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Pembaca Majalah ICT yang budiman,
Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, 

perkembangan bisnis digital laksana cendawan di 
musim hujan. Banyak perusahaan, aplikasi, permainan 
dan layanan digital hadir ke tengah masyarakat. 
Namun, dari yang banyak itu, satu per satu gugur, tetapi 
ada juga yang bisa meraih investasi hingga triliunan 
rupiah. Meski begitu, yang berhasil nampaknya lebih 
sedikit dibandingkan dengan yang harus meninggalkan 
gelanggang satu per satu. Pasalnya, booming bisnis 
digital tidak disambut perubahan mendasar dari sektor 
perbankan, yang muaranya, seolah bisnis ini seperti 
gelembung (bubble) yang mudah kempes atau bahkan 
pecah. Topik inilah yang kami angkat sebagai laporan 
utama Majalah ICT No.56-2017 ini.

Masih terkait bisnis digital, peretasan situs salah 
satu perusahaan telekomunikas terbesar di Tanah 
Air, selain menyangkut keamanan informasi, pesan 
yang disampaikan peretas mengenai mahalnya tarif 
Internet di Indonesia kami sajikan dalam laporan 
khusus. Sebab bagaimana mungkin kita bicara 
mengenai ekonomi digital hingga berbusa-busa, namun 
dari segi infrastruktur jaringan, khususnya soal tarif 
yang terjangkau, menjadi hambatan. Kami mencoba 
membedah isu tarif data atau tarif Internet ini dari 
berbagai sisi. 

Di edisi kali ini, kami juga hadirkan pembahasan 
dan informasi terkini perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi Indonesia lainnya. Dari soal 
penegasan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang 
melarang kampanye lewat layar kaca di luar jadwal 
yang ditentukan Komisi Pemilu Umum, kemudian 
informasi mengenai 109 perusahaan belum membayar 
Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi yang 
kemudian mendapat Surat Peringatan Pertama, ada 
juga informasi perkembangan penghitungan biaya 
interkoneksi yang gagal diimplementasikan pada 2016, 
serta upaya membidik pasar dunia lewat pemasaran 
online yang dikembangkan Kementerian Koperasi dan 
UKM. 

Melalui mimbar ini, kami ingin menyampaikan pula 
bahwa Majalah ICT akan hadir dalam perhelatan 
CommunicAsia 2017 di Sands Expo and Convention 
Centre Singapura yang berlangsung tanggal 23 - 25 
Mei mendatang. Menginformasi perkembangan ICT 
Indonesia terkini serta menjadi bahan rujukan akademis 
dan keputusan bisnis merupakan harapan kami akan 
kehadiran Majalah ICT yang terbit dalam dua bahasa—
Bahasa Indonesia dan Inggris—ini. Kunjungi kami di 
booth 5K1-01 untuk mendapatkan informasi lebih jauh 
mengenai Majalah ICT.

Selamat membaca, dan maju terus teknologi 
informasi dan komunikasi Indonesia. 

• Redaksi
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Aplikasi Go-Jek terus 
melambung. Go-Jek kini 
menjadi aplikasi yang dinilai 
cukup berhasil meraih hati 

pengguna dan investor. Bahkan 
investasi yang didapatkan tidak 
tanggung-tanggung. Pada bulan Mei 
ini, Go-Jek dilaporkan telah menerima 
pendanaan baru sebesar 1,2 miliar 
dolar AS atau sekitar Rp 16 triliun dari 
sejumlah investor, yang dipimpin oleh 
perusahaan Internet raksasa Tencent 
asal China. Disebutkan kesepakatan 
tersebut ditandatangani pada awal 
bulan ini, dan membuat valuasi Go-Jek 
meroket jadi 3 miliar dolar AS atau 
setara dengan Rp. 40 triliun. Tentu 
investasi baru ini bukan merupakan 
investasi yang pertama. Di 2016, 
tepatnya Agustus 2016, Go-Jek juga 
mendapatkan pendanaan 550 juta dolar 
AS yang membuat valuasi Go-Jek jadi 
1,3 miliar dolar AS.

Tak hanya Go-Jek, keberhasilan 

meraih penanaman modal juga 
didapat Tokopedia yang berhasil 
mendapatkan dana 147 juta dolar AS. 
Ini yang membuat sektor e-commerce 
laksana gadis cantik yang menjadi 
incaran banyak investor. Seperti juga 
didapat MatahariMall, yang berhasil 
mendapatkan meraih tambahan 
investasi senilai 100 juta dolar AS. Ini 
juga diikuti Elevenia yang mendapatkan 
suntikan 50 juta dolar AS.

Selain e-commerce, bisnis financial 
technology (fintech) juga mencoba 
meraih perhatian. Seperti Modalku 
yang mendapatkan pendanaan sebesar 
8,8 juta dolar AS. Kemudian ada juga 
Cashtree yang kebagian 4 juta dolar 
AS, Uang teman sebesar 735 ribu dolar 
AS, EasyPay mendapatkan 17 juta 
dolar AS, serta banyak lagi yang angka 
investasinya tidak disebutkan.

Bisnis Digital Bergerak
Bisnis digital Indonesia memang 
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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%.

Menteri Komunikasi dan Informatika 
Rudiantara saat forum pertemuan G20 
Digital Ministers Meetings bertema 
"Policies for a Digital Future", di 
Dusseldorf, Jerman, awal bulan lalu, 
menyampaikan cerita sukses Indonesia 
kembangkan bisnis digital. 

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.

Bisnis digital juga kental urusannya 
dengan industri kreatif. Tak herna jika 
Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) akan 
terus mendorong pelaku industri kreatif 

untuk berkembang dimana salah satu 
pendukung berkembangnya industri 
kreatif yakni teknologi informasi, 
seperti jaringan internet berperan 
penting dalam mengenalkan dan 
memasarkan produk industri kreatif.

Deputi Akses Permodalan Bekarf 
Fadjar Hutomo menyampaikan, selain 
menyumbang pertumbuhan domestik 
bruto (PDB) nasional, industri kreatif 
merupakan sektor keempat terbesar 
dalam penyerapan tenaga kerja. 

Data Bekraf menyebutkan, 
mengacu data 2016, industri kreatif 
menyumbang sekitar Rp.800 triliun 
atau delapan persen dari total PDB, 
dengan pertumbuhan dari tahun ke 
tahun mencapai lima persen. “Ekonomi 
kreatif semakin mendapat perhatian 
utama di banyak negara, karena dapat 
memberikan kontribusi nyata terhadap 
perekonomian. Melihat potensi 
tersebut, Pemerintah terus mendorong 
startup untuk terus berkembang. Selain 
dengan memberikan wadah bagi pemain 
industri kreatif untung menuangkan 
ide-idenya. yang tidak kalah pentingnya 
adalah pemerataan internet,” katanya.

Menurutnya, harus diakui bahwa 
jaringan internet sangat berperan 
penting dalam mengenalkan dan 
memasarkan produk industri kreatif. 
Pemasaran sistem online memiliki 
jangkauan sangat luas dan dalam waktu 
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singkat. “Pemerataan akses internet 
menjadi kewajiban Kominfo agar 
ekonomi yang berbasis digital kreatif ini 
dapat terus berkembang,” tandasnya. 

Fadjar menambahkan, saat ini 
ada 16 subsektor yang akan terus 
berkembang selama 2015-2019, yakni 
seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan 
radio, aplikasi game, arsitektur, desain 
interior, desain komunikasi visual, 
periklanan, musik, penerbitan, fotografi, 
desain produk, fashion, film animasi dan 
video, kriya, dan kuliner. 

