor terlebih dahulu 
berupa aturan umum kepada platform 
berbasis UGC,” tambah Chief RA.

Lebih lanjut Menkominfo 
mengharapkan surat edaran ini suatu 
saat akan dikonversi kedalam bentuk 
Peraturan Menteri sebagai bentuk 
perlindungan kepada masyarakat serta 
untuk memberikan batasan tanggung 
jawab kepada marketplace dan 
penyelenggara e-dagang yang usernya 
berdasarkan User Generated Content 
(UGC).

Pada kesempatan yang sama 
Dirjen Aplikasi Informatika Semuel 
Abrijani Pangerapan meminta pemilik 
platform harus membantu ketika ada 
masalah dengan menyediakan sarana 
pelaporan dan melakukan tindakan 
jika terjadi masalah. Selain itu dalam 
melakukan aktivitas di dunia maya 
harus utamakan unsur secure, safe 
dan trusted.

SAFE HARBOR POLICY:
Penyedia Platform Bisa Lepas 

Tanggung Jawab dalam E-Commerce
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PT Bank Negara Indonesia (Persero) 
Tbk (BNI) menegaskan bertransaksi 
melalui internet banking aman. 
Aplikasi dengan nama “BNI Internet 

Banking” atau “BNI INTERNET” yang 
muncul di Play Store atau toko aplikasi 
khusus bagi pengguna telepon genggam 
pintar berbasis Android tidak mengganggu 
layanan internet banking di BNI.

Apabila diunduh, Aplikasi BNI INTERNET 
tersebut akan terhubung ke website 
resmi BNI. Jadi aplikasi tersebut hanya 
berfungsi sebagai jembatan atau gerbang 
menuju situs resmi BNI. Akan tetapi BNI 
menyarankan untuk tidak menggunakan 
aplikasi BNI INTERNET tersebut karena 
tidak disiapkan secara resmi oleh BNI.

Corporate Secretary BNI Suhardi Petrus 
mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, 
menanggapi pertanyaan yang muncul 
diseputar aplikasi BNI Internet Banking 
tersebut.

Menurut Petrus, saat ini, BNI hanya 
menerbitkan beberapa aplikasi resmi di 
Play Store, yaitu BNI EXPERIENCE, BNI 
SMS Banking, dan BNI Mobile Banking. 
Selain itu, nasabah juga bisa mengakses 
layanan Internet Banking BNI secara 
langsung ke alamat www.bni.co.id.

BNI tetap terbuka apabila masyarakat 
menemukan kejanggalan pada aplikasi 
yang muncul di toko-toko aplikasi online. 
“Apabila ragu segera hubungi BNI Call 
kami dinomor 1500046,” ujarnya.

Petrus mengungkapkan, BNI terus 
berkoordinasi dengan pihak Google 
sebagai pengelola toko aplikasi Play Store 
untuk menertibkan aplikasi yang tidak 
resmi. Masyarakat tidak perlu khawatir 
atas kemunculan aplikasi BNI INTERNET 
tersebut karena BNI tetap bersiaga 
setiap saat untuk memastikan keamanan 
bertransaksi.

“Kemunculan aplikasi itu pun tidak 
membahayakan dana nasabah. Jadi 
tetaplah bertransaksi dengan BNI,” 
ujarnya.

INTERNET 
BANKING 
BNI 
DIKLAIM 
AMAN, 
tapi Disarankan 
tidak Gunakan 
Aplikasi 
BNI Internet
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Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud) 
dan Lembaga Sandi Negara 
(Lemsaneg) melakukan 

penandatanganan Nota Kesepahaman/
Memorandum of Understanding (MoU), 
sebagai wujud kesepakatan bersama 
dalam mendukung meningkatkan 
kualitas penyelenggaraan persandian 
dalam pengamanan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK) tugas 
dan fungsi Kemendikbud.

Nota kesepahaman tersebut 
ditandantangani langsung oleh 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
(Mendikbud) Muhadjir Effendi dan 
Kepala Lemsaneg Djoko Setiadi, 
di kantor Kemendikbud, Senayan, 
Jakarta. 

“Nota kesepahaman ini merupakan 
inisiatif dari Kemendikbud untuk 
bekerja sama dengan Lembaga Sandi 
Negara, untuk mewujudkan efektifitas 
kerja, pola kerja terpadu, terarah 
dan berkesinambungan dalam proses 
penyelenggaraan persandian dalam 

pengamanan TIK di Kemendikbud,” 
jelas Mendikbud dalam sambutannya.

