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Pembaca Majalah ICT yang berbahagia,
Kami kembali hadir menemui sidang pembaca 

semua untuk merangkum perkembangan teknologi 
informasi dan informasi Indonesia dalam kurun 
waktu satu bulan terakhir, yang menarik dan penting 
untuk dibaca dan diketahui. Dimulai dari ajang G20 
Digital Ministers Meeting di Dusseldorf, Jerman, 
yang dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika RI 
Rudiantara, kami sajikan laporan utama mengenai 
'Cerita Sukses Indonesia Kembangkan Ekonomi 
Digital’, hal ini mengingat dalam forum tersebut, 
Menkominfo membawa proposal bagaimana 
menangani ketimpangan distribusi kekayaan yang 
terjadi di negara-negara G20 dengan pemanfaatan 
digitalisasi yang dapat mengangkat kembali ekonomi 
kerakyatan dengan model bisnis yang inovatif melalui 
sharing economy, financial inclusion dan workforce 
digitalisation untuk mengurangi kesenjangan 
distribusi kesejahteraan, dimana Indonesai memiliki 
pengalaman dalam hal ini.

Perkembangan lain yang juga kami angkat dalam 
Majalah ICT Edisi No.55-2017 adalah Ericsson 
yang menjadi pelopor mendemokan perkembangan 
teknologi seluler generasi ke-5 (5G) di Indonesia. 
Kemudian, kami hadirkan juga pembahasan 
mengenai pembelakuan Revisi Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaran Angkutan Orang Dengan Kendaraan 
Bermotor Tidak Dalam Trayek. Aturan ini mengatur 
beberapa kewajiban yang harus dipenuhi taksi 
online dan mulai  diberlakukan pada 1 April, sebagai 
upaya mengharmonisasi keberadaan transportasi 
konvensional dengan transportasi berbasis aplikasi. 
Ada juga informasi mengenai pembangunan kabel 
laut baru INDIGO yang menghubungan Singapura-
Jakarta-Australia dimana Indosat Ooredoo ikut serta 
di dalamnya bersama AARNet, Google, Singtel, 
SubPartners, dan Telstra dalam Alcatel Submarine 
Networks (ASN). Jangan lewatkan juga informasi 
hangat dan terpercaya lainnya yang dapat Pembaca 
baca di rubrik Penyiaran, Internet, E-bisnis dan 
Telekomunikasi.

Sidang Pembaca,
Selain majalah elektronik atau e-magazine Majalah 

ICT, Anda juga terus dapat mengikuti perkembangan 
terkini ICT Indonesia melalui lama kami di www.
majalahict.com. Dan bagi yang belum sempat atau 
ketinggalan untuk membaca serta mengunduh edisi 
e-paper Majalah ICT sebelumnya, jangan khawatir 
sebab semua terjadi dilaman online news Majalah 
ICT http://www.majalahict.com/majalah/ dimana 
semua bisa didapatkan secara gratis.

Selamat membaca, maju terus ICT Indonesia.

• Redaksi



DAFTAR ISI

 Aturan Baru Transportasi Berbasis 
 Aplikasi Mulai Berlaku...................11

 Ekonomi Digital Bergerak ............... 7

 XL Axiata Kembali Tegaskan 
 Komitmen Menjadi Perusahaan 
 Layanan Digital ............................. 20

 Ekonomi Digital Bergerak, Jumlah 
 Pengusaha Meningkat dari 1,6 
 Persen ke 3,1 Persen ....................31

 Meriahkan Bulan Dirgantara, TNI AU 
 dan Canon Gelar Lomba Foto 
 Indonesia Air Games 2017 ........... 40

 Indosat Ooredoo Cetak Calon 
 Investor Andal Pasar Modal ......... 43

 DPR Berikan Tiga Opsi Model 
 Bisnis Layanan TV Analog Menjadi 
 Digital ............................................. 23

 Perusahaan yang Tidak Merubah 
 Model Bisnis TI Diprediksi akan 
 Hilang dari Pasar .......................... 37

33No. 55 April 2017Majalah I  TC

 Saluran Asing FX Dihentikan 
 Sementara untuk Tayang di 
 Lembaga Penyiaran 
 Berlangganan ................................ 24

 Akuisi Kudo, Grab Masuki Bisnis 
 Pembayaran Non Tunai ................ 29

 Inilah Rekomendasi Rakornas 
 KPI 2017 ......................................... 25

 Cerita Sukses Indonesia 
 Kembangkan Ekonomi Digital ........ 4

 Alfacart 2.0 Fokus Kembangkan 
 O2O di Luar Jaringan Alfamart .... 32

 Mitra Potensial Australia Tertarik 
 Start-up Business Indonesia ....... 33

 Kementerian Perhubungan Tidak 
 Larang Bawa Laptop dan Ponsel 
 ke dalam Pesawat ......................... 35

 Polisi Akui Kesulitan Menindak 
 Penyebar Kebencian Lewat 
 Media Sosial .................................. 39

 Ninja Easy Tawarkan Pengiriman 
 Mudah & Ringkas Bagi Para 
 Social Seller .................................. 41

 Raja Digital yang Belum Berdaulat 9

 Bersama Google, Indosat Bangun 
 Jaringan Kabel Bawah Laut Baru 
 Koneksikan Singapura-Jakarta-
 Australia ........................................ 16

 Ericsson Jadi Vendor 
 Telekomunikasi Pertama Gelar 
 Demo 5G di Indonesia .................. 18

 Notebook 
 Gaming 
	 Spesifikasi	
 Dewa, 
 Khusus 
 untuk 
 Sultan ...........45



4 No. 55 April 2017Majalah I  TC

LAPORAN UTAMA

Cerita Sukses

Kembangkan Ekonomi Digital

Indonesia memiliki pengalaman 
mengembangkan ekonomi 
digital untuk mengurangi 
kesenjangan distribusi 

kesejahteraan. Melalui 
digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah (UMKM) melalui 
marketplace terbukti memberi 
peningkatan pendapatan. 

Selain itu workforce 
digitalization telah memberikan 
kesempatan bagi siapa saja, 

termasuk perorangan, untuk 
memulai kesempatan usaha 
atau memiliki usaha sendiri.
Hal ini salah satunya ditunjang 
berkat keberhasilan dari layanan 
transportasi yang memanfaatkan 
sistem  menajemen pemesanan 
daring seperti Go-Jek.

Inilah cerita sukses Indonesia 
yang dibawa Menteri Komunikasi 
dan Informatika Rudiantara 
dalam forum pertemuan G20 

INDONESIA
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Digital Ministers Meetings bertema 
"Policies for a Digital Future", di 
Dusseldorf, Jerman, awal bulan 
April ini. Rudiantara dalam beberapa 
pertemuan bilateral menjelaskan 
bagaimana Gojek, Tokopedia, OLX, 
Halo Doc dan platform lainnya 
membawa inovasi teknologi digital 
untuk membantu masyarakat dalam  
mengurangi Gini Ratio. 

Penyelenggarakan program-
program inkubasi dan 
pengembangan beragam model 
bisnis ekonomi digital terbukti 
praktis, efektif, dan scalable 
untuk mengurangi ketimpangan 
pendapatan dan kesejahteraan, 
melalui pemberdayaan UMKM.

Dengan klaim keberhasilan 
mengadopsi ekonomi digital, 
Indonesia pun menyampaikan usulan 
untuk fokus pada utilisasi teknologi 

digital untuk mengurangi tingka 
kesenjangan distribusi kesejahteraan 
melalui berbagai inovasi bisnis model 
seperti pengalaman keberhasilan 
dengan konsep sharing economy, 
financial inclusion, dan workforce 
digitalization. 

“Indonesia juga mendorong 
agar terwujud sebuah pendekatan 
pertukaran informasi dan 
pengalaman inovasi bisnis model 
yang mungkin dapat diadopsi antar 
negara anggota G20,” ungkapnya.

Disebutkan, usulan Indonesia 
tersebut didukung oleh sejumlah 
negara G-20. Maria Ines Baque, 
Secretary of Management 
and Innovation of the Ministry 
of Modernization Argentina 
menyadari kebutuhan program 
utilisasi digitalisasi untuk 
mengurangi kesenjangan distribusi  

LAPORAN UTAMA
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kesejahteraan (wealth distribution 
disparity). Dan hal ini ditunjukkan 
dengan dukungan dari Argentina 
terhadap masukan Indonesia selama 
proses Working Group penyusunan 
Minister Declaration dan Annexes.

Melihat fakta yang disampaikan 
dalam paper Indonesia bahwa 
banyak negara yang menghadapi 
angka Gini Ratio yang cukup tinggi, 
Minister of Telecommunications and 
Postal Services Afrika Selatan Dr. 
SiyabingaCwele menyampaikan sangat 
mendukung usulan Indonesia agar 
G20 memberikan focus pada utilisasi 
teknologi digital (digitalisasi) untuk 
mengurangi kesenjangan distribusi 
kesejahteraan dengan model sharing 
economy, financial inclusion, dan 
workforce digitalization.

Usulan Indonesia ini juga turut 
didukung oleh Minister for Industry 
and Information Technology 
of China Wei Miao yang 

menyampaikan selamat kepada 
Indonesia yang terus berjuang untuk 
membaw inisiatif terkait langkah solusi 
untuk mengurangi tingkat kesenjangan 
distribusi kesejahteraan tersebut 
dalam G20. Mr. Wei Miao juga meminta 
dukungan Indonesia dalam Promoting 
Digital Transformation of Manufacturing 
Sector.

Pada kesempatan yang sama Sekjen 
ITU Houlin Zhao sangat mendukung 
usulan Indonesia tersebut, dan 
mengharapkan agar paper Indonesia 
yang menjadi masukan yang 
disirkulasikan dalam G20-Taskforce on 
Digital Economy dapat dijadikan oleh 
ITU sebagai referensi dalam studi yang 
akan disosialisasikan kepada anggota-
anggota ITU.

Ekonomi digital Indonesia memang 
saat ini sedang begerak. Dari 
perkembangan digitalisasi ekonomi 
di Indonesia, Kementerian Koperasi 

dan UKM melansir data olahan BPS 
danmenyimpulkan adanya pertambahan 
jumlah pengusaha. Dari sebelumnya 1,6% 
menjadi 3,1% dari populasi. Angka itu 
menggembirakan karena telah menembus 
batas psikologis 2%.

Disebutkan, jumlah wirausaha di suatu 
negara kerap dianggap sebagai indikator 
kemajuan. Patokannya minimal 2% dari 
jumlah penduduk harus berprofesi sebagai 
wirausaha. Dengan jumlah penduduk 
250 juta jiwa, negeri ini paling kurang 
harus memiliki 5 juta jiwa wirausaha. 
Dibandingkan dengan negara tetangga, 
memang harus diakui, Indonesia masih 
kalah jumlah. Singapura ada di angka 7%, 
Malaysia 5%, Thailand 4,5%, dan Vietnam 
3,3%. Amerika dan Jepang sudah melejit 

EKONOMI 
DIGITAL 
BERGERAK
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jauh. Sepuluh persen warganya 
terjun di dunia bisnis.

Meski begitu, 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, 
melihat ada beberapa 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 
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lambat daripada di negara-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.

8 No. 55 April 2017Majalah I  TC



Pendiri IndoTelko Forum 
dan Aktif di Indonesia 
Digital Society Forum 
(IDSF) melihat bahwa 

Indonesia tengah bersiap 
menjadi raja di era ekonomi 
digital untuk kawasan Asia 
Tenggara. Katanya, jika 
merujuk kepada data yang 
disajikan Asosiasi Penyedia 
Jasa Internet Indonesia (APJII), 
negeri ini memang memiliki 
potensi menjadi raja karena 
memiliki  pasar terbesar untuk 
Asia Tenggara. 

Indonesia memiliki 88 juta 
populasi yang online. Angka ini 
sudah mengalahkan Malaysia. 
Sementara ruang pertumbuhan 
lumayan besar mengingat 
penetrasi internet sudah 130 
juta dari total populasi yang 
sekitar 252 juta jiwa.

"Tetapi maaf, saya sebagai 

anak bangsa belum bangga 
dengan sajian data-data 
di atas. Kalau melihat kulit 
luarnya, tentu kita bangga. 
Dengan 6- persen pasar 
pangsa konten Indoensia 
dikuasai asing dengan rata-
rata kepemilikan di atas 
60 persen, saya berbalik 
mengelus dada,” katanya. 
apalagi, tambahnya, data dari 
APJII yang menyatakan hampir 
90 persen trafik lari keluar 
negeri untuk mengakses data. 

Dalam perkiraan APJII, 
Indonesia menyumbang 
pendapatan bagi pemain 
konten dari luar negeri sekitar 
Rp15 triliun per tahun dimana 
untuk Facebook sekitar US$ 
500 juta, Twitter (US$ 120 
juta), LinkedIn (US$ 90 juta), 
dan pemain asing lainnya.

Doni juga melihat, dari sisi 
konektivitas, karena harus 
melayani trafik keluar negeri, 
operator pun harus membeli 
bandwidth internasional 
seharga US$ 218 juta per 
tahun. 

Bagaimana dengan negara? 
Ternyata dari sisi pajak malah 
ada potensi yang tak bisa 
diraup dari pemain asing 
sekitar Rp10 triliun hingga 
Rp15 triliun menurut The 
Center for Welfare Studies. 
"Singkatnya, Indonesia ini 
hanya menang di sisi pasar dan 

yang Belum Berdaulat

LAPORAN UTAMA

Raja Digital
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tak mampu mengkonversinya 
menjadi pendapatan. Karena 
itu, jangan heran dalam prediksi 
OECD dinyatakan untuk 2016 
kontribusi internet economy 
bagi GDP Indonesia hanya 
sekitar 1,6 persen,” tandas 
Doni.