Namun sayangnya, katanya, akses 
internet di Indonesia belum tersedia 
merata ke seluruh wilayah khususnya di 
daerah pelosok. Survei yang dilakukan 
oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan 
Internet Indonesia (APJII) pada 2016 
mengungkap bahwa penetrasi internet 
mayoritas masih berada di Pulau Jawa. 

“Dari survei yang dipresentasikan 
oleh APJII itu tercatat bahwa sekitar 
86,3 juta orang atau 65 persen dari 
angkat total pengguna internet tahun 
ini berada di Pulau Jawa. Sedangkan 
sisanya adalah 20,7 juta atau 15,7 
persen di Sumatera. Kemudian 8,4 juta 
atau 6,3 persen di Sulawesi, 7,6 juta 
atau 5,8 persen di Kalimantan, 6,1 
juta atau 4,7 persen di Bali dan NTB, 
3,3 juta atau 2,5 persen di Maluku dan 
Papua,” pungkasnya.

Saat acara Master Plan 2020 
“Grab 4 Indonesia” di Grand Hyatt 
Jakarta, Menteri Rudiantara juga 
menyatakan bahwa perkembangan 

teknologi diharapkan mampu menjadi 
alat pertumbuhan ekonomi. “Kominfo 
memposisikan ICT sebagai enabler bagi 
pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. 
Pemerintah mendukung model bisnis 
yang dikembangkan Grab karena 
membantu memberdayakan ekonomi 
masyarakat,” jelas Rudiantara.

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

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

LAPORAN UTAMA

Fenomena bisnis digital di 
satu sisi memang begitu 
janjikan. Tak mengherankan 
jika yang terjun ke bisnis 

ini laksana cendawan di musim 
hujan, terus tumbuh. Di Indonesia, 
hampir sebagian generasi muda 
terutama mahasiswa beramai-
ramai mengembangkan startup 
atau aplikasi yang bisa diakses oleh 
banyak orang. 

Managing Director Kejora 
Ventures, Andy Zain mengakui, 
saat ini jumlah pelaku atau 
pencipta startup di Indonesia 
tumbuh signifikan. Banyak dari 
warga terutama mahasiswa 
menciptakan sebuah aplikasi yang 
bisa dimanfaatkan oleh berbagai 

START 

UP
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kalangan. "Bidangnya pun tidak 
terbatas, bisa apa saja,” ujar 
Andy beberapa waktu lalu, 
saat hadir di kompetisi 
Ideaboxs Ventures yang 
diselenggarakan oleh Indosat 
Ooredoo.

Meski begitu, Andy 
mengakui banyak di 
antara mereka yang gagal 
berkembang atau mati 
suri. Meski berkembang 
pesat, katanya, 
namun banyak yang 
tak mampu bertahan 
ataupun gagal menggaet 
pengguna aplikasi. 
Beberapa kelemahan 
masih menghiasi para 
pencipta startup di 
Indonesia sehingga tidak mampu 
bertahan dengan baik di tengah 
perkembangan industri digitalisasi. 

Memang banyak alasan yang 
membuat bisnis startup jatuh 
kemudian bangkrut. Salah satunya 
penyebab yang sering ditemukan 
adalah meniru apa yang dilihat 
sukses di luar negeri sehingga 
mengabaikan apa yang dibutuhkan 
pengguna. Seperti pernah 
disampaikan salah satu Google 
Developer Expert, Yohan Totting. 
“Boleh dibilang sembilan dari 
sepuluh startup mati. Kesalahan 
yang sering kita lihat, sesimpel 
karena banyak teman-teman 
developer ingin create something 
yang mereka lihat dari luar,” 
katanya.

Dicontohkannya, beberapa 
developer yang membuat media 
sosial ala Indonesia dengan 
meniru  layanan jasa yang ada 
di luar. Masalahnya, kemudian 

para developer ini tidak pernah 
berbicara dengan pengguna 

untuk mengetahui kebutuhan 
dan masukan dari pengguna di 
Indonesia. 

"Kalau kita lihat seperti 
Go-Jek, yang real di sini. 
Mereka sebenarnya fokus 
pada masalah di sekitar, 
dan mereka create solusi 
untuk orang Indonesia. 

Jadi untuk mem-validasi 
idenya itu lebih gampang 
ketimbang mereka 
berpikiran bikin social 
network tapi mereka 
tidak berbicara dengan 

penggunanya,” jelasnya.
Pemerintah sendiri 

saat ini sedang merintis jalan 
menghadirkan tambahan startup 
lewat Program Gerakan Nasional 
1000 Startup Digital. Program 
ini telah menyelesaikan tahapan 
inkubasi pada Batch Pertama 
tiga kota Jakarta, Surabaya, dan 
Yogyakarta. 

Gerakan Penciptaan 1000 
Startup Digital untuk 3 Kota 
tersebut di mulai pada bulan 
Agustus 2016 dengan tahapan 
kegiatan mulai dari kegiatan Pre-
Ignition yaitu perkenalan awal 
Gerakan 1000 Startup Digital dan 
mengajak untuk menjadi bagian 
dari Gerakan, kemudian dilanjutkan 
tahapan berupa kegiatan serial bagi 
siapa saja yang bergabung kedalam 
Gerakan 1000 Startup Digital ini. 
Tahapan berupa kegiatan serial 
tersebut meliputi fase ignition, 
networking, workshop, hackathon, 
bootcamp, kemudian berakhir pada 
tahapan Inkubasi. Fase Inkubasi 
sendiri berlangsung selama 3 bulan.
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Disampaikan Plt Kepala Biro 
Humas Kementerian Kominfo 
Noor Iza, pertengahan 
April 2017, fase Inkubasi 
dari 3 Kota di atas telah 
selesai dan menghasilkan 
beberapa startup digital 
yang akan terus di dorong 
menuju area operasional 
dan komersialisasi.  

Di Jakarta tercatat 
ada tujuh startup 
yang fokus pada 
bidang pendidikan, 
jasa, olahraga dan 
budaya. Di Surabaya 
juga muncul startup 
di bidang event, 
peternakan, jasa 
dan situs perjodohan. 
Dan di Yogyakarta, 
anak mudanya tergerak 
untuk membuat startup tentang 
kesehatan, pendidikan, sosial, 
advertising dan karier.

Untuk memperkenalkan kepada 
publik, maka Kementerian 
Komunikasi dan Informatika 
bersama para Pemangku 
Kepentingan terkait Gerakan 
Nasional 1000 Startup Digital 
memfasilitasi para startup dari 
3 Kota tersebut pada sebuah 
acara bertajuk “Demo Day” 
yang diselenggarakan akhir 
April lalu. Demo Day bertujuan 
untuk memberikan wahana 
untuk mempresentasikan dan 
menampilkan produk startup 
kepada berbagai kalangan dari 
Pemerintah, Media dan Permangku 
Kepentingan serta Masyarakat. 

Para Startup dipersilakan untuk 
unjuk gigi kepada khalayak atas 
hasil kreasi dan pengembangannya 

yang dilakukan selama kurun 
waktu 6 (enam) bulan. 
Kegiatan Demo Day juga 
bermanfaat untuk berperan 
sebagai role model 
kedepannya bagi kota-kota 
lainnya yang belum masuk 
tahap Inkubasi.