Dalam nota Kesepahaman 
tersebut, terdapat lima kesepakatan 
kerja sama yakni penyelenggaraan 
persandian dan pegamanan TIK di 
lingkungan Kemendikbud, pemberian 
perlindungan keamanan melalui 
implementasi Sertifikasi Elektronik 
pada sistem informasi yang digunakan 
di lingkungan Kemendikbud, dan 
pemberian perlindungan keamanan 
terhadap implementasi Sistem Ujian 
Nasional (UN).

“Waktu yang paling mendesak dalam 
persandian ini adalah pelaksanaan 
Ujian Nasional. Semoga dalam waktu 
yang tidak banyak ini bisa segera 
bersama-sama mengamankan ujian 
nasional,” pesan Mendikbud. 

Selanjutnya, dua kesepakatan 
kerjasama lainnya adalah penggunaan, 
peningkatan, dan pengembangan 
sumberdaya, serta penelitian dan 
pengembangan di bidang persandian. 

“Kami berharap dengan telah 

Kemendikbud 
Gandeng 
Lemsaneg
Kerja Sama Amankan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi
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ditandatanganinya nota 
kesepahaman ini dapat segera 
ditindaklanjuti secara teknis 
dengan perjanjian kerjasama 
antara Unit Utama terkait di 
Kemendikbud dengan Unit Utama 
terkait di lingkungan Lembaga 
Sandi Negara,” harap Mendikbud.

Pada kesempatan ini Kepala 
Lemsaneg mengakui peran 
strategis Kemendikbud dalam 
menyelenggarakan urusan 
pendidikan dan kebudayaan untuk 
mencerdaskan generasi muda 
Indonesia. 

Dalam sistem pendidikan 
nasional yang digunakan oleh 
Kemendikbud, kata Kepala 
Lemsaneg, sangat tepat 
menggunakan TIK, seperti 
pelaksanaan ujian nasional.

“Hal ini akan meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi dalam 
penyelenggaraan pendidikan. 
Kemendikbud menyadari betapa 
pentingnya tindakan pengamanan 

informasi, seperti dalam 
pengamanan ujian nasional. Hal ini 
terlihat dengan dilaksanakannya 
MoU ini sebagai dukungan 
persandian dalam Ujian Nasional 
Berbasis Komputer (UNBK) tahun 
2017,” jelas Kepala Lemsaneg.

Sehubungan dengan 
pelaksanaan UNBK, kata Kepala 
Lemsaneg, yang menjadi perhatian 
bersama adalah adanya aspek 
teknologi yang dimanfaatkan 
secara penuh untuk keperluan UN. 

Dengan adanya perkembangan 
teknologi di era siber, Lemsaneg 
berharap dapat ikut memberikan 
kontribusi dalam mengawal 
pelaksanaannya, khususnya dalam 
konteks pengamanan informasi.

“Lemsaneg menyambut baik 
adanya MoU ini, dan sudah menjadi 
tekat kami untuk melaksanakan 
pengamanan informasi secapat-
cepatnya, setepat-tepatnya, 
dan semaksimal mungkin,” tegas 
Kepala Lemsaneg.
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Kota Bandung 
akan menjadi 
kota percontohan 
bagi kota dan kabupaten 

di Indonesia dalam tata kelola 
pemerintahan. Demikian 
dikemukakan Menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia, 
Tjahyo Kumolo, saat melakukan 
pertemuan dengan Walikota 
Bandung M.Ridwan Kamil, di 
Ruang Tengah Balai Kota, Jalan 
Wastukancana, Kota Bandung, 
Senin (06/03).

“Kota Bandung akan menjadi 
kota percontohan bagi kota dan 
kabupaten di Indonesia. Melalui 
Smartcitynya Kota Bandung 
berkembang secara cepat dan 
membangun tata kelolanya yang 
efektif,” katanya.

Menurut Tjahyo, inovasi yang 
diciptakan oleh Kota Bandung 
sangat mengarah sesuai konsep 
Pemerintah Indonesia yaitu 
Revolusi Mental.

“Kita sangat apresiasi dengan 

kinerja Pemerintah Kota Bandung, 
melalui Wali Kotanya banyak 
menciptakan inovasi,” katanya.

Tjahyo mengatakan, dengan 
kerja keras Pemkot Bandung 
dalam membangun sebuah 
peradaban yang baik, dapat 
dilihat dari kontruksi tatanan 
pemerintah yang berinovasi 
dalam menyelesaikan sebuah 
permasalahan yang terjadi di 
masyarakat.