Doni mengusulkan bahw akini 
sudah saatnya pemerintah 
untuk secepat mungkin 
menata ulang ekonomi digital 
di Indonesia agar kita bisa 
berdaulat di dunia maya 
layaknya yang terjadi di China.

"Kami dari Indonesia 
Digital Society Forum (IDSF) 
mengusulkan agar Pentahelix 
Collaboration Model yang 
melibatkan Akademisi, 
Business, Community, 
Government, dan Media 
(ABCGM) dijalankan untuk 
membangun Indonesia yang 
berdaulat di dunia maya,” 
ujarnya.

Dalam model ini, jelas 
Doni, akademisi berperan 
untuk membuat standarisasi, 
sertifikasi dan lainnya 
sesuai kompetensi. Pebisnis 
meningkatkan infrastruktur dan 
mendorong masyarakat migrasi 
ke era digital. Komunitas 
mengakselerasi industri dan 
menjadi jembatan antar 
pemangku kepentingan. 

Media sebagai saluran 
informasi dan mendapatkan 
feedback. Terakhir, 
Government membuat regulasi 
yang mendorong dan menjadi 
payung kepastian hukum 
bagi pelaku industri. Peran 
pemerintah (Government) 
sangat penting jika konsep ini 
ingin berhasil. 

Revolusi mental harus berani 
dilakukan jika Indonesia ingin 
berdaulat di ekonomi digital. 
Regulasi harus ditegakkan 
tanpa pandang bulu. Penerapan 
pajak seperti yang dialami 
oleh penyedia konten lokal, 
penempatan infrastruktur di 
Tanah Air atas nama digital 
security, dan penataan kembali 
trafik internet keluar negeri 
harus berani dilakukan.

"Belajarlah dari China yang 
berani memblokir Google dan 
kawan-kawannya. Lihatlah Uni 
Eropa yang berani memutuskan 
pelarangan transfer data 
pribadi keluar wilayahnya 
oleh aplikasi asal Amerika 
Serikat, dan sejumlah aksi lain 
dari negara yang lebih dulu 
merdeka ketimbang Indonesia 
tanpa harus dibilang ibarat 
katak dalam tempurung oleh 
komunitas global. Kita harus 
bangga menggunakan konten 
lokal. Hal ini bisa dimulai dari 
pejabat di negeri ini yang 
berani mempertontonkan 
meninggalkan Twitter atau 
Facebook  dan beralih ke 
aplikasi lokal sebagai edukasi 
bagi publik,” tegas Doni.

Mensitir apa yang dikatakan 
Bung Karno saat pidato 17 
Agustus 1964 dengan judul 
"Tahun Vivere Pericoloso" 
(Tahun Menyerempet 
Bahaya), Doni mengingatkan 
adanya ranjau revolusi dan 
menekankan pentingnya 
keberanian menghadapi krisis 
serta kemandirian sebagai 
fondasi demokrasi. “Inilah 
saatnya Indonesia menegakkan 
kedaulatan di dunia maya,” 
pungkas Doni.

LAPORAN UTAMA
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LAPORAN KHUSUS

Hubungan 
antara penyedia 
transportasi 
berbasis 

aplikasi dan penyedia 
transportasi konvensional 
terlihat belum harmonis. 
Keduanya belum berada pada 
kondisi kompetisi yang seimbang. 
Untuk itu, kemudian pemerintah 
melalui Kementerian Perhubungan 
mengeluarkan Revisi Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 
tentang Penyelenggaran Angkutan 
Orang Dengan Kendaraan Bermotor 
Tidak Dalam Trayek. Aturan ini 
mengatur beberapa kewajiban yang 
harus dipenuhi taksi online dan mulai  
diberlakukan pada 1 April. Meski begitu, 
pemerintah akan memberikan masa 

transisi selama tiga 
bulan bagi pelaku usaha 
angkutan sewa online 
dan taksi reguler untuk 
memenuhi ketentuan 
yang ditetapkan.

“Pemberlakuannya 
tetap 1 April 2017, 

namun kami beri toleransi 
transisi kira-kira tiga 

bulan terhadap poin-poin 
revisi untuk diberlakukan,” 

demikian disampaikan 
Menteri Perhubungan 
Budi Karya Sumadi. 
Menurutnya, masa 
transisi ini untuk 
menyosialisasikan Revisi 
Permenhub No.32/2016 

tersebut.
Karena masa transisi, 

Menhub memastikan tidak 
akan ada penindakan hukum 

terhadap pelanggaran dari aturan ini 
baik oleh pihak Kepolisian maupun 
Dinas Perhubungan. Namun, katanya, 
setelah tiga bulan masa transisi Menhub 
menjelaskan akan ada sanksi khususnya 
bagi pengemudi angkutan online 
maupun provider yang tidak memenuhi 
aturan, seperti pemblokiran aplikasi.

Budi Karya Sumadi meyakini, aturan 
baru ini dilakukan untuk menciptakan 
kondisi yang kondusif dan menciptakan 
persaingan sehat dengan operator 

Aturan Baru 
Transportasi 

Berbasis 
Aplikasi 

Mulai 
Berlaku
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taksi. Menurutnya, pemerintah 
berupaya menyetarakan antara taksi 
konvensional dan online, dengan 
beberapa poin utama, yaitu penetapan 
tarif atas-bawah oleh Pemerintah 
Daerah, pembatasan kuota, balik nama 
juga kewajiban uji kir dan membayar 
pajak bagi perusahaan transportasi 
online.

“Selama ini mereka terdesak karena 
kuotanya enggak ada. Taksi online 
banyak sekali dan tarifnya murah. 
Tarif murah ini kan menjadi bertanya-
tanya apakah ini jangka panjang, 
apakah sesaat,” ujarnya. Menurutnya, 
hal semacam ini bisa membuat situasi 
transportasi yang tidak kondusif. 
Salah satu upaya penyetaraan 
dan keseimbangan yang dilakukan 
Kemenhub terhadap dua moda 
transportasi itu adalah dengan merevisi 
Permenhub No. 32 Tahun 2016 
tentang Penyelenggaraan Angkutan 
Orang Dengan Kendaraan Bermotor 
Umum Tidak Dalam Trayek.

Legalkan Tranportasi Online
Menteri Komunikasi dan Informatika 

Rudiantara menyatakan adanya Revisi 
Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 
selayaknya disyukuri karena mendukung 
pemanfaatan teknologi dalam sektor 
transportasi. 

“Ini sebenarnya mengukuhkan secara 
legal bahwa transportasi berbasis 
online diperbolehkan di Indonesia 
hanya caranya adalah ditata dengan 
prinsip keamanan, kenyamanan, 
keselamatan agar tidak terjadi gesekan. 
Pemanfaatan teknologi harus bisa 
diberdayakan untuk kepentingan 
masyarakat,” katanya dalam acara 
video conference di Mabes Polri, akhir 
media Maret lalu. 

Menteri Rudiantara menyebut saat 
ini ekologi digital merupakan perubahan 
keniscayaan ke dalam berbagai sektor, 
termasuk sektor transportasi baik 
udara maupun darat. “Pemerintah 
justru di sini masuk untuk menangani 
dinamika yang terjadi seperti saat ini. Di 
transportasi darat ada dinamika antara 
taksi konvensional dan taksi online,” 
jelasnya.

Menurut Rudiantara, Kementerian 
Kominfo mendukung dari aspek 
teknologi digital. “Keputusan sektor 
tetap ada di Menteri Perhubungan. Saya 
mengeksekusi dari dunia maya dari sisi 
digitalnya,” ujar Rudiantara. Menteri 
Kominfo berharap peraturan menteri 
itu dapat terealisasikan dengan baik 
di berbagai daerah, terutama dengan 
bantuan jajaran Polri 
dan pemerintah 
daerah. “Seluruh 
masyarakat 
mempunyai 
niat bersama 
untuk 
menaati 
peraturan 
tersebut. 
Yang 
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terpenting adalah terciptanya 
kompetisi yang saling menguntungkan 
dan masyarakat akan diuntungkan,” 
jelasnya.

Dalam kegiatan Sosialisasi Revisi 
Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor: PM.32 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Angkutan Orang 
dan Kendaraan Bermotor Umum Tidak 
Dalam Trayek itu, hadir pula Menteri 
Perhubungan Budi Karya Sumadi dan 
Kapolri Tito Karnavian.

Menteri Perhubungan Budi Karya 
Sumadi mengatakan Peraturan Menhub 
No. 32/2016 merupakan upaya 
pemerintah tetap hadir dalam mengatur 
layanan transportasi untuk masyarakat. 
“Kita tahu ada banyak masyarakat yang 
mencari sumber penghidupan melalui 
taksi konvensional, di sisi lain ada taksi 
online yang merupakan keniscayaan 
yang harus kita ikuti. Oleh karena itu, 
dibuatnya peraturan agar tercipta 
keseimbangan antara konvensional dan 
online,” jelasnya.

Menurut Menteri Budi Karya, 
pemerintah mengharapkan dapat 
terbentuknya asimilasi antara angkutan 
konvensional dan online. Hal itu 
akan dapat memberikan pelayanan 
kepada masyarakat dengan adanya 

kecanggihan teknologi yang baik. “Kita 
akan tetap memberlakukan beberapa 
pasal perihal SIM atau STNK. Itu 
dibutuhkan suatu waktu, untuk itu kita 
minta kepada pemda untuk memberikan 
tenggang waktu untuk menyesuaikan. 
Hal lain yang selalu dikomplain dari 
taksi online adalah kuota dan tarif,” 
paparnya.

Sementara itu, Kapolri Tito Karnavian 
menyebtkan peraturan mengenai taksi 
online dan taksi konvensional yang 
dikeluarkan pada tanggal 1 Mei 2016 
lalu oleh Menteri Perhubungan telah 
mengalami beberapa poin revisi. 

“Dan hari ini disosialisasikan. 
Perubahan ini juga akan disosialisasikan 
ke beberapa wilayah yang bermasalah 
dengan taksi online antara lain 
Jabodetabek, Jawa Timur, Jawa 
Tengah, Jawa Barat, Bali, dan Sulawesi 
Selatan,” jelasnya.

Tito menambahkan sosialisasi juga 
sudah disampaikan melalui kepala 
daerah antara lain Gubernur Jawa Barat 
Ahmad Heryawan. Gubernur Jawa Timur 
Soekarwo dan Walikota Surabaya Tri 
Rismaharini. Bahkan pihaknya (Polri)siap 
membantu mensosialiasikan Peraturan 
Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 
2016.

Rekomendasi KPPU

Kontroversi kehadiran 
transportasi berbasis aplikasi 
di tengah transportasi 
konvensional mendapat 

perhatian dari – Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha (KPPU). 
Untuk membantu pemerintah 
menyelesaikan kompetisi yang sehat 

dalam kebijakan di industri jasa 
transportasi, KPPU memberikan tiga 
rekomendasi.

“Sedikitnya, ada tiga rekomendasi 
yang diberikan KPPU kepada 
pemerintah agar kebijakan yang 
dikeluarkan bisa mendorong 
penyelenggaraan industri jasa 
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transportasi sesuai prinsip 
persaingan usaha yang sehat,” 
ungkap Ketua KPPU Syarkawi Rauf. 
Tiga rekomendasi ini adalah hasil 
dari rapat interbal KPPU,  yang 
diharapkan dapat ditindaklanjuti 
pemerintah.

Adapun tiga rekomendasi 
tersebut, kata Syarkawi, pertama 
KPPU meminta pemerintah 
menghapus kebijakan penetapan 
batas bawah tarif yang selama 
ini diberlakukan untuk taksi 
konvensional. Sebagai gantinya, 
wasit persaingan usaha ini 
menyarankan agar pemerintah 
mengatur penetapan batas atas tarif 
saja.

Hal itu, katanya, karena penetapan 
tarif batas bawah akan berdampak 
pada inefisiensi di industri jasa 
angkutan taksi secara keseluruhan 
dan bermuara pada mahalnya tarif 
bagi konsumen.

“Tarif batas bawah juga 
menghambat inovasi untuk 
meningkatkan efisiensi industri jasa 
transportasi. Lebih jauh batas bawah 
tarif dapat menjadi sumber inflasi. 
Untuk itu kami merekomendasikan 
agar pemerintah pusat atau daerah 
berdasarkan kewenangannya 
menetapkan besaran tarif batas 
atas saja, tidak untuk batas bawah. 
Regulasi batas atas dapat menjadi 
pelindung bagi konsumen dari proses 
eksploitasi pelaku usaha taksi yang 
strukturnya bersifat oligopoli,” papar 
Syarkawi.

Kemudian, kedua KPPU 
menyarankan pemerintah tidak 
mengatur kuota atau jumlah armada 
baik taksi konvensional maupun 

online yang beroperasi di suatu 
daerah. Sebab menurut KPPU, 
penentuan jumlah armada bagi 
pelaku usaha angkutan diserahkan 
kepada mekanisme pasar. Setiap 
pelaku usaha akan menyesuaikan 
jumlah armadanya sesuai kebutuhan 
konsumen. Pengaturan oleh 
pemerintah akan mengurangi 
persaingan dan pada akhirnya 
merugikan konsumen. 