Menanggapi Program 
Gerakan Nasional 1000 
Startup Digital, Chief 

Marketing Officer 
(CMO) GDP Venture 
Danny Oei Wirianto, 
belum terlalu yakin 
program tersebut 
bisa menciptakan 
perusahaan rintisan 

yang memiliki bisnis 
yang bisa berkelanjutan 

atau bisa bertahan lama. 
“Dalam beberapa tahun 

kami melihat banyak perusaahaan 
mati. Salah satu perusahaan saya 
juga sempat mati. Pertanyaannya 
apakah bisa mereka punya insting 
untuk bertahan,” ujarnya.

Menurutnya, bukan perkara 
mudah untuk membangun sebuah 
ekosistem yang baik untuk 
menumbuhkan para perusahaan 
rintisan. Itu memerlukan 
infrastruktur yang baik serta 
pemahaman dari para pendiri 
mengenai produk-produk apa yang 
tepat saat ini. 

Meski demikian, pihaknya 
tetap memetakan dan memantau 
potensi-potensi apa yang timbul 
dari gerakan tersebut. Hanya saja 
memang ada sedikit keraguan 
unuk melakukan investasi, terlebih 
banyak peran pemerintah dan BUMN 
melalui dananya. 

“Ada beberapa yang kita 
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petakan. Tapi kita juga tidak mau 
terjebak, karena kalau tidak 
salah mereka kan akan dapat 
fund dari pemerintah dan 
kredit lunak dari BUMN, 
dan itu risiko jika fund itu 
nantinya bermasalah,” 
kata Denny.

GDP sendiri 
telah menanamkan 
investasinya lewat 
puluhan start-up, 
seperti Blibli.com, Daily 
Social,Kaskus, Kincir, 
Bolalob, Kurio, Infokost 
dan lain-lain. “Secara 
brand mungkin 
ada dikisaran 28,” 
ungkapnya. Selain 
punya portofolio di 
dalam negeri, GDP 
Venture juga punya 
portofolio di luar 
negeri seperti Garena. 
Perusahan tersebut 
merupakan perusahaan 
internet dan mobile platform yang 
berbasis di Singapura.

Bisnis digital yang mewabah, 
juga tak imun dari potensi 
persaingan, yang bisa membuat 
gelembung bisnis yang tadinya 
besar, mengempis bahkan pecah. 
Ini bisa dilihat dari persaingan 
bisnis transportasi online. 
Penguasaan Go-Jek kini juga mulai 
mengempis, karena harus berbagi 
dengan Uber dan Grab yang 

gelembung juga kian membesar. 
Bahkan, ada penguasaan 

penyedia transportasi online 
tertentu di wilayah tertentu. 
Menariknya, beberapa 
aplikasi transportasi 
online yang sebelumnya 
meramaikan bisnis ini, 
juga kian hilang namanya 
karenan gelembungnya 
pecah ditusuk pemain 
transportasi online 
lainya.

Apa yang terjaid di 
bisnis transportasi 

digital, bukan hal 
yang aneh juga akan 
terjadi di bisnis 
digital lainnya. 
Pasalnya, bisnis 
digital bukanlah 

seperti menjual 
produk biasa, yang 

beli berapa, ambil 
margin berapa dan jual 

berapa secara langsung. 
Monetisasi bisnis digital 

membutuhkan nafas yang panjang 
seperti lari marathon. Yang tidak 
kuat, akan lebih dulu mundur 
teratur. Apalagi bisnis ini belum 
sepenuhnya mendapat perhatian 
dan bantuan secara jelas dari 
pemerintah. Harapan mendapatkan 
keuntungan, tapi malah buntung. 
Sehingga tak heran, jika dikatakan 
bisnis ini 
laksana bisnis 
bakar duit.
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&PERETASAN 
INTERNET MURAH
Situs penyedia layanan 

telekomunikasi dan internet 
Telkomsel diretas hacker. 
Peretas mengganti tampilan 

halaman situs Telkomsel di telkomsel.
com dengan keluhan akan internet 
yang mahal. Selain itu, peretas 
juga mengganti Telkomsel menjadi 
Telkomnyet. Namun kini, situs 
Telkomsel sudah kembali normal.

Peretasan laman Telkomsel diketahui 
dari garis waktu media sosial Twitter 

yang menyebut bahwa laman depan 
Telkomsel berubah penampilan. Di 
halaman depan situs yang diretas, 
peretas memprotes harga paket data 
Telkomsel yang dianggap terlalu mahal. 
Deskripsinya pun berisi kata-kata kasar 
yang mengeluhkan soal itu.

“Pegimane bangsa Endonesia mau 
maju kalo internet aja mahal. Makan 
aja susah apalagi beli kuota internet. 
Murahin harga kuota internet. Kagak 
usah dibagi-bagi 2G/3G/4G,” begitu 
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tulisan yang ditinggalkan peretas dalam 
laman yang berlatar belakang warna 
hitam.

Memang ada simbol anonymous 
dalam laman tersebut. Namun, 
seruannya ingin tidak perlu ada paket 
bundling layanan internet HOOQ dan 
Viu untuk hiburan. “Gue cuma butuh 
kuota internet. Titik,” tulisnya.

Bergantinya halaman depan 
laman Telkomsel memang tidak 
lama, sebab kemudian situs 
Telkomsel sudah dapat diakses 
kembali. Namun, sempat juga 
ketika dicoba menggunakan 
fasilitas pencarian lewat 
Google, maka akan didapat 
pengubahan nama 
perusahaan Telkomsel 
menjadi Telkomnyet.

Disebut memberikan 
tarif mahal, 
Telkomsel 
punya alasan 
mengapa hal 
itu bisa terjadi. 
Disampaikan Vice 
President Communications Telkomsel 
Adita Irawati, dalam menetapkan tarif 
internet, Telkomsel merujuk pada 
komponen biaya jaringan termasuk 
untuk kebutuhan akses bandwidth 
internasional. Dan kini, pihaknya 
menawarkan berbagai pilihan paket 
Internet kepada pelanggan, dengan 
berbagai pilihan harga.

“Telkomsel berterima kasih dan 
menghargai keluhan masyarakat 
pengguna soal tarif kuota Internet. 
Hal ini menunjukkan  bahwa produk 
seluler kami digunakan oleh masyarakat 
luas. Namun sesungguhnya kami 
menawarkan berbagai pilihan paket 
Internet kepada pelanggan, dengan 
berbagai pilihan harga,” katanya.

Dijelaskan Adita, layanan Telkomsel 
hadir di 95 persen wilayah populasi 

Indonesia melayani seluruh pelanggan 
hingga ke pelosok negeri dan bahkan 
hingga perbatasan. Layanan 4G 
Telkomsel juga telah hadir di sekitar 
500 Ibu Kota/Kabupaten untuk 
memberikan pelanggan pengalaman 
internet cepat. Saat ini pelanggan 
Telkomsel mencapai 169 juta 
pelanggan dimana sekitar 50 persen  

diantaranya tercatat sebagai 
pelanggan 3G/4G.

Kemudian, Telkomsel 
juga telah melaksanakan 

pembangunan sekitar 
25.000 BTS baru 
sepanjang 2016, 
di mana 92 persen 

diantaranya merupakan 
BTS 3G/4G. Telkomsel 

memiliki total BTS sekitar 
137 ribu unit, dengan 
komposisi BTS 3G/4G 

sebesar 61 persen.
“Semua ini tentunya kami 

tujukan untuk bisa membantu 
masyarakat memperoleh 

akses telekomunikasi yg 
dapat mendukung aktivitas sosial 
dan ekonomi masyarakat di seluruh 
Indonesia,” tandasnya.