“Walikotanya banyak 
menciptakan inovasi, tidak hanya 
kontruksi ekoniminya, namun 
kontruksi sosialnya seperti 
pemberantasan kemiskinannya 
dan kemudahan masyarakatnya 
dalam mengurusi perizinan,” 
tuturnya.

Mendagri Inginkan 

Jadi Percontohan
SMART CITY

BANDUNG
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Tekad PT XL Axiata 
(XL Axiata) untuk ikut 
menyiapkan generasi muda 
Indonesia sebagai calon 

pemimpin yang mampu bersaing 
secara global di masa mendatang 
masih tetap kuat. Melanjutkan 
komitmen perusahaan menjalankan 
inisiatif sosial berkelanjutan di 
bidang pendidikan, Untuk itu XL 
Axiata akan kembali menghadirkan 
program XL Future Leaders 
(XLFL) Global Thinking di tahun 
ini. Kesempatan untuk mengikuti 
program XLFL kembali dibuka 
mulai 6 Maret 2017 hingga 6 Juni 
2017.Vice President Corporate 
Communication XL Axiata, Turina 
Farouk mengatakan, “Tahun ini 
akan menjadi tahun keenam bagi 
Program XLFL Global Thinking. 
Jadi sudah ada 5 angkatan yang 
terbentuk dengan 3 angkatan di 
antaranya telah menyelesaikan 
program. Total, program ini telah 
mentransfer ilmu dan pengetahuan 
mengenai kepemimpinan dan 
berbagai keahlian berorientasi 
masa depan bagi 700 peserta. 
Kembali kami membuka 
kesempatan bagi 

XL Axiata Kembali

para mahasiswa Indonesia untuk 
mendapatkan berbagai manfaat 
melalui program yang sangat bagus 
ini”.

Untuk bisa mengikuti program 
berdurasi 2 tahun ini, syarat yang 
harus dipenuhi antara lain adalah 
berstatus sebagai mahasiswa aktif, 
berusia maksimal 21 tahun, pada saat 
mendaftar sedang menempuh tahun 
pertama atau kedua program S-1, 
terbuka untuk semua jurusan, serta 
memiliki IPK minimal 2,8. Program 
XLFL ini terbuka untuk seluruh 
mahasiswa yang tersebar di seluruh 
Indonesia. Untuk program XLFL tahun 
ini, jumlah peserta yang diterima 
berjumlah minimal 120 orang terpilih 
melalui serangkaian seleksi ketat yang 
diadakan oleh XL. Tidak ada kuota 
khusus untuk masing-masing daerah 
pada saat seleksi peserta dilakukan.

Para mahasiswa yang tertarik untuk 
mengikuti program XL Future Leaders 
dapat mengikuti seleksi dengan 
melakukan registrasi secara online via 
website join.xlfutureleaders.com yang 
dapat dilakukan mulai 6 maret hingga 
6 Juni 2017. Bagi peserta yang lulus 
registrasi online akan diumumkan pada 
bulan Juli 2017. Peserta yang lulus 
registrasi online akan mengikuti tahap 
selanjutnya yaitu Tes Bahasa Inggris 
dan Interview yang diadakan pada 
bulan Juli 2017. Peserta yang lulus 
tahap ini akan diumumkan pada bulan 
Agustus 2017.

Gelar
“XL Future Leaders”
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Telkom Dinobatkan Sebagai 
Perusahaan Paling InovatifPT Telkom Indonesia (Persero) 

Tbk (Telkom) dinobatkan 
sebagai Indonesia Most 
Innovative Business Award 

2017 untuk kategori Telekomunikasi 
yang diselenggarakan oleh Warta 
Ekonomi di Jakarta, Jumat 
(24/2). Penghargaan ini 
diberikan oleh Tim Riset 
Warta Ekonomi yang menilai 
Telkom telah menghasilkan 
berbagai inovasi, diantaranya 
seperti produk IndiHome 
maupun T-Cash serta 
Jaringan 4G pada anak 
perusahannya, Telkomsel. 

Selain itu, Telkom dinilai 
berhasil mempertahankan 
pertumbuhan double digit, 
mendorong bisnis digital dan 
memperluas bisnis hingga 
mancanegara.