Namun begitu, ujarnya, 
pemerintah selaku regulator 
mesti mengawasi secara ketat 
pemegang lisensi jasa angkutan 
taksi. Pemerintah harus tegas 
dengan memberikan sanksi berupa 
pencabutan izin operasi alias 
mengeluarkan pelaku usaha dari 
pasar apabila melanggar regulasi.

Rekomendasi lainnya adalah KPPU 
menyarankan pemerintah untuk 
menghapus kebijakan surat tanda 
nomor kendaraan (STNK) taksi 
online yang diharuskan atas nama 
badan hukum. 

Menurutnya, pemerintah sebaiknya 
mengembangkan regulasi yang dapat 
mengakomodasi sistem taksi online 
dengan badan hukum koperasi yang 
asetnya dimiliki anggota. Sehingga, 
meskipun STNK tetap tercatat 
sebagai milik perseorangan tetapi 
dapat memenuhi seluruh kewajiban 
sebagai perusahaan jasa angkutan 
taksi dalam naungan badan hukum 
koperasi.

“Kewajiban STNK kendaraan 
taksi online atas nama badan 
hukum memiliki makna pengalihan 
kepemilikan dari perseorangan 
kepada badan hukum. Pengalihan 
STNK kendaraan pribadi menjadi 
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koperasi tidak sejalan dengan prinsip 
gotong royong yang selama ini 
dibangun dan dianut oleh ekonomi 
Indonesia. Pengalihan ini juga 
tidak sejalan dengan UU Koperasi. 
Pola pengaturan STNK ini bisa 
memberikan ruang bagi masyarakat 
yang ingin berusaha dalam industri 
taksi online. Pemerintah seharusnya 
melihat sebuah peluang untuk 
mengembangkan sharing economy 
yang luar biasa besar dari taksi 
online ini, dengan mengubah tatanan 
di mana pelaku perseorangan bisa 
masuk ke dalam industri,” tandas 
Syarkawi.

Kolaborasi
Di tengah persaingan yang 

memanas, kabar gembira datang 
peluncuran Go-Blue Bird. Penyedia 
layanan transportasi Blue Bird dan 
layanan on-demand GoJek sepakat 
melakukan kerjasama bertajuk 
Kolaborasi Anak Bangsa. Kolaborasi 
yang dimulai sejak sebulan yang 
lalu itu memungkinkan pengguna 
aplikasi GoJek menggunakan armada 
BlueBird.

Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman Luhut Panjaitan 

mengharapkan teknologi dapat 
digunakan untuk penyelesaian 
masalah dengan kearifan. 
“Bagaimana teknologi mampu 
mempengaruhi jalan hidup kita 
sebagai tantangan bangsa ini. 
Begitu kaya nya negeri ini, kita 
harus menyelesaikan masalah 
dengan kearifan tanpa perpecahan. 
Saya berharap kerjasama ini 
menjadi embrio kerja sama lain, 
mengedepankan patriotisme dan 
nasionalis untuk kepentingan 
bersama,” harapnya.

Menurut Menko Maritim, kolaborasi 
merupakan sebuah keniscayaan 
karena sifat dasar teknologi yng 
akan terus berkembang. “Kolaborasi 
ini memang harus dilakukan karna 
teknologi terus berkembang. 
Teknologi secara cepat mengubah 
kehidupan kita,” katanya.
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AARNet, Google, Indosat 
Ooredoo, Singtel, SubPartners, 
dan Telstra mengumumkan 
kerjasamanya dengan Alcatel 

Submarine Networks (ASN) untuk 
membangun sistem jaringan kabel 
bawah laut internasional baru yang akan 
menghubungkan Singapura, Indonesia 
dan Australia.

Setelah pembangunan selesai, sistem 
kabel INDIGO (sebelumnya dikenal 
sebagai APX West & Central) ini akan 
memperkuat hubungan komunikasi 
antara Australia dan negara-negara 
di Asia Tenggara yang sedang 
berkembang pesat, dapat mengurangi 

latency dan meningkatkan keandalan. 
Dengan menggunakan teknologi optik 
terpadu mutakhir, setiap dua pasang 
kabel serat optik dapat memiliki 
kapasitas minimal 18 Terabit per detik, 
dengan kemungkinan peningkatan 
kapasitas di kemudian hari.

Sistem ini akan menggunakan 
rancangan dua pasang serat optik ‘open 
cable’ dengan teknologi pembagian 
spektrum. Anggota konsorsium akan 
memiliki spektrum tersendiri yang 
memberikan kemampuan secara 
independen untuk dapat memanfaatkan 
kecanggihan teknologi ini dan 
melakukan peningkatan kapasitas 

Bersama Google, Indosat Bangun
Jaringan Kabel Bawah Laut Baru 
Koneksikan Singapura-Jakarta-Australia
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sesuai kebutuhan di kemudian hari.
Sistem kabel laut INDIGO 

membentang sepanjang kurang lebih 
9000 km yang menghubungkan 
Singapura dan Perth, sampai ke Sydney. 
Dalam sistem ini terdapat tambahan 
dua pasang kabel serat optik yang 
menghubungkan Singapura dan Jakarta 
melalui sebuah unit percabangan 
(branching unit). Sistem kabel laut 
ini akan mendarat di fasilitas stasiun 
kabel laut yang saat ini telah ada di 
Singapura, Australia dan Indonesia.

David Burns, Managing Director, 
Global Services and International, 
Telstra Group, mengatakan, 
“Pertumbuhan konsumsi data internet 
yang mencapai 70% tahun lalu di 
Asia membuat investasi di jaringan 
internasional menjadi hal yang penting 
untuk menjawab kebutuhan konsumen 
dan bisnis yang saling terhubung. Hal 
ini akan menjadi infrastruktur teknologi 
penting yang menghubungkan Asia 
Tenggara dan Australia, dan merupakan 
kelanjutan dari berbagai peningkatan 
jaringan yang baru-baru ini dilakukan 
Telstra untuk memenuhi permintaan 
data dan konektivitas yang lebih baik 
dari konsumen kami di Asia Pasifik.”

“Kerja sama strategis ini adalah 
pencapaian yang besar bagi dunia riset 
dan edukasi Australia,” ungkap Chris 
Hancock, CEO, AARNet. “Hal ini akan 
menyediakan infrastruktur penting 
bagi kerja sama riset dan edukasi 
transnasional yang semakin tumbuh 
antara Australia dan partner kami di 
Asia.”

“Kami berkomitmen untuk 
menyediakan akses digital dan 
telekomunikasi yang baik bagi 
Indonesia. Konsorsium INDIGO adalah 
kerja sama penting dan strategis 
bagi Indosat Ooredoo yang akan 
menyediakan layanan digital bagi 
masyarakat Indonesia. Bersama-sama, 

kami akan menyediakan koneksi data 
dan akses internet kelas dunia yang 
sejalan dengan visi kami untuk menjadi 
perusahaan telekomunikasi digital 
terdepan di Indonesia. Ketersediaan 
infrastruktur jaringan berkecepatan 
tinggi, baik dari dan menuju Indonesia, 
sangat penting bagi konsumen bisnis 
dan personal di Indonesia agar dapat 
terhubung dengan konten global. 
Kami percaya kerja sama yang 
baik dengan konsorsium ini akan 
menghasilkan alternatif yang dapat 
diandalkan oleh lalu lintas data yang 
terus berkembang,” ujar Alexander 
Rusli, President Director & CEO Indosat 
Ooredoo.

Ooi Seng Keat, Vice President, Carrier 
Services, Group Enterprise, Singtel, 
mengatakan, “Pembangunan INDIGO 
sesuai dengan peningkatan permintaan 
jaringan pita lebar berkecepatan tinggi 
antara Asia dan Australia. Sistem kabel 
ini melengkapi jaringan global kami 
yang menghubungkan Asia, Amerika 
Serikat, Eropa, Australia dan Timur 
Tengah. INDIGO akan menyediakan 
jalur data super cepat bagi Singtel dan 
anak perusahaan kami, Optus, untuk 
mendukung perkembangan ekonomi 
digital di wilayah-wilayah tersebut.”

“Penyediaan jaringan yang aman, 
dapat diandalkan dan berkecepatan 
tinggi antara Singapura dan Sydney 
menjadi fokus utama SubPartners 
semenjak didirikan,” ungkap Bevan 
Slattery, CEO, SubPartners. “Kami 
merasa senang dapat menjadi bagian 
dari sistem kabel INDIGO, dan akhirnya 
bisa merealisasikan proyek infrastruktur 
yang sangat penting ini, sehingga 
kami dapat menyediakan sebuah jalur 
internasional bagi Australia menuju 
Asia Tenggara.” ASN akan membangun 
sistem komunikasi kabel laut ini, yang 
diharapkan selesai pada pertengahan 
2019.



TELEKOMUNIKASI

18 No. 55 April 2017Majalah I  TC

Ericsson telah menuntaskan 
demo 5G pertama di Indonesia, 
termasuk 5G test bed, 5G New 
Radio (NR) and penggunaan 

lainnya seperti tangan robot sensor 
gerak dan video streaming 4K secara 
live. 5G demo, yang berlangsung 
selama tiga hari dalam rangka 
memperingati kehadiran Ericsson 
yang ke-110 tahun di Indonesia ini, 
mencapai kecepatan puncak downlink 
sebesar 5.3 Gbps dan latensi serendah 
3ms.

Menteri Komunikasi dan Informatika 
Indonesia Rudiantara mengatakan, 
“Saat ini, fokus perkembangan sektor 
komunikasi dan informatika adalah 

percepatan pembangunan broadband 
di seluruh wilayah Indonesia, serta 
menciptakan ekosistem TIK yang 
sehat guna mendukung pertumbuhan 
industri-industri lainnya dan 
meningkatkan daya saing Indonesia di 
tingkat global”. “Percepatan digitalisasi 
telah menjadi prioritas utama Indonesia 
karena kontribusinya dalam perwujudan 
visi pemerintah NAWACITA, yang 
berfokus ke sembilan bidang utama 
untuk mengubah Indonesia menjadi 
negara yang maju. Inisiatif seperti 
Showcase 5G Ericsson ini akan 
mendorong inovasi dan membantu 
mengubah infrastruktur teknologi 
di Indonesia, sehingga memberikan 

Ericsson 
Jadi Vendor Telekomunikasi Pertama 
Gelar Demo 5G di Indonesia
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peluang yang lebih besar untuk setiap 
orang, bisnis, dan masyarakatnya,” 
tambah Bapak Rudiantara.

Ericsson, yang telah menjadi pionir 
untuk empat generasi teknologi 
mobile terdahulu di Indonesia, telah 
mempertegas komitmennya untukselalu 
memperkenalkan teknologi dan layanan 
komunikasi terbaru dengan menjadi 
perusahaan pertama yang melakukan 
demo 5G di Indonesia

Thomas Jul, Presiden Direktur 
Ericsson Indonesia dan Timor 
Leste, mengatakan, “Bagi operator, 
5G berpotensi untuk mendorong 
pertumbuhan pemasukan sebanyak 
34 persen di 2026, jika dibandingkan 
pada 2016. Sementara itu, konsumen 
akan menikmati aplikasi baru 
seperti augmented reality dan video 
streaming 4K. Selain itu, industri akan 
diuntungkan oleh aplikasi IoT (Internet 
of Things) inovatif seperti transportasi 
pintar dan layanan kesehatan jarak jauh 
yang akan membuka peluang besar bagi 
masyarakat. Dengan target peluncuran 
5G secara global pada tahun 2020, 
Ericsson melihat kebutuhan untuk 
mendukung pemerintah, operator 
telekomunikasi dan industri di Indonesia 
agar bisa lebih baik mempersiapkan 
pelaksanaan teknologi generasi berikut 
ini.”

Test bed 5G milik Ericsson mencakup 
semua fungsi yang dibutuhkan untuk 
uji coba pre-commercial atau uji coba 
sebelum komersialisasi dari layanan 
tersebut dan sudah mendukung 
fitur-fitur seperti beam forming dan 
tracking, multi-user MIMO, transmisi 

multi-situs, rancangan super ramping 
dan dynamic TDD.

Latency rendah dan reliabilitas 
tinggi 5G, ditambah kecerdasan dalam 
cloud, akan memungkinkan komunikasi 
manusia-ke-mesin yang lebih baik. 
Ericsson memperlihatkan hubungan 
ini melalui demonstrasi tangan robot 
motion-sensing yang bisa dikendalikan 
oleh pengguna melalui gerakan 
tangan dan jari. Aplikasi seperti ini 
dapat digunakan untuk berbagai 
tugas, termasuk operasi jarak jauh, 
penanganan kecelakaan di jalan dan 
skenario dimana kehadiran manusia 
tidaklah aman.

Ericsson juga akan memperlihatkan 
demonstrasi kemampuan 5G untuk 
mendukung video streaming 5G dimana 
konten 4K yang di-streaming dari 
sebuah server ke radio base station 
kemudian dikirimkan ke perangkat 
5G pengguna untuk dipertontonkan 
di layar TV 4K. Pemutaran video 
4K tanpa gangguan membutuhkan 
kecepatan download minimal 15 Mbps. 
Dengan radio 5G, sel jaringan tunggal 
dapat mendukung pemutaran video 
4K oleh ratusan pengguna secara 
sekaligus. Teknologi ini berpotensi 
memenuhi permintaan yang semakin 
meningkat dari konsumen di Indonesia, 
di mana lebih dari 20% dari pengguna 
smartphonemengakses video online 
setiap hari.