Indosat dan Dinsos Juga Diretas
Setelah situs Telkomsel.com diretas 

dan diganti lamannya dengan seruan 
penurunan tarif internet dan kata-
kata kasar, giliran situs Indosat yang 
diretas. Adapun laman yang diretas 
dan didefacing adalah laman pada 
sub domain indosatooredoo.com 
atau tepatnya arena.indosatooredoo.
com. Meski begitu, pihak Indosat 
menegaskan bahwa situs tersebut 
dikelola oleh pihak lain.

Dijelaskan Group Head Corporate 
Communications Indosat Ooredoo Deva 
Rachman, ketika peretasan itu terjadi, 
perusahaannya sedang mengevaluasi 
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prosedur dan pengaturan penggunaan 
situs subdomain yang menggunakan 
nama Indosat Ooredoo. Dan situs 
arena.indosatooredoo.com itu juga 
sudah lama tidak aktif. “Subdomain 
tersebut dimiliki dan dikelola oleh 
partner kami,” tegas Deva.

Ditambahkannya, sejumlah situs 
microsite partner berkonten promosi 
lama Indosat Ooredoo yang tidak lagi 
aktif dan tak relevan, memang sudah 
masuk dalam evaluasi tersebut.

“Indosat Ooredoo telah melakukan 
sejumlah antisipasi untuk melindungi 
seluruh perangkat situs, baik yang 
dikelola secara langsung maupun yang 
dijalankan sejumlah anak perusahaan. 
Kami bekerja sama dengan para partner 
agar situs mereka juga dalam keadaan 
aman,” jelasnya.

Direktur Utama PT Indosat Ooredoo 
Alexander Rusli juga menyatakan hal 
yang senada soal peretasan di situs 
indosatooredoo.com “Itu situs partner 

yg pakai domain IndosatOoredoo. 
Sebetulnya sudah tidak dipakai dan 
tidak lagi aktif, namun selama ini tidak 
dibersihkan. Saat ini juga langsung 
di lakukan cleaning up micro site 
promosi lama dan situs partnership 
yang gunakan nama IndosatOoredoo. 
Kejadian bagus untuk ingatkan agar 
lebih disiplin administrasi,” yakinnya.

Selain Telkomsel dan Indosat, dalam 
kurun waktu bersamaan situs Dinas 
Sosial DKI Jakarta tang beralamat di 
www.dinsoso.jakarta.go.id diretas 
hacker. Dalam aksi membobol laman 
satuan kerja di Pemerintah Propinsi DKI 
Jakarta tersebut, peretas menyinggung 
program rumah murah dengan DP Rp. 0 
yang merupakan janji calon Gubernur-
Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, 
Anies Baswedan- Sandiaga Uno.

Peretas yang menamakan dirinya 
‘d3xj’ dan juga  ‘Phoenix Team’ , 
menyebutkan sejumlah nama yang 
merupakan tim peretas seperti ‘d3xj – 

in  I sat
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Dr3amLess – Rx_XinHad – Karyo – ./
LegionLeader – N3va’. Nampaknya para 
peretas tak pusa dengan hasil Pilkada 
DKI Jakarta yang membuat pasangan 
petahana Basuki Tjahaja Purnama dan 
Djarot Sjaiful Hidayat kalah. Sebab 
dari pesan yang disampaikan, peretas 
mengunggah foto rumah dari kardus 
berwarna biru dan merah dimana di 
bagian dalam foto tertulis ‘Inikah yang 
dimaksud DP 0%? DITUNGGU JANJINYA 
ANIES-SANDI’.

Kepala Seksi Promosi dan Informasi 
Dinas Sosial DKI Jakarta, Miftahul Huda 
mengaku heran karena situs Dinsos DKI 
diretas. Menurut Miftahul, Dinsos DKI 
tidak pernah menampilkan berita-berita 

berbau politis. Miftahul mengungkapkan 
bahwa pihaknya mengetahui situs 
mereka diretas setelah ada gangguan 
saat memposting berita baru. Berita-
berita yang sudah diunggah tidak bisa 
dimuat dalam situs mereka. “Tiba-tiba 
kita tahu kalau situs diretas orang,” 
jelasnya.

Miftahul heran mengapa situs Dinsos 
yang menjadi sasaran peretas. “Saya 
heran mengapa mereka meretas 
Dinsos. Berita yang ditampilkan Dinsos 
DKI selama ini juga biasa saja hanya 
memberitakan kegiatan Dinsos. Tidak 
ada berita yang menjurus ke politik 
praktis atau salah satu paslon,” 
tandasnya.

simPATI, JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, Regular Flash

Kuota Bonus Harga Masa Aktif Beli

25 MB - Rp5,000 1 Beli

45 MB - Rp6,500 2 Beli

500MB - Rp25,000 3 Beli

50 MB - Rp11,000 7 Beli

125 MB 100MB MDS Rp19,000 7 Beli

300 MB 100MB MDS Rp34,000 7 Beli

600 MB 1GB Video Rp52,500 30 Beli

1 GB 1GB Video Rp57,500 30 Beli

2 GB 3GB 4G (15 Hari) + 5GB Video (30 Hari) Rp95,000 30 Beli

4 GB 5GB 4G (15 Hari) + 7GB Video (30 Hari) Rp155,000 30 Beli

6 GB 3GB 4G (15 Hari) + 6GB Video (30 Hari) Rp200,000 30 Beli

8 GB 5GB 4G (15 Hari) + 7GB Video (30 Hari) Rp310,000 30 Beli

14 GB 5GB 4G (15 Hari) + 7GB Video (30 Hari) Rp520,000 30 Beli

Tarif Internet 
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Kartu As, JAYAPURA, PAPUA, Regular Flash

Kuota Bonus Harga Masa Aktif Beli

10 MB 5MB Rp2,750 1 Beli

30 MB - Rp4,500 1 Beli

45 MB - Rp5,750 2 Beli

500MB - Rp27,000 3 Beli

75 MB - Rp13,000 7 Beli

200 MB - Rp18,000 7 Beli

125 MB 100MB MDS Rp20,000 7 Beli

200MB + 200 MB MDS (00-09) - Rp25,000 7 Beli

500 MB 100MB MDS Rp46,000 7 Beli

500MB + 500 MB MDS (00-09) - Rp46,000 7 Beli

900 MB 1GB Video Rp60,000 30 Beli

1 GB 1GB Video Rp70,000 30 Beli

1.3 GB 1GB Video Rp87,500 30 Beli

1.8 GB 1GB Video Rp100,000 30 Beli

2 GB 3GB 4G (15 Hari) + 5GB Video (30 Hari) Rp110,000 30 Beli

3.5 GB 5GB 4G (15 Hari) + 6GB Video (30 Hari) Rp170,000 30 Beli

8 GB 5GB 4G (15 Hari) + 7GB Video (30 Hari) Rp350,000 30 Beli

14 GB 5GB 4G (15 Hari) + 7GB Video (30 Hari) Rp570,000 30 Beli

Paket Internet Telkomsel Flash kartuHalo
Paket Flash kartuHalo

Paket Kuota Tarif Masa Berlaku Berlangganan

Flash Harian 50 MB Rp 5,000 1 hari Tidak
Flash Mingguan 500 MB Rp 25,000 7 hari Ya
Flash Bulanan 2 GB + 4 GB  4G Rp 75,000 Sesuai periode tagihan (BC) Ya
 4 GB + 12 GB 4G Rp 150,000 Sesuai periode tagihan (BC) Ya
 8 GB + 16 GB 4G Rp 250,000 Sesuai periode tagihan (BC) Ya
 10 GB + 22 GB  4G Rp 350,000 Sesuai periode tagihan (BC) Ya
 16 GB + 24 GB  4G Rp 500,000 Sesuai periode tagihan (BC) Ya
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Kementerian Komunikasi dan 
Informatika mengeluarkan 
Surat Teguran Pertama 
pada 109 perusahaan 

telekomunikasi yang belum membayar 
Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) 
Telekomunikasi tahun buku 2016. 
Peringatan ini merupakan upaya 
memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 
dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 52 Tahun 
2000 tentang Penyelenggaraan 

Telekomunikasi menyatakan bahwa 
setiap penyelenggara jasa dan/

atau jaringan telekomunikasi wajib 
membayar BHP Telekomunikasi.