Dikatakan oleh Vice 
President Corporate Communication 
Telkom Arif Prabowo bahwa 
inovasi merupakan sesuatu yang 
penting supaya perusahaan dapat 
berkelanjutan dan memimpin 
persaingan. “Inovasi merupakan 
sebuah gagasan untuk membuat hal-

hal baru dan mewujudkannya 
dalam produk dan layanan yang 
berbeda dengan kompetitor,” 
ujar Arif Prabowo ketika 
menerima penghargaan 
tersebut dari Founder Warta 
Ekonomi Fadel Muhammad.

Penghargaan Indonesia 
Most Innovative Business Award 2017 diberikan setelah 
Tim Riset Warta Ekonomi melakukan penelitian dengan 
metode desk research. Dalam desk research, kandidat 
dipilih berdasarkan laporan tahunan dan pantauan Tim 
Riset Warta Ekonomi. Desk research 
melibatkan tak kurang dari 250 
perusahaan yang tergolong sebagai 
perusahaan inovatif yang terbagi ke 
beberapa kategori.Kemudian desk 
research informasi pun digali dengan 
memasukan kriteria seperti sejarah 
perusahaan, inovasi produk dan jasa, 
serta strategi perusahaan dalam 
kompetisi dan mengembangkan 
perusahaan. Disamping itu juga termasuk 
penilaian kinerja keuangan perusahaan.
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CTI IT Infrastructure Summit 2017 
Hadirkan Teknologi Machine Learning

PT Computrade 
Technology International 
(CTI Group), penyedia 
solusi infrastruktur 

teknologi informasi (TI), hari 
ini menggelar konferensi 
dan pameran infrastruktur 
TI, CTI IT Infrastructure 
Summit 2017, bagi ratusan 
profesional TI, keuangan, 
sales dan lainnya dari berbagai 
industri dengan fokus pada 
solusi Machine Learning untuk 
meningkatkan revenue dan 
pertumbuhan bisnis.

CTI IT Infrastructure 
Summit 2017 yang 
memasuki tahun keempat 
ini digelar di Ballroom Hotel 
Ritz-Carlton, Pacific Place, 
Jakarta dengan menampilkan 
puluhan pembicara dan 
praktisi bisnis terkemuka 
serta demo teknologi dan 
solusi infrastruktur TI dari CTI 
Technology Center, vendor 
teknologi dunia dan para 

mitra bisnis CTI Group. Setiap 
tahunnya, konferensi ini selalu 
menyajikan topik teknologi 
terbaru yang diprediksi akan 
menjadi tren di kalangan 
industri dalam setahun ke 
depan.

Mengangkat tema “Machine 
Learning: Capitalizing the 
Information of Everything to 
Drive Your Digital Business”, 
CTI IT Infrastructure Summit 
2017 menghadirkan Menteri 
Komunikasi dan Informatika 
Rudiantara, Vice President 
(Southeast Asia) Gartner 
Advisory Jonathan Krause, dan 
CTO Software and Cognitive 
Solutions IBM Asia Pacific 
Shanker V Selvadurai sebagai 
keynote speakers.

 Suasana seminar semakin 
hangat saat diskusi panel 
mengupas lebih dalam terkait 
adopsi Machine Learning di 
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berbagai industri yang melibatkan 
Managing Director Grab Indonesia 
Ridzki Kramadibrata, Executive 
Director Head of Digibank DBS 
Indonesia Leonardo Koesmanto, dan 
COO DataSpark, part of Singtel Group, 
Ying Shao Wei, dan dimoderatori 
oleh ketua Asosiasi Perguruan Tinggi 
Informatika dan Komputer (Aptikom) 
Prof. Richardus Eko Indrajit.

“Machine Learning dapat bekerja 
mulai dari hal sederhana seperti 
menerjemahkan konten, mencegah 
cyber attack dan fraud, sampai 
meningkatkan harapan hidup 
masyarakat, salah satunya melalui 
inovasi rem darurat otomatis 
yang mencegah risiko kecelakaan 
berkendara hingga 16% [1]. 

Dengan beragamnya tugas 
yang dapat dijalankan teknologi 
ini, para peneliti dari Oxford 
University memprediksi 47% 
dari lapangan kerja di US akan 
tergantikan oleh robot pada 
2034 [2]. Walaupun terdengar 
mengkhawatirkan, namun 
dengan pemanfaatan yang tepat 
Machine Learning dapat berjalan 
beriringan dengan manusia tanpa 
ada yang menggantikan satu 
sama lain. 