Demo lainnya selama acara tiga hari 
ini termasuk inovasi di evolusi sistem 
radio, clouduntuk industri, industri 
terhubung atau connected industries 
dan solusi bisnis digital.
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Manajemen PT XL Axiata 
Tbk. (XL Axiata) kembali 
menegaskan komitmen 
untuk berfokus menuju 

perusahaan layanan digital (digital-
focused company). Hal tersebut 
disampaikan oleh Presiden 
Direktur XL Axiata, Dian Siswarini 
di kesempatan paparan publik, 
Rapat Umum Pemegang Saham 
Tahunan (RUPST) XL Axiata, yang 
diselenggarakan di Jakarta, akhir 
Maret lalu. 

Pada 2017 ini, XL Axiata akan 
meningkatkan pengembangan 
jaringan Data yang lebih kuat, 
segmentasi pasar yang terfokus, 
serta menjadi penyelenggara Data 
pilihan pelanggan. 

Komitmen 
Menjadi 
Perusahaan 
Layanan 
Digital

XL Axiata Kembali Tegaskan 
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Dian mengatakan, “Kami 
memahami perubahan perilaku 
pelanggan dalam berkomunikasi. 
Dari semula menggunakan telepon dan 
SMS, kini menggunakan layanan data 
untuk berkomunikasi. Dari berbagai data 
dan analisa informasi yang ada, kami yakin 
pertumbuhan di masa mendatang hanya akan 
datang dari bisnis layanan data dan layanan 
digital. Karena itu, membangun kapabilitas pada 
bisnis data adalah kunci bagi XL Axiata untuk 
bisa tumbuh lebih baik di di masa mendatang.”

Dian menambahkan, trafik layanan data selama 
5 tahun terakhir terus tumbuh cukup signifikan. 
Peningkatan penggunaan layanan data ini tidak 
terlepas dari tersedianya perangkat ponsel pintar 
(smartphone) dengan harga yang semakin terjangkau 
oleh masyarakat luas, serta berbagai pilihan paket 
layanan data yang bisa dipilih oleh masyarakat sesuai 
dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan (daya 
beli). Trafik data diproyeksikan akan terus tumbuh yang  
didorong oleh pertumbuhan tingkat penggunaan layanan 
internet cepat 4G LTE yang lebih cepat dari prediksi.

Pada tataran operasional, XL Axiata akan terus 
melanjutkan implementasi strategi 3R (Revamp, Rise, 
Reinvent) sebagai landasan bisnis dengan meningkatkan 
eksekusi transformasi di tahun 2017. Dengan Revamp the 
Core atau strategi mengubah, XL Axiata akan melanjutkan 
pengembangan jangkauan dan peningkatan kualitas jaringan. 
Rise Up The Value Ladder atau strategi meningkatkan, XL 
Axiata akan membangun model bisnis berbasis layanan Data. 
Reinvent Way to Play in Data atau strategi menciptakan, 
perusahaan akan membangun solusi telekomunikasi dan 
digital melalui Digital Service.

Selanjutnya, sebagai perusahaan digital, manajemen 
XL Axiata juga akan melakukan langkah penyelarasan 
rencana digitalisasi dengan simplifikai bisnis. Digitalisasi 
akan dilakukan dalam 3 kategori. Pertama, pada kategori 
customer centricity, menyederhanakan semua produk 
layanan yang sebelumnya cukup kompleks menjadi lebih 
simpel dan personalized sesuai kebutuhan masing-masing 
pelanggan.

Saat ini XL Axiata telah menghadirkan ekosistem digital  
di semua platform dengan nama “myXL”. Melalui semua 
platform digital myXL yang terdiri dari media sosial, aplikasi 
mobile, layanan pelanggan digital (e-care), website, forum, 
maka pelanggan akan lebih mudah berkomunikasi dengan 
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XL Axiata untuk mendapatkan 
berbagi informasi, baik terkait 

produk layanan, penanganan 
keluhan, hingga informasi bersifat 

korporat.  
Sampai saat berbagai platform digital 

myXL terus mengalami peningkatan. 
Twitter myXL  memiliki 1,28 juta follower, 

FaceBook myXL (5 juta fans), Instagram myXL 
(31 ribu), YouTube myXL (38,2 ribu ), dan LINE 

(2,3 juta follower).
Masih terkait customer centricity, pada sisi 

digital marketing dan digital analytics, XL Axiata 
juga telah mengoptimalkan kemampuan analisa 

data pelanggan untuk selanjutkan digunakan untuk 
penyediaan layanan yang disesuaikan dengan apa 

yang diinginkan oleh pelanggan digital saat ini. Paket 
layanan tersebut adalah paket YouTube Tanpa Kuota. 
Hal ini disesuaikan dengan tingkat konsumsi pelanggan 

digital atas konten-konten video. 
Salah satu konten video yang memiliki akses tertinggi 

adalah siaran sepakbola. Karena itu pula, XL Axiata telah 
bekerjasama pula dengan Genflix, aplikasi penyedia layanan 
siaran sepakbola English Premiere League.

Kedua, pada kategori business process, mengubah 
proses bisnis yang kompleks menjadi lebih efisien pada 
eksekusi dan operasionalnya. Ketiga, pada sisi fondasi, 
perusahaan akan fokus menyediakan infrastruktur layanan 
digital yang didukung dengan cara kerja dan budaya kerja 
digital (digital culture). XL Axiata telah berusaha keras 
untuk menyediakan infrastruktur yang berkualitas dan 
mampu menopang penyelenggaraan layanan data digital 
sesuai ekspektasi pelanggan.

Untuk keperluan digitalisasi ini, XL Axiata menganggarkan 
belanja modal sebesar kurang lebih Rp7 triliun. Alokasi 
belanja modal tersebut sesuai dengan fokus XL Axiata 
di tahun 2017 ini, yaitu memperluas jaringan 4G dan 
meningkatkan kualitas jaringan 3G terutama di luar Jawa. 
Karena itu, pada 2017 ini, akan dibangun sekitar 17 ribu 
BTS 4G dan sekitar 16 ribu BTS U900 (3G) di berbagai 
daerah. 

Saat ini, jangkauan layanan XL 2G telah mencakup 93% 
populasi, 3G sekitar 91%, dan 4G sekitar 53%. Dengan 
pembangunan 16 ribu BTS U900 tahun ini, maka wilayah 
layanan 3G XL akan meningkat 6x lebih luas terutama di luar 
Jawa, dengan kualitas layanan yang juga meningkat.

TELEKOMUNIKASI
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Badan Legislasi DPR RI menyiapkan 
tiga opsi model bisnis untuk 
menyelesaikan perkara migrasi 
layanan TV analog menjadi 

digital, yakni melalui model single 
multiplexter, multiple multiplexter 
dan hybrid multiplexter. Demikian 
diungkapkan Ketua Badan Legislasi 
(Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas 
dalam RDPU dengan Asosiasi Televisi 
Swasta Indonesia (ATVSI) terkait 
Rancangan Undang-Undang (RUU) 
tentang Penyiaran di Gedung DPR RI, 
Senayan, Jakarta.

“Yang terpenting dalam RUU 
Penyiaran ini adalah sistem yang 
akan kita gunakan dalam pengaturan 
frekuensi agar memberi manfaat 
sebesar-besarnya dalam kemakmuran 
rakyat sebagaimana yang tertuang 
dalam pasal 33 UUD 1945,” ungkap 
politisi dari F-Gerindra. 

Dia menambahkan, dalam sistem 
single multiplexter, penguasaan 
frekuensi diberikan kepada negara 
atau badan independen yang ditunjuk 
negara. Selanjutnya, stasiun televisi 
menyewa kanal dalam frekuensi 
tertentu. Sementara itu, dalam single 
multiplexter yang saat ini diterapkan, 
frekuensi dikelola perusahaan pemilik 
stasiun TV yang ada saat ini.

“Multiple multiplexter seperti yang 
ada sekarang,  negara memberikan 
frekuensi kepada stasiun televisi dan 
hanya menerima pendapatan berupa 

pajak. Jika ada TV baru, maka akan 
menyewa kepada perusahaan yang 
sudah mendapatkan frekuensi,” jelas 
Supratman. 

Adapun opsi ketiga yaitu, hybrid 
multiplexter, artinya jika ada 6 
frekuensi maka 3 frekuensi akan 
dikuasai oleh negara (lembaga 
penyiaran) sementara 3 lainnya akan di 
lelang ke pihak swasta.

“Menurut saya, pilihan yang paling 
tepat dalam rangka pasal 33 yaitu 
menggunakan single multiplexter. 
Namun, kalaupun tidak bisa single 
multiplexter, maka yang bisa digunakan 
adalah hybrid multiplexter. Ini salah 
satu cara untuk mengurangi monopoli, 
“papar politisi dapil Sulteng ini.

Lebih lanjut, ia menuturkan dengan 
adanya pengaturan frekuensi, maka 
bukan hanya mencegah praktik 
monopoli, namun disisi lain diharapkan 
mampu meningkatkan pendapatan 
negara bukan pajak. “Kita berharap 
dengan sumber daya terbatas, 
negara bisa mendapatkan penerimaan 
bukan hanya sektor pajak semata,” 
tandasnya.

Dalam RDPU tersebut, Ketua ATVSI 
Ishadi menyerahkan draft usulan 
yang berisi 11 saran atas isu krusial 
dalam RUU Penyiaran. Diantaranya, 
pengelolaan frekuensi, pembatasan 
kepemilikan media, pengaturan 
isi siaran dari stasiun asing, dan 
pengaturan siaran iklan.

DPR Berikan Tiga Opsi Model Bisnis 
Layanan TV Analog Menjadi Digital

PENYIARAN
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KPI menjatuhkan 
sanksi penghentian 
sementara untuk 
saluran asing “FX” 

yang disalurkan melalui lembaga 
penyiaran berlangganan (LPB). Sanksi 
tersebut dikeluarkan KPI setelah 
dilakukan pemantauan dan analisa 
serta didukung pula lewat aduan dari 
masyarakat, terhadap program siaran 
“FX Cinema: Lost River” yang disiarkan 
pada 13 Februari 2017 pukul 17.24 
WIB dan “Fortitude S1 Marathon” yang 
disiarkan pada 19 Februari 2017 pukul 
15.51 WIb dan 17.36 WIB.

Hasil analisa KPI menyimpulkan 
bahwa kedua program siaran tersebut 
melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran 
dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) 
KPI 2012 tentang adegan kekerasan. 
Komisioner KPI Pusat Koordinator 
bidang Pengawasan Isi Siaran, Hardly 
Stefano menilai bahwa pelanggaran P3 
& SPS ini sangat disayangkan. 

Hardly menjelaskan bahwa 
sebenarnya hanya ada dua pasal 
yang mengatur konten siaran LPB, 
yaitu pasal 18 dan 23 dalam Standar 
Program Siaran, mengenai larangan 
adegan seksual dan larangan adegan 
kekerasan. “Akan tetapi, dalam 
pemantauan yang dilakukan KPI, 
pada kedua program siaran tersebut 
didapati adegan yang secara eksplisit 
menggambarkan kekerasan secara 

sadis”, ujar Hardly.
Dirinya menegaskan bahwa muatan 

detail kekerasan serta tampilan 
peristiwa dan tindakan sadis terhadap 
manusia tidak dapat ditayangkan pada 
program siaran berlangganan yang 
berasal dari saluran-saluran asing. 

KPI sendiri sudah melakukan 
klarifikasi terhadap penyelenggara 
LPB yang menyalurkan saluran asing 
“FX” ini. Keputusan penjatuhan sanksi 
penghentian sementara tersebut 
diambil setelah melalui keputusan Rapat 
Pleno dengan memperhatikan hasil 
pemantauan dan analisa yang dilakukan 
bidang pengawasan isi siaran di KPI.

LPB berkesempatan menyampaikan 
keberatan atas keputusan penghentian 
sementara, selambatnya tiga hari 
sejak surat keputusan ini diterima. 
Setelah keputusan tersebut sudah 
berkekuatan hukum tetap dengan 
mempertimbangkan keberatan LPB, 
maka seluruh LPB harus menghentikan 
penayangan saluran asing “FX” 
tersebut. 

“Tindakan tegas berupa penghentian 
sementara ini dilakukan sebagai 
bentuk pembelajaran kepada LPB agar 
membenahi mekanisme review program 
acara yang akan ditayangkan. Melalui 
keputusan ini juga diharapkan penyedia 
konten, khususnya saluran siaran asing 
senantiasa berpedoman pada P3 dan 
SPS,” tambah Hardly.

‘FX’

Saluran Asing

F Dihentikan Sementara 
untuk Tayang di Lembaga 
Penyiaran Berlangganan



PENYIARAN

325No. 55 April 2017Majalah I  TC

Inilah Rekomendasi Rakornas 

Rakornas Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI) yang 
berlangsung pada 31 Maret—1 
April melahirkan rekomendasi 

yang terdiri atas tiga bidang, 
pengawasan isi siaran, kelembagaan, 
dan pengelolaan struktur & sistem 
penyiaran. Dalam sidang pleno, 
seluruh anggota KPI dan KPID 
yang hadir dalam momen rakornas 
tersebut menyepakati butir-butir 
rekomendasi tersebut sebagai 
amanat lembaga yang harus dijalani 
bersama, antara KPI Pusat dan KPI 
Daerah se-Indonesia.

Ketua KPI Pusat Yuliandre 

Darwis menegaskan bahwa KPI 
akan menempuh semua langkah, 
termasuk jalan hukum dan politik 
untuk mengurai permasalahan 
kelembagaan yang timbul akibat 
benturan perundang-undangan yang 
mengakibatkan tidak berjalannya 
fungsi KPI di berbagai daerah. Hal 
itu disampaikan Yuliandre saat 
memimpin sidang pleno rakornas 
KPI 2017 untuk menetapkan 
rekomendasi.