Disampaikan Plt Kepala Biro Humas 
Kominfo Noor Iza, merujuk  Pasal 4 
Peraturan Menteri Komunikasi Dan 
Informatika Nomor 17 tahun 2016 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif 
Atas Penerimaan Negara Bukan 
Pajak Dari Pungutan Biaya Hak 
Penyelenggaraan Telekomunikasi 
Dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan 
Universal/Universal Service Obligation 
sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Menteri Komunikasi Dan Informatika 
Nomor 19 tahun 2016 tentang 
Perubahaan Atas Peraturan Menteri 

109 Perusahaan 
Telekomunikasi dapat SP1

Belum Bayar BHP Telekomunikasi 2016,
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Komunikasi Dan Informatika Nomor 
17 Tahun  2016 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Tarif 
Atas Penerimaan Negara 
Bukan Pajak Dari 
Pungutan Biaya Hak 
Penyelenggaraan 
Telekomunikasi 
Dan Kontribusi 
Kewajiban 
Pelayanaan 
Universal/Universal 
Service Obligation 
jatuh tempo 
pembayaran BHP 
Telekomuni–kasi pada 30 
April tahun 
berikutnya.

“Berda–
sarkan data 
penerimaan 
BHP Telekomunikasi, terdapat 109 
penyelenggara telekomunikasi yang 
belum melaksanakan pembayaran 
kewajiban BHP Telekomunikasi tahun 
buku 2016,” katanya. 

Untuk itu, jelasnya, telah 
diterbitkan Surat Plt. Direktur 
Pengendalian Pos dan Informatika 
tertanggal 2 Mei 2017 perihal 
Surat Teguran Pertama Pembayaran 
Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun 
Buku 2016.

Ditambahkan Noor Iza, sesuai 
dengan ketentuan Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 1999, Peraturan 
Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 
dan Peraturan Menteri Komunikasi 
dan Informatika Nomor 17 Tahun 
2016, sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Menteri Komunikasi dan 
Informatika Nomor 19 Tahun 2016, 
apabila sampai dengan batas waktu 

yang diberikan Penyelenggara 
tersebut tidak memenuhi 

kewajiban dimaksud 
maka akan dikenakan 

sanksi administratif 
berupa Teguran 
tertulis paling 
banyak 3 kali dan 
Pencabutan Izin 
Penyelenggaraan.

“Apabila 
penyelenggara 

tersebut sudah 
melakukan 

pembayaran BHP 
Telekomunikasi Tahun 

Buku 2016, 
maka bukti 
pembayaran 
mohon 
dapat segera 

dikirimkan ke Direktur Pengendalian 
Pos dan Informatika, Direktorat 
Jenderal Penyelenggaraan Pos dan 
Informatika, Kementerian Komunikasi 
dan Informatika dan surat teguran 
pertama pembayaran tersebut dapat 
diabaikan,” tegasnya.

Dikatakannya juga, berdasarkan 
ketentuan dalam Peraturan Menteri 
Komunikasi dan Informatika Nomor 
17 Tahun 2016, penyelenggara 
telekomunikasi wajib menyampaikan 
dokumen terkait BHP Telekomunikasi 
paling lambat satu minggu setelah 
jatuh tempo pembayaran (07 Mei 
2017). 

Apabila kewajiban penyampaian 
dokumen dimaksud tidak dipenuhi 
maka akan dikenakan sanksi 
administratif berupa Teguran tertulis 
paling banyak 3 kali dan Pencabutan 
Izin Penyelenggaraan.
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Axiata Group Berhad (Axiata), 
anak perusahaan Axiata 
Business Services Sdn Bhd, 
menandatangani perjanjian 

kerjasama multi-transponder dengan 
IPSTAR International Pte Limited 
(IPSTAR), anak perusahaan Thaicom 
Public Company Limited (Thaicom) 
untuk layanan sewa guna usaha dan 
teleport berdurasi empat tahun. 
Penandatanganan kerjasama solusi 
bisnis Axiata ini meliputi pembelian sisa 
kapasitas milik IPSTAR yang berada 
di seluruh Indonesia, yang kemudian 
akan diberikan kepada PT XL Axiata 
Tbk (XL Axiata), dengan kapasitas 
1Mbps High Throughput Satellite(HTS) 
untuk penyediaan layanan broadband 
di Indonesia. Berdasarkan perjanjian,  
Axiata Business Services akan 
menggunakan kapasitas hingga tujuh 

blok KU-band dan spot pada satelit 
broadband IPSTAR-1 yang terletak di 
119,5 ° BT untuk penyediaan layanan 
broadband di Indonesia, termasuk 
akses broadband langsung ke kawasan 
pemukiman dan industri, serta backhaul 
jaringan seluler.

“Kami memanfaatkan kemampuan 
Thaicom di Asia untuk membantu 
mengembangkan bisnis perusahaan 
secara cepat dan fleksibel sambil 
memberikan layanan broadband yang 
andal kepada semua calon pelanggan 
terlepas dari faktor lokasi tempat 
mereka berada,” kata Asri Hassan 
Sabri, Chief Operating Officer Axiata 
Group. 

“Di mana konektivitas berbasis 
terestrial sangat terbatas atau 
bahkan tidak tersedia, konektivitas 
HTS berfungsi sebagai enabler untuk 

Sediakan Koneksi Broadband ke Pelosok 
Indonesia Lewat High Throughput Satellite

Axiata – Thaicom Kerja Sama
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membuka ekosistem digital dan meraih 
peluang pasar baru. Sebagai satelit 
Throughput High Throughput pertama 
di dunia yang diluncurkan pada tahun 
2005, IPSTAR Thaicom akan membantu 
kami menjangkau pengguna di berbagai 
daerah terpencil di Indonesia dengan 
biaya terjangkau. Kami yakin bahwa 
kemitraan ini akan memungkinkan kami 
untuk terus mengembangkan bisnis 
secara lebih cepat tanpa keterbatasan 
infrastruktur. “

CEO XL Axiata, Dian Siswarini, 
mengatakan, “Sebagai kepulauan 
terbesar di dunia, ada banyak 
sekali wilayah dan kepulauan di 
Indonesia yang belum terlayani 
oleh layanan internet. Kami yakin, 
dengan tersedianya High Throughput 
Satellite (HTS) ini akan membantu 
kami menutupi area-area yang belum 
terlayani tersebut dengan akses 
internet yang baik dan sekaligus 
mengangkat potensi ekonomi yang 
cukup besar di sana. 