Untuk itu, melalui CTI 
IT Infrastructure Summit 
2017, profesional bisnis 
yang hadir dapat belajar dari 
para pembicara ahli tentang 
bagaimana mengadopsi Machine 
Learning dengan tepat dan 
menyingkap semua peluang 
yang selama ini terkubur dalam 
tumpukan data,” jelas Direktur 
CTI Group Rachmat Gunawan.
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PT BB Merah Putih, 
pendatang baru produsen 
smartphone di Indonesia 
telah mengungkapkan 

kehadiran smartphone 
BlackBerry baru di Indonesia—
BlackBerry Aurora. Peluncuran 
ini menandakan smartphone 
BlackBerry pertama yang 
diluncurkan oleh BB Merah 
Putih dibawah perjanjian 
lisensi baru merek BlackBerry 
yang ditandatangani bersama 
BlackBerry Limited di bulan 
September 2016. BlackBerry 
Aurora sudah bisa didapatkan 
seharga Rp.3,499,000 melalui 
pre—order.

Menawarkan perangkat 
bermerek BlackBerry 
pertama yang 
di desain dan 
diproduksi di 
Indonesia, dijalankan 
oleh versi Android 

paling aman di dunia, para 
pelanggan dapat mengharapkan 
fitur dan aplikasi yang sangat 
menarik, dilengkapi dengan 
perangkat lunak keamanan yang 
terpercaya dan solusi mobilitas 
BlackBerry.

BlackBerry Aurora dilengkapi 
dengan sejumlah fitur BlackBerry 
yang unik. Diluar kotak, perangkat 
ini menjalankan OS Android 7.0 
Nougat—memberikan pengguna 
akses ke seluruh Google Play 
Store dan aplikasi—dan akan 
menerima pembaharuan keamanan 
secara reguler. Perangkat ini hadir 
dengan aplikasi BlackBerry Hub®, 
kotak masuk pesan terpadu yang 
menggabungkan email, teks dan 

Inilah Ponsel

Produk Ponsel Lokal Berbasis Android

BlackBerry 
Aurora,
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pesan dari media sosial 
termasuk Facebook, 
Twitter, LinkedIn, BBM, 
Whatsapp, Instagram dan 
lain-lainnya.

Yang benar-benar 
memisahkan smartphone 
BlackBerry dengan 
perangkat Android lainnya 
adalah fitur keamanan 
yang ditingkatkan, yang 
dibangun pada setiap 
perangkat sejak awal. 

Dari sistem operasi (OS) 
yang diperkuat hingga 
teknik eksklusif BlackBerry 
Limited dalam menciptakan 
Root of Trust (RoT) 
pada hardware dengan 
menambahkan kunci 
keamanan pada prosesor, 
BlackBerry Aurora 
dimaksudkan dengan 
desain yang menawarkan 
pengalaman smartphone 
Android paling aman. 

BlackBerry Aurora hadir 
dengan aplikasi DTEK® 
by BlackBerry yang telah 
dimuat sebelumnya (pre-
loaded), menawarkan 
pantauan keamanan 
dan perlindungan terus-
menerus akan OS dan 
aplikasi Anda dengan 
memberi informasi 
saat privasi dapat 
terpapar bahaya dan 
bagaimana Anda dapat 
mengambil tindakan untuk 

memperbaikinya. 
Dengan melihat sekilas, 

Anda dapat melihat 
peringkat keamanan untuk 
perangkat Anda secara 
keseluruhan dan memung–
kinkan para pengguna 
untuk mening–katkan 
status keamanannya. 

Aplikasi keamanan 
BlackBerry ini dapat 
memonitor aplikasi lainnya, 
mengingatkan Anda apabila 
ada aplikasi yang sedang 
menggunakan kamera 
untuk mengambil foto 
atau video, menyalakan 
mikrofon, mengirim pesan 
ataupun mengakses kontak 
dan lokasi.

BlackBerry Aurora 
adalah smartphone dual 
SIM 4G LTE yang bekerja 
dengan Android 7.0 
Nougat, memiliki layar 
sentuh berukuran 5.5” 
serta memori 4GB RAM. 
Menggabungkan teknologi 
modern dengan kecepatan 
jaringan 4G LTE, layar 
lebar HD 720p dan memori 
sebesar 4GB, BlackBerry 
Aurora memberikan 
kinerja yang handal untuk 
memenuhi kebutuhan akan 
sebuah smartphone.