Adapun rekomendasi lengkap dari 
Rakornas KPI 2017 untuk masing-
masing bidang adalah sebagai 
berikut:

KPI 2017
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• Bidang Pengawasan Isi Siaran

1. Agar LP berjaringan segera melaksanakan 
 konten lokal 10 % dan menjadi bagian dari evaluasi 
 tahunan Lembaga Penyiaran. Untuk itu, KPI Pusat 
 mengeluarkan surat edaran kepada Stasiun induk, KPI Daerah 
 mengeluarkan surat kepada Stasiun Jaringan, untuk 
 melaksanakan SSJ konten lokal 10%. Dalam waktu 3 bulan KPI 
 Daerah melaporkan perkembangannya.

2. Terkait dengan  pemberitaan, penyiaran  dan iklan kampanye politik di  
 LP agar KPI Pusat:
 a. Merumuskan peraturan tentang pemberitaan, penyiaran  dan iklan   
  kampanye politik di LP
 b. Optimalisasi  Gugus Tugas dari tingkat pusat sampai tingkat Daerah.
 c. Mengevaluasi penayangan Iklan /Sosialisasi politik di Lembaga   
  Penyiaran.

3. Meminta pemerintah daerah memfasilitasi ketersediaan tenaga    
 pengawasan dan infrastuktur pengawasan isi siaran KPID.

4. Terkait dengan iklan rokok, kesehatan dan obat-obatan tradisional:
 a. KPI Pusat melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI,  
  Badan POM dan lembaga terkait lainnya di Jakarta.
 b. KPI Daerah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Daerah,   
  Balai POM, lembaga terkait lainnya di daerah masing-masing.
 c. Terkait hasil tersebut KPI akan mengeluarkan surat edaran.

5. KPI Pusat agar segera merumuskan, menyusun dan menetapkan hukum  
 acara dan mekanisme penjatuhan sanksi yang jelas dan tegas, dalam   
 waktu 3 (tiga) bulan.

6. Terkait dengan program anak di lembaga penyairan:
 a. Komisi Penyiaran Indonesia meminta/mewajibkan seluruh Lembaga  
 Penyiaran (Radio dan Televisi) menayangkan program yang ramah   
 anak.
 b. Komisi Penyiaran Indonesia mengimbau kepada Lembaga   
 Penyiaran yang memiliki format umum agar menyediakan secara  

 khusus program siaran untuk anak.

 7. Komisi Penyiaran Indonesia harus menegakkan    
  regulasi pembatasan siaran asing dengan jam tayang  

 tidak didominasi pada jam primetime.

 8. Untuk program siaran anak harus 
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disulih suarakan dengan tidak melebihi 
ketentuan batasan waktu sulih suara asing.

• Bidang Kelembagaan

1. Demi keadilan dan tanggungjawab untuk mencerdaskan   
 kehidupan bangsa, maka penggunaan frekuensi publik yang  
 diatur dalam Undang-undang penyiaran yang baru harus lebih   
 memiliki dan memberikan kewenangan kepada Komisi Penyiaran   
 Indonesia (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah   
 (KPID) dalam kebijakan yang berkaitan dengan Lembaga Penyiaran.

2. KPI dan KPID tetap dalam nomenklatur Lembaga Negara Independen   
 sehingga pembiayaannya diatur secara tersendiri layaknya lembaga   
 negara yang dijamin oleh Undang-undang.

3. Dalam Proses sampai Undang-undang penyiaran yang baru ditetapkan  
 maka anggaran belanja KPI Daerah dibebankan kepada pemerintah   
 daerah sesuai Undang-undang 23 Tahun 2014 karena Peraturan   
 Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah posisi   
 hukumnya tidak lebih tinggi dari Undang-undang.

4. Membentuk tim khusus KPI yang terdiri perwakilan KPID untuk    
 mendesak Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran berkaitan  
 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat   
 Daerah.

• Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran

A. Pengaturan EDP, RKPP serta Format Siaran dalam Perizinan dan    
 Penyelenggaraan Penyiaran
1. Mengharmonisasi PKPI tentang Tata Cara Persyaratan Berkenaan   
 Program Siaran dalam Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran LPS   
 menjadi PKPI dengan Permenkominfo 18 tahun 2016 tentang    
 Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, dan   
 memperluas cakupannya untuk seluruh jenis lembaga penyiaran.

2. Membakukan definisi untuk istilah-istilah berkenaan  program 
 siaran dan pelaksanaan EDP, serta penegakan lebih efektif   

 ketentuan Format Siaran.

3. Menetapkan standar format dokumen berkenaan 
permohonan serta perpanjangan IPP, serta kriteria baku 

penerbitan atau penolakan RKPP.



4. Kemenkominfo harus meminta   
 pertimbangan KPI/D sebelum membuka 
 peluang usaha atau menerbitkan moratorium   
 perizinan.

5. Kemenkominfo harus segera membuka peluang usaha untuk  
 daerah- daerah yang sangat membutuhkan.

B. Pengaturan Lembaga Penyiaran Berlangganan
1. KPID aktif melakukan sosialisasi proses perizinan ke penegak   
 hukum dan institusi lainnya yang relevan serta berkoordinasi   
 dalam penertiban lembaga penyiaran yang melanggar peraturan    
 perundang-undangan berkenaan dengan penyiaran.

2. Menegaskan posisi KPI konsekuen terhadap ketentuan peraturan per   
 undang-undangan bahwa LPB wajib berbentuk badan hukum Indonesia  
 berupa Perseroan Terbatas.

3. KPI/D memfasilitasi pembentukan kode etik bisnis LPB, asosiasi LPB 
 dan badan/lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif Penyiaran    
 Berlangganan sebagaimana amanat PKPI No. 1 Tahun 2015 tentang   
 LPB, sehingga isu persaingan bisnis yang berkaitan dengan penegakan  
 hukum LPB diselesaikan antar LPB.

4. KPI Pusat mengkaji kemungkinan LPB memberikan kontribusi keuangan  
 ke daerah dari pendapatannya.

PENYIARAN

Dalam kesempatan tersebut, dibahas pula penentuan lokasi Rakornas 
2018. Setidaknya ada empat KPI Daerah yang menyatakan siap 
untuk menjadi tuan rumah dan sudah mendapatkan dukungan dari 
Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Rakornas tahun depan. 
Empat provinsi tersebut yakni, Sulawesi Tengah, Sumatra Utara, 
Bangka Belitung dan Maluku Utara. KPI Pusat akan menentukan lokasi 
Rakornas setelah menerima proposal lengkap dari masing-masing KPID 
yang mengajukan diri.
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Masuki Bisnis 
Pembayaran 

Non Tunai

Akuisi Kudo, 

Grab, platform layanan pemesanan 
kendaraan dan pembayaran 
mobile terkemuka di Asia 
Tenggara, hari ini mengumumkan 

kesepakatan untuk mengakuisisi Kudo, 
platform e-commerce online untuk 
offline (O2O) terkemuka di Indonesia. 
Setelah proses akuisisi rampung, tim 
dan platform Kudo akan terintegrasi 
secara penuh ke dalam ekosistem 
pembayaran milik Grab, GrabPay.

Platform O2O Kudo yang unik 
memungkinkan konsumen Indonesia 
yang belum memiliki akses terhadap 
layanan perbankan untuk berbelanja 
online. Hal ini dilakukan dengan cara 
menghubungkan para konsumen 
dengan pedagang dan penyedia jasa 
online melalui jaringan agen Kudo yang 
jumlahnya lebih dari 400.000 agen 
terdaftar dan tersebar di lebih dari 
500 kota dan kabupaten di seluruh 
Indonesia. Keunggulan jangkauan 
GrabPay di kota-kota besar akan 
semakin diperkuat dengan jangkauan 
luas Kudo di kota-kota kecil di seluruh 
Indonesia.
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Grab berencana untuk mendukung 
dan meningkatkan ekspansi jaringan 
agen Kudo di seluruh Indonesia 
serta memanfaatkan jangkauan 
Kudo untuk meningkatkan jumlah 
penumpang,mitra pengemudi dan 
pengguna GrabPay di platform Grab. 
Grab dan Kudo juga berencana untuk 
untuk mengembangkan peluang dalam 
rangka meningkatkan layanan finansial 
yang ditawarkan Kudo, seperti layanan 
asuransi dan pinjaman bagi konsumen.

“Kudo telah merevolusi cara 
konsumen Indonesia membayar 
barang dan jasa dan kami menyambut 
baik kehadiran Kudo sebagai bagian 
dari keluarga Grab,” kata Ming Maa, 
President of Grab. 

“Penggabungan solusi inovatif 
serta jaringan agen Kudo dengan 
basis pengguna GrabPay yang besar 
akan mendukung misi kami untuk 
menghadirkan solusi pembayaran non-
tunai yang nyaman serta membuka 
peluang baru dalam meningkatkan 
pembelanjaan online di Indonesia. 
Integrasi Kudo menandai langkah 
pertama pada master plan ‘Grab 
4 Indonesia’ yang bertujuan untuk 
memberikan peluang migrasi 
ke ekonomi digital bagi seluruh 
masyarakat Indonesia .”

“Grab memiliki visi yang sama 
dengan kami, yaitu menciptakan 
solusi pembayaran bagi masyarakat 
yang belum memiliki akses terhadap 
layanan perbankan agar mereka dapat 
menikmati layanan ecommerce. Kami 
bersemangat untuk memulai babak 
baru dalam perjalanan kami sebagai 
bagian dari tim Grab,” ujar Albert 
Lucius, CEO Kudo. 

“Mengetahui bahwa GrabPay kini 
merupakan salah satu platform 
pembayaran yang paling banyak 
digunakan di Indonesia. Akuisisi ini 
menciptakan sinergi yang bersifat 

segera bagi bisnis kami. Sehingga 
kami tidak sabar untuk segera 
bekerja bersama dengan Grab 
dalam memberikan kemudahan dan 
kenyamanan bertransaksi non-tunai bagi 
setiap lapisan masyarakat di Indonesia.”

Akuisisi ini merupakan investasi 
pertama dari master plan ‘Grab 4 
Indonesia’ 2020 yang baru-baru ini 
diumumkan. Melalui master plan ini, 
Grab berkomitmen untuk menanamkan 
investasi sebesar US$700 juta untuk 
mengembangkan ekonomi digital di 
Indonesia melalui dukungan terhadap 
inovasi teknologi, ‘technopreneurship’ 
di bidang teknologi mobile dan 
keuangan, serta peningkatan akses 
masyarakat terhadap pembayaran 
mobile dan peluang pembiayaan.

Pada November 2016, Grab 
meluncurkan GrabPay Credits di 
sejumlah pasar Asia Tenggara untuk 
mendorong adaptasi pembayaran non-
tunai dan meningkatkan keamanan 
dengan mengurangi ketergantungan 
pada uang tunai. 

Dengan menjalin kerja sama 
dengan berbagai bank di seluruh 
wilayah Asia Tenggara, GrabPay 
Credits memungkinkan pengguna 
untuk memesan layanan Grab tanpa 
menggunakan uang tunai, bahkan tanpa 
kartu kredit. Selain itu, pengguna juga 
dapat menggunakan kode promo diskon 
khusus untuk pengguna GrabPay.

Kudo didirikan pada Juli 2014 
oleh Albert Lucius, yang sebelumnya 
bekerja sebagai analis Goldman 
Sachs dan product engineer di Apple 
bersama dengan Agung Nugroho, yang 
sebelumnya bekerja sebagai konsultan 
di Boston Consulting Group. Pendanaan 
yang didapatkan Kudo termasuk 
investasi dari EMTEK, East Ventures, 
GREE Ventures, Singapore Press 
Holdings, IMJ Investment Partners, 500 
Durians, Beenext, dan SkyStar.
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Jumlah Pengusaha Meningkat 
dari 1,6 Persen ke 3,1 Persen

EKONOMI DIGITAL BERGERAK,

Kementerian 
Koperasi dan 
UKM melansir 
data olahan BPS 

dan menyimpulkan 
adanya pertambahan 
jumlah pengusaha. 
Dari sebelumnya 
1,6% menjadi 3,1% 
dari populasi. Angka 
itu menggembirakan 
karena telah 
menembus batas 
psikologis 2%.

Jumlah wirausaha 
di suatu negara kerap 
dianggap sebagai 
indikator kemajuan. 
Patokannya minimal 
2% dari jumlah 
penduduk harus 
berprofesi sebagai 
wirausaha. Dengan 
jumlah penduduk 250 
juta jiwa, negeri ini 
paling kurang harus 
memiliki 5 juta jiwa 
wirausaha.

Dibandingkan 
dengan negara 
tetangga, harus 
diakui, kita kalah 
jumlah. Singapura 
ada di angka 7%, 
Malaysia 5%, Thailand 
4,5%, dan Vietnam 
3,3%. Amerika dan 

Jepang sudah melejit 
jauh. Sepuluh persen 
warganya terjun di 
dunia bisnis.

Dalam acara 
penganugerahan 
Wirausaha Muda 
Mandiri di Jakarta, 
Presiden Joko Widodo 
mengajak agar 
produk Indonesia 
membanjiri pasar 
dalam negeri. “Negara 
kita negara besar, 
pasar sangat besar, 
peluang juga sangat 
besar. Orang luar 
lihat bahwa pasar kita 
harus diserang dan 
diduduki. Saya katakan 
dalam ruangan 
ini, jangan mau 
pasar kita diduduki 
oleh entrepreneur 
dari negara lain,” 
ungkapnya.