Selain itu, penyediaan koneksi 
ini akan memungkinkan kami 
untuk mendukung 
pertumbuhan ekonomi 
masyarakat lokal sesuai 
dengan visi pemerintah 
untuk mempercepat 
perkembangan ekonomi 
digital di seluruh Indonesia. 
“Patompob Suwansiri, Chief 
Commercial Officer Thaicom 
Public Company Limited, 
mengatakan, “Kami ingin 
mengucapkan terima 
kasih kepada Axiata atas 
kepercayaan mereka 
kepada kami untuk 
menyediakan 
kapasitas 
HTS yang 

dibutuhkan guna mendorong rencana 
perluasan pasar XL Axiata. Kami 
berkomitmen untuk bekerja sama 
dengan operator jaringan bergerak 
terkemuka di seluruh Asia Pasifik untuk 
memfasilitasi pertumbuhan broadband 
nirkabel dan layanan digital lainnya 
di daerah-daerah terpencil yang sulit 
dijangkau.”

Dominic P Arena, Group Chief 
Strategy Officer Axiata, mengatakan, 
“Kemitraan HTS ini sangat strategis 
bagi Axiata. Hal ini juga merupakan 
awal dari apa yang kami yakini 
dapat menjadi platform penyediaan 
broadband masa depan yang sangat 
penting bagi perusahaan-perusahaan 
operasi kami untuk mampu memberikan 
layanan konektivitas broadband, media 
dan hiburan, IoT, serta layanan digital 
lainnya bagi konsumen di segmen 
rumah dan dunia usaha.”

Satelit IPSTAR-1 telah diluncurkan 
pada tahun 2005 dan merupakan 
HTS pertama yang diluncurkan ke 
orbit. IPSTAR cellular backhaul and 
direct ditujukan untuk menyediakan 
konektivitas broadband bagi operator 

telekomu–
nikasi 
dengan 
kemam–
puan dapat 

memperluas 
jaringan mereka, 

meluncurkan layanan 
broadband baru dan secara 

cepat menjangkau area yang 
kurang terlayani dengan biaya 

yang efektif.
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Setelah Molor Lama, Akhirnya 
Verifikasi Perhitungan 
Biaya Interkoneksi Layanan 
Telekomunikasi Dimulai

Setelah molor 
lama, akhirnya 
Badan Regulasi 
Telekomunikasi 

Indonesia (BRTI) 
melakukan Permulaan 
(Kick Off) Pelaksanaan 
Verifikasi Perhitungan 
Biaya Interkoneksi 
Antara BRTI dengan 
Penyelenggara 
Telekomunikasi. 
Perhitungan Interkoneksi 
memerlukan proses 
verifikasi oleh verifikator 
independen sesuai 
Surat Menteri Kominfo 
kepada Penyelenggara 
Telekomunikasi 
yaitu No: S-1668/M.
KOMINFO/
PI.02.04/11/2016 dan 
S-135-/M.KOMINFO/

PI.02.04/01/2017 
perihal implementasi 
biaya interkoneksi 
dimana biaya 
interkoneksi tahun 2014 
tetap diberlakukan 
sampai dengan 
ditetapkannya besaran 
biaya interkoneksi 
berdasarkan hasil 
verifikasi yang dilakukan 
oleh verifikator 
independen

Untuk permulaan 
agenda dari kegiatan 
verifikasi, disampaikan 
Plt Kepala Biro Humas 
Kementeri Kominfo 
Noor Iza, yang pertama 
adalah “Penandatangan 
Nota Kesepakatan 
Bersama Pelaksanaan 
Verifikasi Perhitungan 
Biaya Interkoneksi 
antara BRTI dengan 
Para Penyelenggara 
Telekomunikasi. 
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Dalam hal ini BRTI diwakili oleh Ketua BRTI Prof. 
Dr. Ahmad M. Ramli. Dalam Kesepakatan ini 
disepakati juga verifikator independen yang 
melaksanakan verifikasi.Agenda kedua yaitu 
Penandatangan Perjanjian Kerahasian Informasi 
(Non-Disclosure Agreement) antara BRTI, 
BPKP dengan masing-masing Penyelenggara 
Telekomunikasi. NDA dimaksudkan sebagai 
kesepakatan untuk penyediaan Informasi 
Rahasia yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 
Verifikasi dan Para Pihak menjaga 
kerahasiaan Informasi Rahasia,” terang 
Noor Iza.

Ditambahkannya, pelaksanaan 
verifikasi hasil kegiatan perhitungan 
biaya interkoneksi tahun 2015 – 2016 ini 
dimaksudkan untuk melakukan verifikasi 
terhadap data dan proses perhitungan biaya 
interkoneksi yang telah dilaksanakan oleh 
BRTI/Kementerian Komunikasi dan Informatika 
pada tahun 2015 – 2016. Verifikasi ini bertujuan 
untuk memperoleh besaran hasil perhitungan 
biaya interkoneksi untuk masing-masing operator 
yang dihitung dan memperoleh data dan/atau 
informasi dari operator.

“Pelaksanaan verifikasi dilakukan oleh 
verifikator independen yang ditunjuk yaitu Deputi 
Pengawasan Instansi Pemerintahan Bidang Politik, 
Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan 
Kebudayaan pada Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP),” urai Noor Iza. BPKP 
sebagai Verifikator akan bekerja sesuai dengan 
Kesepakatan dan peraturan perundangan di 
mana hasil verifikasi akan disampaikan kepada 
BRTI. Kemudian BRTI akan menyampaikan seluruh 
besaran biaya interkoneksi hasil verifikasi kepada 
para operator.

“Penyelesaian verifikasi atas hasil perhitungan 
biaya interkoneksi penyelenggara telekomunikasi 
tahun 2015-2016 tersebut ditargetkan untuk 
diselesaikan selama 2,5 bulan yaitu hingga bulan 
Juli 2017,” pungkasnya.
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KPI Gandeng 12 
Perguruan Tinggi
dalam 
Pelaksanaan 
Survei Indeks 
Kualitas 
Program Siaran 
Televisi 2017

Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI) Pusat 
kembali menggelar 
Survey Kepemirsaan 

bekerjasama dengan Ikatan 
Sarjana Komunikasi Indonesia 
(ISKI) dan 12 (dua belas) 
perguruan tinggi di 12 (dua 
belas) ibukota provinsi di 
Indonesia. Mengawali kegiatan 
tersebut, KPI menandatangani 
Perjanjian Kerja Sama dengan 
Universitas Sumatera Utara 
(Medan), Universitas Andalas 
(Padang), Universitas 
Padjajaran (Bandung), 
Universitas Islam Negeri 
(Jakarta), Universitas 
Diponegoro (Semarang), 
Universitas Islam Negeri 
Sunan Kalijaga (Yogyakarta), 
Universitas Airlangga 
(Surabaya), Universitas 
Tanjung Pura (Pontianak), 
Universitas Lambung 
Mangkurat (Banjarmasin), 
Universitas Hasanuddin 
(Makassar), Universitas 
Udayana (Denpasar), dan 
Universitas Kristen Indonesia 
Maluku (Ambon).