Di luar fitur desain 
dan keamanan yang 
membuat BlackBerry 
Aurora begitu berbeda, 



fitur-fitur tambahan lainnya telah 
menciptakan kembali komunikasi 
selular untuk para pebisnis 
dengan kepastian bahwa mereka 
akan mendapatkan akses selular 
yang aman dan produktif dan 
secara terus menerus ke kantor 
mereka, di mana pun mereka 
berada di dunia. 

Pada bagian inti smartphone 
BlackBerry dilengkapi prosesor 
Qualcomm® Snapdragon ™ 
Quad-Core 1.4GHz dengan 
baterai kokoh 3,000 mAh Li-ion 
– yang memberikan perangkat 
ini kinerja dan konektivitas yang 
kuatzselama 30 jam.

James Cathey, Senior Vice 
President dan President, Asia 
Pacific & India dari Qualcomm, 
mengucapkan selamat pada BB 
Merah Putih atas peluncuran 
Blackberry Aurora. 

“Kami sangat senang dapat 
berkolaborasi dengan mitra 
strategis kami, BB Merah Putih, 
dalam membantu transformasi 
bisnis yang penting bagi pasar 
Indonesia melalui peluncuran 

BlackBerry Aurora,” kata Cathey. 
“Sebagai inovator yang secara 

terus menerus mendorong 
evolusi komunikasi selular, 
Qualcomm bersama dengan 
BlackBerry dan BB Merah Putih, 
berkomitmen untuk terus 
berkontribusi dalam menciptakan 
pengalaman pengguna terbaik 
bagi masyarakat Indonesia dan 
mendukung pengembangan 
industri selular dalam negeri.”

BlackBerry Aurora sudah bisa 
didapatkan seharga Rp.3,499,000 
melalui pre-order di toko-toko 
online terkemuka yang ada di 
Indonesia mulai 3 Maret 2017 
sampai dengan 12 Maret 2017. 

Selama masa pre-order, 
para pelanggan mempunyai 
kesempatan untuk mendapatkan 
banyak hadiah langsung yang 
sangat menarik, serta pilihan 
pembayaran dengan cicilan 
sampai dengan 24 bulan. 
BlackBerry Aurora juga akan 
didukung oleh jaringan servis 
berkualitas di kota-kota besar di 
seluruh Indonesia.

BEDAH GADGET
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BlackBerry Android 
pertama yang dihadirkan 
khusus untuk masyarakat 
Indonesia resmi meluncur. 

Diberinama “BlackBerry Aurora”, 
ponsel tersebut diproduksi 
oleh BB Merah Putih, yang 
merupakan perusahaan joint 
venture BlackBerry dengan 
Tiphone Mobile Indonesia. 
Kehadiran BlackBerry Aurora 
menjadi tanda bahwa Indonesia 
mampu memproduksi perangkat 
dengan standar global. 
Disebutkan, BlackBerry Aurora 
sudah meme–nuhi Tingkat 
Kandungan Dalam Negeri 
(TKDN) sebesar 30 %.

Dalam acara peluncuran 
produk terbaru BlackBerry 
Merah Putih Aurora, di Jakarta 
Menteri Komunikasi Rudiantara 
dalam sambutan menyampaikan 
rasa bangga atas luncurnya 
produk terbaru BlackBerry 
yang diproduksi langsung di 
Indonesia. 

Menkominfo juga mengatakan 
bahwa di Indonesia setidaknya 
satu orang memiliki satu ponsel, 

memiliki akses internet serta 
satu akun di social media. 

Rudiantara juga mengatakan 
bahwa Blackberry sejak 
lama sudah diterima dipasar 
Indonesia. Saat ini Blackberry 
tidak hanya fokus memproduksi 
handset melainkan 
mengembangkan software dan 
security. 

Salah satu fitur nya ialah 
memperkenalkan DTEK yaitu 
fitur keamanan untuk menjaga 
data pribadi anda dari orang 
ketiga. Selain itu, aspek lain 
yang membuktikan bahwa 
Blackberry diterima dipasar 
Indonesia dapat dilihat 
melalui messages nya seperti 
BlackBerry Messenger (BBM). 

Sampai saat ini ada 60 juta 
orang di Indonesia yang masih 
menggunakan BlackBerry. 
Blackberry juga dapat 
digunakan untuk peluang bisnis 
masa depan. Sehingga dengan 
perkembangan fitur serta 
security diharapkan masyarakat 
kembali jatuh cinta dengan 
produk Blackberry.

TKDN BlackBerry Aurora 
Capai 30 Persen