Pernyataan Presiden 
sebenarnya adalah 
tantangan agar lebih 
banyak masyarakat 
yang berwiraswasta. 
Melalui wirausaha, 
dihasilkan barang dan 
jasa untuk memenuhi 
kebutuhan pasar 
yang masih terbuka di 
dalam negeri.
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Menuju ulang tahunnya 
yang pertama, Alfacart.
com e-Commerce dengan 
jaringan online to offline 

(O2O) terbesar seIndonesia 
mengumumkan Alfacart.com versi 
2.0. CEO Alfacart.com Catherine 
Sutjahyo menegaskan “Alfacart 
sebagai salah satu start up, harus 

siap berubah seiring kebutuhan 
untuk selalu berinovasi.

Versi 2.0 ini kami usung setelah 
melihat perkembangan perusahaan 
kami yang begitu pesat melalui 
strategi O2O yang telah kami 
pilih ketika masuk saat itu serta 
mempertimbangkan kebutuhan 

masyarakat modern di Indonesia. 
Selama 10 bulan ini kami melihat, 
konsep O2O telah menjadi kunci 
keberhasilan Alfacart.com menjadi 
e-Commerce terbesar di Indonesia 
untuk barang kebutuhan sehari-
hari. ”

O2O adalah fasilitas online 
to offline yang memungkinkan 
masyarakat berbelanja melalui 
online tapi bisa membayar, 
mengambil, mengembalikan secara 
offline, bahkan bisa membeli online 
di toko offline.

O2O menjawab permasalahan 
e-Commerce di Indonesia, pemilik 
rekening Bank di Indonesia masih 
rendah, sekitar 36% (Data Bank 
Dunia,2014) dan biaya logistik 
yang masih tinggi 24% (Asosiasi 
Logistik dan Forwader Indonesia, 
2016) karena Indonesia merupakan 
negara kepulauan.

Yang berbeda, di versi 2.0 
ini, O2O Alfacart.com tidak lagi 
terbatas pada jaringan grup yaitu 
toko-toko Alfamart. Alfacart.com 
akan menggandeng warung, toko 
tradisional dan jaringan ritel offline 
lainnya sebagai jaringan O2Onya.

“Target kami tahun ini 
melipatgandakan jumlah O2O kami 
yang sudah besar menjadi lebih 
besar lagi di luar grup Alfamart 

Alfacart 2.0 Fokus 
Kembangkan O2O 
di Luar Jaringan Alfamart
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Mitra potensial 
Australia tertarik 
startup bisnis 
di Indonesia. 

Ketertarikan ini tersirat jelas dari 
komentar para pengusaha australia 
seperti Telstra dan Westpac Bank pada 
Consul General’s Roundtable Discusion 
on Promoting Start-up Business 
investment yang diselenggatakan 
dlm kerangka kerjasama KJRI Sydney, 
Indonesian Investment Promotion 
Centre (IIPC) Sydney dan Indonesia 
Trade Promotion Centre (ITPC) Sydney 

(Tim Ekonomi KJRI Sydney) dengan 
Trade Investment Queensland (TIQ) 
dalam program Advance Queensland 
Initiative. Enam perusahaan perintis 
asal Indonesia dipertemukan dengan 
petinggi-petinggi perusahaan asal 
Australia yang bergerak di bidang 
telekomunikasi, keuangan, serta 
pendidikan dan pelatihan.

Pada kesempatan ini, Konjen 
RI Sydney, Yayan GH Mulyana 
menyampaikan peran penting 
perusahaan perintis sebagai bagian 
dari penyelesaian masalah-masalah di 

dan akan kami sebut sebagai Kios AKU 
(Alfacart Komunitas Usaha)” tambah 
Catherine.

“Tidak dapat dipungkiri O2O sudah 
menjadi kebutuhan semua e-Commerce 
jika ingin bertahan di bisnis ini. 
Berdasarkan pengalaman kami ditahun 
2016 lalu sekitar 80% konsumen masih 
memilih untuk membayar transaksinya 
secara tunai di payment point kami, 
tidak hanya itu 70% konsumen juga 
menginginkan fleksibilitas dalam 
mengambil barang belanjaannya di Pick 
Up Point kami ” ujar Catherine.

Perubahan lainnya di versi ini, 
Haryo Suryo Putro, Chief Marketing 
Alfacart.com menyampaikan, ”Fokus 
marketing Alfacart.com versi 2.0, 

pertama membantu membesarkan UKM 
Indonesia, kedua bekerjasama dengan 
Brand-Brand besar seperti kemarin 
dengan Samsung, Unilever, Danone, 
L’oreal, Nutricia. Hal ini guna bersama-
sama membangun environment menuju 
Indonesia Negara e-commerce terbesar 
di Asia Selatan tahun 2030”

“Manajemen melihat perubahan 
ini sangat baik dan harus dilakukan. 
Maka sesegera mungkin versi 2.0 
akan kami rampungkan. Dari sekarang 
kami sudah memulai membangun 
infrastrukturnya. Harapan kami dengan 
versi 2.0, Alfacart.com dapat lebih 
melesat di tahun ini serta mendorong 
pertumbuhan e-Commerce di 
Indonesia,” tutup Catherine.

Mitra Potensial Australia 
Tertarik Start-up Business 

Indonesia
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masyarakat. Konjen RI mencontohkan 
kisah sukses perusahaan perintis di 
Rwanda yang berhasil membangun 
negaranya dari keterpurukan. Dalam 
konteks Indonesia, perusahaan perintis 
merupakan sumber terciptanya inovasi 
yang dapat membangun perekonomian 
Indonesia.

Mendukung pesan Konsul 
Jenderal RI, Kepala IIPC Sydney, Sri 

Moertiningrum menyampaikan 
bahwa iklim investasi 

terhadap perusahaan perintis berbasis 
teknologi informasi di Indonesia masih 
sangat terbuka lebar. Wakil Kepala 
ITPC Sydney, Dhonny Yudho Kusuma 
menegaskan bahwa pangsa pasar 
ekonomi digital di Indonesia sangat 
luas dan menjanjikan keuntungan yang 
sangat besar.

TIQ dan setidaknya dua perusahaan 
Australia tersebut melalui 
perwakilannya di Jakarta berjanji akan 
menindaklanjuti hasil diskusi ini.
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Kementerian 
Perhubungan 
(Kemenhub) 
menegas–

kan, tidak ada 
larangan bagi 
penumpang 
untuk membawa 
barang elektronik 
seperti laptop/hp 
(handphone) ke kabin 
pesawat. Hanya saja, 
dilakukan pemeriksaan 
yang lebih ketat, baik 
dengan X-Ray atau 
secara manual.

“Barang-barang 
elektronik bisa dibawa 
di kabin pesawat. Namun 

demikian barang elektronik 
yang akan dibawa penumpang 
ke dalam pesawat terbang 
harus diperiksa dengan ketat. 
Pemeriksaan terhadap barang 
elektronik tersebut harus 
sudah dilakukan di dalam 
bandara sebelum penumpang 
naik ke dalam pesawat,” jelas 
Dirjen Perhubungan Udara 
Kementerian Perhubungan 
(Kemenhub) Agus Santoso 
melalui fanpage facebook 
Direktorat Jenderal 
Perhubungan Udara.

Dirjen menegaskan, 
keamanan penerbangan 
merupakan satu kesatuan 
dengan keselamatan 

Kementerian 
Perhubungan 
Tidak Larang 
Bawa Laptop 
dan Ponsel 
ke dalam 
Pesawat

INTERNET
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penerbangan. Untuk itu, pengamanan 
terhadap barang-barang yang 
berpotensi dapat menganggu 
keselamatan penerbangan harus 
diperketat. Termasuk diantaranya 
terhadap barang elektronik yang 
akan dibawa ke dalam kabin pesawat.

Tindakan pengamanan yang lebih 
ketat sebelumnya sudah dilakukan 
oleh Pemerintah Amerika Serikat, 
Kanada dan Inggris terhadap 
beberapa penerbangan maskapai 
tertentu dari bandara di negara 
tertentu di Timur Tengah dan Turki 
menuju bandara di Amerika Serikat, 
Kanada dan Inggris. Yaitu pelarangan 
membawa laptop (komputer 
jinjing) dan barang elektronik yang 
lebih besar dari telepon genggam 
(handphone) dalam kabin pesawat.

Namun sampai saat ini, menurut 
Agus, Pemerintah Indonesia belum 
memiliki aturan mengenai larangan 
membawa laptop dan barang 
elektronik yang lebih besar dari 
telepon genggam (handphone) ke 
dalam kabin pesawat. “Untuk saat ini 
barang-barang elektronik tersebut 
boleh dibawa ke kabin namun harus 
dikeluarkan dari tas dan diperiksa 
melalui mesin X-Ray,” ujarnya.

Prosedur Pemeriksaan
Direktorat Jenderal Perhubungan 

Udara menjelaskan, barang elektronik 
yang akan dibawa penumpang 
ke dalam pesawat terbang harus 
diperiksa dengan ketat dengan X-Ray 
dan juga secara manual. “Laptop dan 
barang elektronik lainnya dengan 
ukuran yang sama harus dikeluarkan 
dari tas/bagasi dan diperiksa 
melalui mesin X-Ray,” kata Ditjen 
Perhubungan Udara itu. Jika dalam 
pemeriksaan menggunakan mesin 

X-Ray tersebut masih membuat 
ragu X-Ray operator, lanjut 

ciutan itu, baru akan dilakukan 
pemeriksaan manual.

Pemeriksaan barang elektronik 
secara manual yang akan dilakukan 
petugas adalah dengan langkah-
langkah sebagai berikut: 1. Calon 
penumpang/pemilik barang harus 
menghidupkan perangkat elektronik 
tersebut; 2. Calon Penumpang/
Pemilik barang elektronik akan 
diminta mengoperasikan perangkat 
elektronik tersebut; 3. Personel 
keamanan penerbangan akan 
mengawasi dan melihat hasil 
pemeriksaan dari perangkat tersebut.

“Jadi sekali lagi, Tidak ada 
larangan membawa laptop atau 
perangkat elektronik ke kabin 
pesawat. Pemeriksaanya saja yg 
lebih diperketat,” bunyi cuitan Ditjen 
Pehubungan Udara yang diunggah 
pada Sabtu (1/4) kemarin.

Secara terpisah Kementerian 
Perhubungan (Kemenhub) juga 
menegaskan, tidak adanya larangan 
membawa laptop/hp ke kabin 
pesawat itu. Yang benar adalah 
mewajibkan setiap penumpang 
yang membawa laptop dan 
barang elektronik lainnya untuk 
mengeluarkan benda-benda tersebut 
dari tas dan diperiksa dengan X-Ray. 
“Jangan kaget kalau di bandara nanti 
pemeriksaannya akan lebih ketat. Ini 
untuk keselamatan dan keamanan 
kita bersama,” tegas Kemenhub.

Untuk itu, Kemenhub mengimbau 
masyarakat yang menggunakan jasa 
angkutan udara agar mengusahakan 
untuk tiba di bandara jauh lebih awal, 
karena kemungkinan pemeriksaan 
tersebut akan sedikit memakan 
waktu sehingga terjadi antrean. 
“Jadi di sini tidak ada pelarangan 
membawa laptop atau barang 
elektronik lainnya ke kabin pesawat, 
hanya pemeriksaannya yang 
diperketat,” tegas Kemenhub.
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Sebuah laporan baru yang 
melihat bagaimana optimalisasi 
pada operasional TI dapat 
mendorong transformasi 

digital, laporan ini dipublikasikan oleh 
Dimension Data mengungkapkan 
bahwa staf operasional TI 
menggunakan lebih dari 30% 
waktu mereka untuk menangani 
permohonan layanan dan memberikan 
dukungan dalam mengatasi 
permasalahan TI, sementara 15% 
dari waktu mereka dialokasikan untuk 
inovasi.

Ini menunjukkan penurunan sebesar 
25% dari tahun ke tahun padahal 
pemanfaatan dalam meningkatkan 
keterlibatan pelanggan, 
pengadopsian Internet of Things 
(IoT), dan mengambil kesempatan 
dari penggunaan big data dan data 
analytics sebagai inovasi TI saat 
ini adalah keharusan. Sehingga, 
perusahaan enterprise yang tidak 
merubah model bisnis TI akan hilang 
dari pasar.

CEO, Dimension Data Indonesia, 
Hendra Lesmana mengatakan 
bahwa laporan ini menggaris bawahi 

pentingnya otomatisasi untuk 
mengoptimalkan pengoperasian TI. 

“Organisasi yang memiliki strategi 
TI yang responsif terhadap pasar 
memahami bahwa jika mereka 
tidak fokus pada efisiensi hari ini 
maka mereka akan luput untuk 
mendapatkan pasar yang lebih 
besar di masa depan. Keahlian 
Dimension Data dalam otomatisasi 
dan orkestranya memberikan 
aktivitas proses dan bisnis yang lebih 
cepat. Client Dimension Data cukup 
membutuhkan jumlah sumber daya 
manusia yang efektif, dan fokus 
menggunakan waktunya agar tetap 
bisa kompetitif dengan membuat 
inovasi-inovasi baru yang tanggap 
terhadap kebutuhan client mereka 
dan mengeksploitasi data secara 
tepat guna untuk kebutuhan bisnis 
yang strategis,” katanya.