Ketua KPI Pusat Yuliandre 
Darwis menyatakan bahwa 
Survey ini dilakukan untuk 
mendorong terjadinya 
perubahan kualitas program 
siaran televisi ke arah yang 
lebih baik, agar selaras 
dengan amanat Undang-
Undang Penyiaran. “Tentunya, 
kita berharap program 
televisi ke depan memberikan 
manfaat yang optimal 
bagi kepentingan publik”, 
ujar Yuliandre. Pada tahun 
2017 ini, Survey dilakukan 
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Siaran Ramadhan di Televisi Harus 
Mengokohkan NKRI dan 

Jangan Ada Siaran Sia-Sia

sebanyak 2 kali di 12 kota di Indonesia.
Pelibatan perguruan tinggi ternama 

yang sebagian besar adalah perguruan 
tinggi negeri, diharapkan dapat 
menjaga menjaga independensi dari 
hasil survey sehingga mampu memotret 
dengan utuh, persepsi masyarakat 
tentang kualitas program siaran televisi 
saat ini. Yuliandre menjelaskan, pada 
tahun 2018 direncanakan terjadi 
perluasan wilayah survey dari 12 kota 
menjadi 20 kota, yang juga nantinya 
melibatkan 20 perguruan tinggi pula.

KPI memberikan apresiasi yang 
sangat tinggi atas keterlibatan 
akademisi dari berbagai perguruan 
tinggi di Indonesia yang selama ini telah 
memberikan kontribusi dalam penilaian 
kualitas program siaran televisi. 
Memasuki tahun ketiga pelaksanaan 
survey indeks kualitas program siaran 
televisi ini, KPI selalu mengikutsertakan 
kalangan akademisi, mulai dari 
diskusi terbatas penentuan format 

survey, penyusunan indikator hingga 
pelaksanaan survey mendatang di 12 
kota besar di Indonesia.

Sebagai lembaga negara independen 
yang lahir dari undang-undang 
penyiaran, KPI juga berkepentingan 
untuk memastikan penyiaran 
diselenggarakan sejalan dengan 
regulasi. KPI melihat hasil survey 
ini dapat mengurangi kesenjangan 
antara kebijakan televisi dalam 
menayangkan program siaran, harapan 
masyarakat tentang tayangan televisi 
yang berkualitas, serta arah  bagi 
terselenggaranya penyiaran sesuai 
regulasi.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat 
Nurwahid menyayangkan 
hadirnya tayangan 
Ramadhan yang sia-sia 

di televisi. Apalagi jika tayangan 
tersebut hadir pada waktu saat 
doa-doa diijabah oleh Allah.  Hal 
tersebut disampaikannya saat 
menjadi pembicara kunci dalam 
Diskusi Terbatas Siaran Ramadhan 

Bermartabat di Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI).

Merujuk pada tayangan Ramadhan 
tahun lalu yang dipenuhi dengan aksi 
hiburan yang sia-sia, Hidayat menilai 
hal tersebut harus dikoreksi. Siaran 
televisi dan radio harus mengambil 
semangat Ramadhan agar selaras 
dengan tujuan diselenggarakannya 
penyiaran, seperti amanat Undang-
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Undang. Bukan menjadikan Ramadhan 
sebagai alasan untuk menjadikan 
program hiburan mendominasi layar 
kaca dan ruang dengar.

Hidayat yang juga anggota Komisi 
I DPR-RI ini mengingatkan peserta 
diskusi yang sebagian besar dari 
lembaga penyiaran, televisi dan radio, 
bahwa penyelenggaraan penyiaran 
harus dapat mencerminkan watak 
dan jati diri bangsa. 

Bulan Ramadhan, menurut 
Hidayat, dipilih oleh pendiri bangsa 
ini sebagai bulan kemerdekaan 
Indonesia. Karenanya Hidayat tidak 
sepakat jika seakan-akan masyarakat 
membutuhkan hiburan yang lebih 
banyak dari biasanya, di bulan 
Ramadhan ini. 

“Ramadhan harus dimaknai sebagai 
bulan perjuangan, bukan untuk 
bermalas-malasan dan bukan pula 
untuk hiburan”, ujarnya.

Bahkan, tambah Hidayat, siaran 

Ramadhan justru harus mengokohkan 
rasa kebangsaan dalam bingkai 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI), termasuk juga menguatkan 
nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika. 

Dirinya berharap KPI dapat 
memastikan dalam siaran Ramadhan 
nanti, televisi dan radio menghadirkan 
siaran yang menguatkan moralitas 
serta meningkatkan daya juang di 
masyarakat, sebagaimana pendahulu 
bangsa yang mengabadikan 
bulan Ramadhan dalam sejarah 
kemerdekaan bangsa ini.

Dalam diskusi yang dimoderatori 
oleh Ubaidillah, Komisioner KPI Pusat 
bidang kelembagaan, dan turut 
dihadiri narasumber Komisioner 
KPI bidang Pengawasan Isi Siaran 
Dewi Setyarini, Direktur PENAIS 
Kementerian Agama RI, Muhammad 
Tambrin, dan Ketua Komisi Infokom 
Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asrori 
S. Karni.

325No. 56 Mei 2017Majalah I  TC



PENYIARAN

Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI) 
mengeluarkan surat 
edaran kepada 

lembaga penyiaran, untuk 
tidak menayangkan siaran 
iklan politik di luar masa 
kampanye yang telah 
ditentukan oleh peraturan 
perundang-undangan. Siaran 
iklan politik yang dimaksud 
adalah dalam bentuk Iklan 
kampanye, Hymne partai 
politik, mars partai politik 
dan lagu-lagu lainnya yang 
terkait dengan partai politik.

Ketua KPI Pusat Yuliandre 
Darwis menyatakan, bahwa 
siaran yang dipancarkan serta diterima 
secara bersamaan dan serentak oleh 
lembaga penyiaran, memiliki pengaruh 
yang besar dalam pembentukan 
pendapat, sikap dan perilaku khalayak. 
Oleh sebab itu, isi siaran wajib dijaga 
netralitasnya dan tidak mengutamakan 
kepentingan golongan tertentu.

Surat edaran ini sendiri dikeluarkan 
berdasar pada kewenangan yang 
diberikan kepada KPI sebagaimana 
yang telah diatur dalam Undang-
Undang nomor 32 tahun 2002 tentang 
Penyiaran.  Sejalan dengan amanat 
regulasi tersebut, KPI berkepentingan 
untuk mendorong terciptanya iklim 
penyiaran yang independen, berimbang 

dan netral sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku.

Yuliandre menegaskan, bahwa surat 
edaran ini berlaku untuk semua jenis 
lembaga penyiaran, termasuk lembaga 
penyiaran berlangganan. Surat edaran ini 
selain dikirim kepada pengelola televisi 
dan radio, juga ditembuskan kepada 
lembaga-lembaga terkait, seperti 
Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan 
Pengawas Pemilu (Bawaslu),  asosiasi 
televisi, persatuan radio swasta, serta 
oganisasi periklanan.  KPI berharap, 
seluruh pihak yang memiliki kaitan 
dengan edaran ini dapat menyesuaikan 
diri, sehingga dapat membantu 
mewujudkan iklim penyiaran yang adil 
dan kondusif untuk semua pihak.

Lembaga Penyiaran 
Dilarang Siarkan Iklan Politik
di Luar Masa Kampanye
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KoinWorks di bawah naungan 
PT Lunaria Annua Teknologi 
sebagai penyelenggara layanan 
pinjam meminjam uang 

berbasis teknologi informasi, peer to 
peer lending (P2P Fintech Lending), 
mengumumkan resmi terdaftar 
di dalam administrasi Direktorat 
Kelembagaan dan Produk IKNB Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) dengan nomor 
registrasi S-1862/NB.111/2017.