Dijelaskan, selama beberapa 
dekade belakangan, teknologi telah 
memberikan dampak efisiensi yang 
konsisten: dari pengoptimalan tenaga 
kerja, berkontribusi pada operasional 
yang lebih ramping, dan akhirnya 
memenuhi harapan pemegang saham. 

Perusahaan yang Tidak Merubah 
Model Bisnis TI

Diprediksi akan 
Hilang dari Pasar
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Namun, dengan tumbuhnya era 
digital, efisiensi saja tidak lagi 
cukup. Operasional TI harus 
dapat mendukung eksekusi 
dari inisiatif bisnis digital baru, 
dan menjamin ketersediaan 
infrastruktur TI sehingga 
memenuhi permintaan pelaku 
bisnis dengan cepat. Hal ini 
membutuhkan optimalisasi 
TI yang berkelanjutan 
sehingga dapat memenuhi 
tingkat layanan (SLAs) yang 
lebih baik, efisiensi yang 
lebih besar dan performa 

infrastruktur yang lebih 
tinggi dengan meminimalisasi 
resiko downtime. Namun 
membebaskan sumber daya 
manusia untuk fokus berinovasi 
masih merupakan sebuah 
tantangan.

Sementara organisasi 
mengetahui bahwa mereka 
harus merubah operasional TI 
mereka untuk lebih strategis 

dan taktis, kebanyakan tim TI 
internal dan pengembangan 
masih berjuang untuk 
bertahan. Bahkan, kebanyakan 
yang berpartisipasi dalam 
laporan ini mengatakan bahwa 
mereka masih memonitor 
dan menyesuaikan TI mereka 
secara terputus-putus, dengan 
hanya 14% melaporkan bahwa 
infrastruktur mereka sudah 

disiapkan untuk digitalisasi.
Berdasarkan laporan ini, 

hanya 20% dari organisasi 
mengatakan bahwa mereka 
sudah secara penuh melakukan 
otomatisasi dan optimalisasi 
pada infrastrukturnya, 
sementara mayoritas masih 
dalam perjalanan menuju 
otomatisasi, namun belum 
mencapai tujuan mereka.

Hendra mengatakan kenapa 
organisasi TI tertinggal 
kemungkinan karena anggaran, 
pengalaman dan keahlian. 
“Transformasi digital yang 
sukses membutuhkan 
kombinasi yang tepat antara 
sumber daya manusia, 
proses yang dijalankan 
dan perangkatnya. Namun, 
platform otomatisasi layanan 

TI yang membutuhkan 
investasi yang besar dan 
pengembangannya yang cukup 
lama akan tetap dibutuhkan 
dalam mensukseskan integrasi 
ke dalam lingkungan hybrid IT,” 
pungkasnya.
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Pihak Kepolisian RI mengakui 
adanya hambatan dalam 
menindak pelaku penyebar 
kebencian lewat media sosial. 

Hal ini terungkap dalam Gathering 
Jurnalis Trunjoyo 2017 di Jakarta, 
seperti disampaikan Kasubdit II 
Direktorat Siber Bareskrim Polri 
Kombes Pol Himawan Bayu Aji.

Menurut Himawan, hambatan 
penindakan terjadi karena adanya 
perbedaan hukum yang berlaku 
antara Pemerintah Indonesia dengan 
Amerika Serikat. Seperti dalam kasus 
Facebook. “Perbedaan regulasi jadi 
tantangan kami dengan pemilik FB di 
Amerika Serikat,” jelasnya,

Dipaparkannya, dalam kasus dengan 
Facebook, terdapat sejumlah ujaran 
kebencian yang dibagikan oleh para 
pemilik akun di Facebook. Namun, 
pihaknya kesulitan untuk meminta 
data pelaku ujaran kebencian tersebut 
kepada pihak Facebook. “Mereka tida 
akan berikan data karena di Amerika 
Serikat hate speech itu biasa saja,” 
katanya.

Untuk itu, jelasnya, sejumlah kasus 
ujaran kebencian maupun kasus SARA 

di Facebook ditangani dengan restore 
justice. 

Restore justice merupakan 
pembinaan terhadap pelaku untuk 
menumbuhkan kesadaran etik dalam 
penggunaan teknologi informasi atau 
siber atau media sosial sehingga 
diharapkan nantinya pelaku dapat 
menjadi agen perubahan yang 
bisa mengedukasi komunitasnya. 
Ditandaskannya, restore justice 
dilakukan karena penegakkan hukum 
saja tidak akan efektif.

Meski upaya ini dilakukan untuk hal-
hal yang dinilai belum menjadi viral. 
“Kalau dia men-share, belum jadi viral, 
kami lakukan restore justice, meminta 
dia lakukan permintaan maaf, hapus 
konten, lalu minta dia sosialisasikan 
ke komunitasnya,” jelasnya.

Ditambahkannya, restore justice 
juga dilakukan karena jumlah 
personel Bareskrim yang terbatas. 
Tak hanya pelaku yang dijadikan 
agen perubahan, pihaknya juga 
menggandeng sejumlah komunitas 
siber untuk meluruskan berbagai 
berita-berita bohong yang beredar di 
media sosial.

INTERNET

Polisi Akui KesulitanMenindak
Penyebar Kebencian 
Lewat Media Sosial
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INDONESIA AIR GAMES 2017

Meriahkan Bulan Dirgantara, 
TNI AU dan Canon Gelar Lomba Foto

Dalam memeriahkan Bulan 
Dirgantara Indonesia 2017 pada 
peringatan HUT ke 71 TNI AU, 
TNI AU bekerja sama dengan 

Canon menggelar Lomba Foto TNI AU 
& Canon @Bulan Dirgantara 2017. 
Kompetisi foto bergengsi ini terbagi 
atas 2 kelompok yaitu Lomba Foto 
Indonesia Air Games 2017 dan Lomba 
Foto Dirgantara Expo 2017.

Lomba Foto Indonesia Air Games 
2017 dikhususkan pada kegiatan 
kejuaraan Nasional dan Internasional 
Indonesia Air Games 2017 yang 
berlangsung dari tanggal 30 Maret – 
19 April 2017. Lomba ini terbuka bagi 
seluruh masyarakat dan tidak dipungut 

biaya (gratis).
Foto yang sistem perlombaannya 

langsung diunggah ke Facebook atau 
Instagram peserta lomba dengan 
tag akun Canon (indonesia) & TNI 
Angkatan Udara di Facebook atau tag 
akun @canon.indonesia & @tniudara 
di Instagram; serta mencantumkan 
hashtg #TNIAU #CanonIndonesia 
#LombaFotoTNIAUCanono.

Bagi peserta yang membutuhkan 
akses ke wilayah Air Games 2017, 
dapat email salinan KTP/SIM ke 
lombafotocanon@datascrip.co.id 
dengan subjek email “Lomba Foto 
Indonesia Air Games 2017”, serta 
mencantumkan cabang Air Games yang 
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Ninja Xpress meluncurkan 
solusi social commerce 
inovatif terbarunya bernama 
Ninja Easy, sebuah aplikasi 

mobile bagi para social seller 

akan dikunjungi dan nomor telepon 
yang dapat dihubungi.

Sedang, Lomba Foto Dirgantara 
Expo 2017 difokuskan pada keseruan 
acara dan atraksi di udara (air show) 
maupun di darat (ground show) yang 
berlangsung selama ajang Dirgantara 
Expo 2017 dari tanggal 20-23 April 
di Apron Selatan Terminal Haji Lanud 
Halim Perdanakusuma, Jakarta. Lomba 
Foto Dirgantara Expo 2017 terbagi 
dalam dua kategori, yaitu umum 
dan pelajar. Setiap peserta Lomba 
Foto Dirgantara Expo 2017 juga 
berkesempatan ikut dalam undian 
joyflight dengan helicopter dan trike 
yang disediakan oleh TNI AU.

Bagi masyarakat yang ingin 
mengikuti Lomba Foto TNI AU Canon 
@Bulan Dirgantara Indonesia 2017 
dan ingin mengetahui informasi detail 
persyaratan dan ketentuan Lomba 
Foto, bisa langsung mengunjungi situs: 
http://bulandirgantaraindonesia.id/
fotografi.html

Semua foto yang dilombakan 

harus diambil dengan kamera digital, 
bukan dari kamera ponsel atau drone. 
Peserta Lomba Foto TNI AU-Canon 
berkesempatan memenangkan hadiah 
kamera dan printer canggih dari Canon 
bernilai puluhan juta rupiah. Dewan juri 
lomba terdiri dari Sandiriani Permani 
(Fotografer Profesional), Letkol Pnd. Ali 
Sudibyo (Fotografer TNI AU) dan Yase 
Defirsa Cory (Marketing Manager pt. 
Datascrip).

Diharapkan dengan adanya Lomba 
Foto TNI AU dan Canon ini, masyarakat 
makin mengenal perkembangan 
kedirgantaraan di indonesia, baik dari 
teknologi maupun cabang olahraganya 
melalui karya-karya fotografi, selain 
itu juga makin mendekatkan TNI AU 
dengan masyarakat.

Selain menggelar Lomba Foto, TNI 
AU dan Canon juga menyelenggarakan 
Seminar Fotografi Dirgantara yang akan 
dibawakan oleh fotografer professional 
Sandriani Permani dan Letkol. Pnb. Ali 
Sudibyo di Panggung Utama Dirgantara 
Expo 2017 Pada 23 April 2017.

Tawarkan 
Pengiriman 
Mudah & Ringkas 
Bagi Para 

Ninja Easy

Social Seller
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dan penjual melalui blog dengan 
konsep ‘’Buat Link. Kirim. Terima 
Pembayaran”. Berfokus untuk 
menghadirkan pengalaman ramah 
guna bagi pelanggan, Ninja 
Easy menyederhanakan proses 
pengiriman dan pembayaran 
sehingga para penjual bisa fokus 
mengembangkan bisnisnya serta 
menghemat waktu mengurus 
administrasi penjualan, yang juga 
menguntungkan para pembelinya.

“Sebagai penyedia layanan 
logistik inovatif, Ninja Xpress 
senantiasa menerapkan teknologi 
canggih dan 
menghadirkan 
berbagai 
solusi 
modern yang 
meningkatkan 

standar e- 
commerce,” 
kata Indra 
Wiralaksmana, 
Country Head, 
Ninja Xpress. 

“Aplikasi Ninja Easy menawarkan 
para penjual social commerce cara 
baru untuk mengurus pengiriman 
dan pembayaran yang amat 
mudah—cukup dengan Buat Link, 
Kirim dan Terima Pembayaran dan 
kami ingin mereka punya waktu 
lebih untuk hal-hal yang lebih 
penting seperti mengembangkan 
bisnis mereka,” katanya.

Ninja Xpress menghadirkan 
cara termutakhir berjualan di 
media sosial dengan menawarkan 
pengalaman pengaturan pengiriman 
barang dan pembayaran yang 

lebih baik, tanpa merepotkan 
dan mewajibkan penjual untuk 
berpindah ke platform baru. 
Ninja Easy adalah solusi untuk 
memudahkan proses social 
commerce. 

Aplikasi ini memangkas waktu 
yang terbuang percuma ketika 
para penjual menunggu pembeli 
mengirimkan bukti pembayaran 
dan informasi tujuan pengiriman, 
sebelum bisa pergi ke pos paket 
terdekat atau mengurus jasa 
pengiriman lainnya.

Ninja Easy juga memudahkan 
social 
commerce 
dengan 
menyeder–
hanakan 
proses 

penjualan 
serta 
menyempur–
nakannya 
dengan 
menawarkan 

opsi pembayaran cash on delivery 
(COD). 

COD adalah pilihan utama 
untuk transaksi e-commerce di 
Indonesia walaupun ada opsi-opsi 
seperti transfer antar bank atau 
e-payment, yang mana sangat 
bergantung kepada kepemilikan 
rekening bank dan kartu kredit. 

Data Findex (Financial Inclution 
Index) 2014 dari Bank Dunia 
menunjukkan bahwa hanya ada 
36% atau 90 juta orang Indonesia 
yang memiliki rekening bank, di 
saat yang sama Bank Indonesia 
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Indosat Ooredoo memberikan 
penghargaan kepada enam 
pemenang Indosat Ooredoo Stock 
Trading Contest (ISTC) 2016 yang 

diselenggarakan di Kantor Pusat 
Indosat Ooredoo. Program yang 
diselenggarakan sebagai bentuk 
komitmen Indosat Ooredoo dalam 
meningkatkan jumlah investor andal 
di pasar modal Indonesia ini berhasil 
menjaring 10.000 peserta dari 
seluruh Indonesia di tahun kedua 
penyelenggaraannya.

Enam peserta terbaik berasal 
dari beberapa daerah di Indonesia 
seperti Jakarta, Malang, Yogyakarta, 
dan Padang. Para pemenang dinilai 
berdasarkan beberapa kriteria 
antara lain keberhasilan menentukan 
strategi investasi yang tepat, 
mendapat peringkat (portfolio) 
terbaik, membuat rencana ke depan 
sebagai investor, serta masukan 
untuk pengembangan pasar 
modal Indonesia. Para pemenang 

pun memperketat peraturan 
kepemilikan kartu kredit melihat 
tingkat kredit macet (NPL) di 
kisaran 2,6% per tahun 2015.

Dengan menawarkan metode 
pembayaran COD, Ninja Easy 
menggarisbawahi komitmen Ninja 
Xpress kepada para pelaku social 
commerce, membantu menjembatani 
kesenjangan kepercayaan antara 
penjual dan pembeli perihal reputasi 
kedua belah pihak ataupun hal-hal 
terkait produk lainnya sehingga 
mereka lebih percaya diri dalam 
bertransaksi online. 

Pembeli hanya harus membayar 

ketika barangnya sudah sesuai 
pesanan, dan segera sesudah 
pesanan dibayar, saldo di akun 
penjual di aplikasi Ninja Easy 
bertambah secara otomatis. Daftar 
barang penjual juga diperbaharui 
dengan sendirinya.

Para pengguna aplikasi Ninja 
Easy juga bisa menikmati fitur-
fitur canggih yang kini hanya 
tersedia bagi para penjual yang 
bermitra dengan Ninja Xpress, 
seperti pelacakan kiriman secara 
real-time, pengiriman ulang bebas 
biaya, dan layanan pelanggan yang 
responsive.

CETAK 
CALON 
INVESTOR 
ANDAL 
PASAR 
MODAL

Indosat 
Ooredoo

343No. 55 April 2017Majalah I  TC



GALERI

mendapatkan penghargaan berupa 
hadiah uang tunai dan penyertaan 
modal.

“Meski baru kedua kalinya kami 
menyelenggarakan ISTC, kami sangat 
senang karena terjadi peningkatan 
peserta dari sekitar 8.000 orang 
tahun lalu, kini menjadi 10.000 
orang. Artinya, terjadi peningkatan 
minat dari generasi muda untuk 
terjun ke dunia pasar modal. Melihat 
antusiasme peserta, kami percaya 
bahwa program ISTC merupakan 
salah satu program yang bisa 
mewujudkan Indonesia sebagai salah 
satu negara ekonomi terbesar di 
Asia,” ujar President Director & CEO 
Indosat Ooredoo, Alexander Rusli.

Direktur Pengembangan Bursa 
Efek Indonesia (BEI), Nicky Hogan 

mengatakan dengan semakin 
atraktifnya performa bursa saham 
Indonesia dalam beberapa tahun 
terakhir diharapkan dapat semakin 
meningkatkan minat masyarakat 
untuk menjadi investor di BEI. 

Saat ini jumlah investor pasar 
modal Indonesia baru mencapai 
564.952 single investor 
identification (SID).

Indosat Ooredoo memahami 
bahwa minat masyarakat Indonesia 
untuk berpartisipasi di bursa saham 
terbilang masih cukup minim. 
Berdasarkan data yang disajikan 
Bursa Efek Indonesia (BEI), dari 
total 250 juta penduduk Indonesia, 
hanya 529.257 orang yang sudah 
berpartisipasi di bursa saham atau 
kurang dari 1 persennya.
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ASUS resmi 
memboyong 
ASUS ROG GX800, 
notebook gaming 

satu-satunya di dunia yang 
memiliki watercooling 
terpisah dan mempunyai 
performa paling gahar 
ke Indonesia. 
Kehadiran 
perangkat ini 
membawa sejumlah 
peningkatan teknologi yang 
signifikan dari pendahulunya 
untuk menyempurnakan 
pengalaman penggunaan.

ASUS ROG GX800 adalah 
notebook gaming pertama yang 
menggunakan watercooling di 
dunia, mempunyai spesifikasi 
“tingkat dewa” dan dihadirkan 
tidak hanya sekedar menjadi 

mesin game untuk 
para hardcore 
gamer. Notebook 
ini sekaligus 
menyuguhkan 
rentetan 
teknologi 
mutakhir 
yang paling 
canggih saat 
ini berbekal 

prosesor 
Intel Core 

i7-7820HK yang 
dapat di overclock serta sistem 
operasi Windows 10 yang telah 
ditingkatkan kemampuannya 
untuk kebutuhan gaming.

Willy Hendrajudo, Windows 
Business Group Head, Microsoft 
Indonesia mengatakan, Windows 
10 hadir dengan DirectX 
12, sebuah API (Application 
Programming Interface) yang 
membantu pengguna untuk 
mendapatkan tampilan game 
yang lebih stabil, disertai 
dengan peningkatan kualitas 
grafik serta suara. “Windows 
10 sendiri adalah platform 
yang diciptakan untuk berbagai 
kebutuhan salah satunya adalah 

Notebook Gaming 
ASUS ROG GX800

Spesifikasi Dewa,
Khusus untuk Sultan
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gaming,” sebut Willy.
“Kelahiran dari ASUS ROG GX800 

diawali dari sebuah ide dasar untuk 
mewujudkan sebuah komputer mobile 
yang performanya dapat menyamai 
perangkat desktop,” ucap Galip Fu, 
Country Marketing Manager ASUS 
Indonesia. “Kami sangat berambisi akan 
gagasan ini dan memulai riset untuk 
menciptakan teknologi watercooling 
pada perangkat gaming sejak 2003,” 
tambahnya.

Galip menambahkan, ASUS akhirnya 
berhasil mewujudkan impian tersebut 
dan melahirkan perangkat pertamanya 
dengan nama ASUS ROG GX700 pada 
tahun 2015 lalu. Kini sang predesesor, 
lanjut Galip, telah memiliki suksesor 

dengan kekuatan yang lebih dahysat 
serta teknologi yang juga lebih hebat.

“ASUS ROG GX800 adalah beast 
gaming notebook yang dilahirkan untuk 
menaklukan semua konten 3D gaming 
paling berat sekalipun apalagi ditambah 
dengan kemampuannya overclocking-
nya,” ujar Galip. “Penggunaan 
pendinginan berbasis watercooling, 
memastikan semua jenis “penyiksaan” 
yang dibebankan padanya menjadi 
aman terkendali,” imbuhnya.

Dengan kata lain, ucap Galip, ASUS 
ROG GX800 adalah notebook yang 
menawarkan prestise dan kemewahan 
untuk memberikan kepuasan pada para 
“sultan” atau konsumen yang tidak 
punya masalah dengan anggaran.

Konsistensi yang dilakukan 
ASUS untuk menciptakan 
perangkat gaming yang 
berkualitas, membuat 

mereka pun harus terus berinovasi 
menyempurkan desain maupun 
spesifikasi agar kemampuan device-
nya semakin mumpuni. Sebagai 
implementasinya, ASUS ROG GX800 
dirilis dengan rumpun teknologi 
terbaru yang paling update saat ini.

“Beberapa perbedaan mendasar 
yang diterapkan antara lain, ASUS 
ROG GX800 menggunakan teknologi 
2 way SLI GTX1080 graphic cards, 
prosesor Intel Core i7-7820HK, layar 
18,4 inci beresolusi 4K dilengkapi 
G-Sync, dua buah adapter berukuran 
330W dan RGB backlit keyboard,” 
Galip menjelaskan.

Secara keseluruhan, Galip 
melanjutkan, kinerja notebook ini 
masih sanggup di overclock dengan 
aman hingga 4,6 GHz. Sebelumnya, 
ASUS ROG GX700 hanya sanggup 
di overclock mencapai 4,4 GHz. 
Tidak hanya prosesor, tetapi kartu 
grafisnya pun mampu di-overclock 
hingga 1961MHz. Sementara Video 
RAM (VRAM) dan DRAM (Dinamic 
Random Access Memory) juga bisa 
ditingkatkan dengan mudah sampai 
5,2GHz dan 2800MHz melalui ASUS 
Gaming Center.

Clock speed yang lebih tinggi 
tentu saja berpengaruh besar pada 
kinerja dan processing speed pada 
komputer secara keseluruhan, antara 
lain mampu meningkatkan frame 
rate (FPS) pada game, mempercepat 

Teknologi Disempurnakan dengan 
Desain yang lebih Elegan
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Perlu untuk diketahui, cara 
kerja dari docking yang oleh 
ASUS disebut sebagai Hydro 
Overclocking Station ini masih 

sama dengan watercooling pada 
GX700. Pendingin bekerja dengan cara 
mengalirkan cairan yang berasal dari 
tangki melalui tabung selang yang 
didorong oleh pompa menuju ke dalam 
perangkat untuk mendinginkan sistem 
yang sedang bekerja.

Namun pada docking station generasi 
kedua ini, ASUS telah mendesain ulang 
konsep pendinginannya sehingga aliran 
coolant mampu mengalir pula pada 
CPU serta dua buah GPU-nya untuk 
meredam panas. Setelah menunaikan 

tugas tersebut, 
cairan panas 
yang 
telah men–
dinginkan sistem tersebut 
dialirkan lagi keluar sistem dan 
kembali menuju docking untuk 
mendinginkan temperatur dengan 
radiator. Panas akan dibuang 
keluar melalui lubang ventilasi 
pada radiator.

Karena mempunyai tugas 
yang cukup berat, secara 
otomatis watercooling 
pada GX800 dibuat 
menjadi 

waktu rendering 3D/video editing 
serta membuat berbagai aplikasi 
yang sangat boros daya atau 
resource intensive, seperti game dan 
beberapa aplikasi sosial media yang 
menggabungkan foto, video dan teks 
sekaligus di dalamnya berjalan lebih 
gegas.

“Ketika hendak melakukan 
overclocking, sistem pada notebook 
mengharuskan Anda memasang 
Hydro Overclocking Station untuk 
mendapatkan kemampuannya secara 
100 persen,” sebut Galip. “Akan 
tetapi sejatinya hanya dengan 
notebooknya, Anda pun sudah bisa 
memaksimalkan kemampuannya 
hingga 90 persen asalkan 
mencolokkan adaptor berukuran 
330W untuk menyuplai tenaga pada 

perangkat tersebut,” sambungnya 
kembali.

Dari sisi kenyamanan dan 
meningkatkan suasana bermain game 
yang lebih terasa, RGB keyboard 
dengan fitur anti ghosting 30 roll 
over keyboard serta mechanical 
switch, sanggup memberikan 
kenyamanan ekstra serta presisi 
yang tepat pada saat Anda sedang 
memainkan game terutama game 
MOBA (Multiplayer Online Battle 
Arena) seperti DOTA 2, League 
of Legends, maupun game FPS 
(First Person Shooter) Counter 
Strike, Point Blank dan lainnya. 
Dikombinasikan dengan teknologi 
ROG AURA, menyuguhkan pengguna 
pilihan kustomisasi hingga 8 juta 
pilihan warna untuk dipilih.

Docking Watercooling Generasi ke-2, 
Lebih Bertenaga
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lebih besar 20 persen dibanding 
pendahulunya untuk menampung 
lebih banyak coolant. Secara otomatis 
bobotnya pun bertambah berat menjadi 
4,7Kg.

Desain radiator water cooling dibuat 
dengan proses manufaktur yang sama 
dengan sistem pendingin yang ada pada 
sebuah mobil, agar dapat memberikan 
penyegaran dan pendinginan yang 
maksimal. Water cooling-nya pun 
sangat mudah digunakan, karena 
pengguna hanya tinggal mengaitkan 
konektor yang ada di docking dengan 
notebook.

Notebook dengan memori RAM 
sebesar 64GB DDR4 2800MHz yang 
dapat di-overclock ini, memiliki 3 buah 
SSD berukuran 512 GB berfitur Non 
Volatile Memory Express (NVMe). 
SSD tersebut memanfaatkan slot 
PCIE Generasi ke-3 M.2 untuk 
memaksimalkan kecepatan bandwidth-
nya. Secara kesuluruhan performa write 
and read dari SSD pada ROG GX800 
meningkat hingga lebih dari 21 persen 
dan 55,7 persen.

Seiring dengan mulai banyak 
bermunculannya konten game berbasis 
VR, ASUS ROG GX800 tentu saja 
produk gaming dengan kemampuan 
VR ready, alias siap untuk memainkan 
konten game berbasis Virtual Reality. 
Anda pun dapat menyambungkan layar 
dengan dua monitor 4K menggunakan 
a Display Port 1.3 atau langsung 
menghubungkannya dengan satu layar 
beresolusi 8K.

Main Spec : ROG GX800 (G-SYNC)
CPU : Intel Core i7-7820HK   
  processor overclock up to  
  4,6GHz
Operating System : Windows 10
Memory : 64GB DDR4 up to   
  2800MHz
Storage : M.2 PCIEX4 NVMe   
  512G*3 RAID0
Display : 18.4” UHD IPS LED   
  backlight (3840X2160)   
  with G-SYNC
Graphics : NVIDIA® GeForce® 
  GTX 1080 SLI with 16GB  
  GDDR5X VRAM
Input/Output : 1 x Microphone-in/  
  Headphone-out jack, 1 x  
  VGA port/Mini D-sub 15-  
  pin for external monitor, 3 x 
  USB 3.0 port(s), 1 x USB  
  3.1 port Type C Gen2 (with  
  Thunderbolt), 1 x RJ45   
  LAN Jack for LAN insert, 
  1 x HDMI
Camera : Built-in HD camera and   
  array mic
Connectivity : Integrated 802.11ac, BT  
  4.1 (Dual band) 2×2
Audio : Built-in Speakers and  
  Analog Microphone,   
  SonicMaster, 4 speakers,  
  ESS Sabre Headphone   
  DAC to enhance audio   
  performance.
Dimension : 45.8(W) x 33.8(D) x 4.34 ~  
  4.74 (H) cm
Battery : 74WHrs, 4S2P, 8 Cell 
  Li-ion Battery pack
Keyboard : Mechanical Keyboard with  
  RGB LED
MSRP : Rp 95.499.000
Accessories : GX800VH Liguid Cool   
  Docking
  Gaming Mouse
  Gaming Suitcase &   
  Backpack bag & Antenna
Warranty : 2 years full global warranty
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