KoinWorks yang sudah beroperasi 
dalam setahun terakhir selama ini aktif 
berkomunikasi dengan pihak OJK dalam 
menanggapi pemanfaatan teknologi 
informasi dalam layanan keuangan 
khususnya di bidang pinjam meminjam 
uang. Sebelumnya, KoinWorks dan 

pihak OJK pun aktif berdiskusi bahkan 
sebelum diterbitkannya Peraturan OJK 
Nomor 77/01-2016 tentang Layanan 
Pinjam Meminjam Uang Berbasis 
Teknologi Informasi pada Desember 
2016 silam.

Penyedia layanan peer to peer 
lending pertama yang terdaftar 
di dalam administrasi Direktorat 
Kelembagaan dan Produk IKNB OJK 
ini memenuhi standar pemerintah 
terkait sistem elektronik, mitigasi 
risiko, kelayakan tenaga kerja dan 
infrastruktur penunjang kegiatan 
operasional.

“Kami bangga KoinWorks sudah 
terdaftar dalam administrasi Direktorat 
Kelembagaan dan Produk IKNB Otoritas 

KoinWorks 
Resmi Terdaftar Sebagai 
Penyedia Layanan 
Keuangan Berlisensi
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Jasa Keuangan (OJK) dan yang kami 
tahu KoinWorks P2P fintech lending 
yang pertama teregistrasi. Dengan 
adanya peraturan OJK terkait P2P 
Fintech Lending yang telah terbit dan 
mengikat dan terdaftarnya KoinWorks 
sebagai badan usaha yang resmi 
diawasi oleh OJK, kami berharap dapat 
mampu meningkatkan kepercayaan 
konsumen, baik yang berperan 
sebagai peminjam di produk kita yaitu 
KoinBisnis, KoinSehat, KoinPintar 
maupun sebagai investor, dalam 
menggunakan layanan KoinWorks.” Ujar 
Benedicto Haryono, Co-Founder dan 
CEO KoinWorks.

KoinWorks yang memiliki visi dan 
misi serupa dengan pemerintah 
terkait peningkatan inklusi dan literasi 
keuangan berharap agar masyarakat 
dapat saling membantu memenuhi 
kebutuhan keuangan masing-masing. 
Meningkatnya kepercayaan konsumen 
terhadap layanan keuangan berbasis 
teknologi informasi yang disediakan 
oleh KoinWorks diharapkan mampu 

merangkul lebih banyak masyarakat 
sehingga ke depannya inklusi dan 
literasi keuangan pun dapat terus 
meningkat.

Sebagaimana diketahui, KoinWorks 
(www.koinworks.com) adalah penyedia 
layanan investasi dan meminjam uang 
dengan sistem peer to peer (P2P) 
lending, dimana peminjam dihubungkan 
dengan pendana secara online. 
KoinWorks menawarkan nilai lebih bagi 
para investor dan peminjam dengan 
menyediakan sistem penilaian pinjaman, 
sistem pembayaran, dan teknologi 
yang mengurangi biaya dan inefisiensi 
perbankan tradisional, semua dilakukan 
secara online, jelas dan transparan.

Pinjaman di KoinWorks diberikan 
kepada peminjam perorangan 
bersama perusahaan rekanan yang 
telah tervalidasi. Semua peminjam 
di KoinWorks telah melewati proses 
evaluasi dan validasi data serta analisa 
kredit yang meliputi analisa laporan 
keuangan, permohonan pinjaman dan 
algoritma analisa keuangan untuk 
mengevaluasi kemampuan pembayaran.

Pengguna berusia 21 tahun ke atas 
dapat bergabung menjadi Investor 
melalui KoinWorks dengan deposit 
minimal sebesar Rp 100.000 dan 
berlaku kelipatan. Dengan nominal 
tersebut, Investor sudah dapat 
membantu pendanaan berbagai 
kebutuhan peminjam sebagai investor 
P2P Fintech Lending. 

Selain itu, dana yang didepositkan 
akan secara real-time masuk ke 
rekening pendanaan lewat nomor 
virtual account yang tersedia. Investor 
hanya perlu melampirkan scan KTP dan 
mengisi formulir dasar saat pendaftaran 
secara online. Setelah akun diverifikasi, 
Investor bisa langsung melakukan 
deposit dana dan mulai berinvestasi 
dengan keuntungan bunga efektif mulai 
dari 18% per tahun.

KoinWorks.com
PERMUDAH UKM UNTUK DAPATKAN 

PINJAMAN MODAL
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Pemasaran via sistem 
online yang selama ini 
dijalankan Lembaga 
Layanan Pemasaran (LLP) 

Kementerian Koperasi dan UKM 
di Galeri Indonesia WOW bakal 
dikembangkan. “Bila selama ini 
kita membidik hanya pasar lokal, 
ke depan website kita akan 
lebih diarahkan untuk menggaet 
buyer di luar negeri. Intinya, kita 
akan meluaskan pangsa pasar”, 
ungkap Dirut LLP Kemenkop 
dan UKM Ahmad Zabadi usai 

mendampingi Menteri Koperasi 
dan UKM Anak Agung Gede 
Ngurah Puspayoga bertemu 
dengan Wakil Ketua Himpunan 
Industri Mebel dan Kerajinan 
Indonesia (HIMKI) Semarang 
Irwan Malik dan eksportir UKM 
furnitur asal Jepara, Ponco 
Suhirno, di Semarang.

Menurut Zabadi, tujuan dari 
pertemuan itu untuk bertukar 
pikiran dengan eskportir yang 
sudah berpengalaman di 
bisnis online untuk menembus 

Bidik Pembeli Luar Negeri,
Pemasaran Online di Galeri Indonesia 
WOW Bakal Dikembangkan
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pasar global, khususnya Amerika 
Serikat (AS), Eropa, dan Australia. 
“Kita memiliki ribuan UKM dengan 
ratusan ribu item produk unggulan 
dan berkualitas. Di sistem online ini, 
bila ingin menembus pasar luar, kita 
harus sedikit mengubah spesifikasi 
produknya. Dimana kategori per 
produknya harus jelas”, jelas Zabadi.

Zabadi mengakui, sebenarnya 
sistem pemasaran online yang selama 
ini dijalani sudah mengarah kesana. 
Hanya saja, masih sebatas menyasar 
pasar dalam negeri saja. “Nah, dengan 
bantuan dari teman-teman eksportir ini 
kita akan menyasar juga ke pasar luar. 
Kita akan minta masukan hal-hal apa 
saja yang musti diubah agar lebih bisa 
diterima buyer di pasar luar, khususnya 
AS, Eropa, dan Australia”, tandas 
Zabadi.

Dalam kesempatan yang sama, 
Irwan Malik menjelaskan bahwa pasar 
tiga kawasan tersebut lebih berminat 
produk furnitur berupa kayu solid (jati 

dan mahoni) asal Indonesia, ketimbang 
furnitur berbahan kayu plywood asal 
China. “Bagi orang AS, Eropa, dan 
Australia, produk furnitur asal Indonesia 
itu menyangkut cita rasa tinggi. Bagi 
mereka, membeli furnitur asal Indonesia 
itu karena dianggap barang berharga, 
untuk investasi, sekaligus gaya hidup. 
Sedangkan produk dari China lebih 
banyak diserap pasar lokal”, kata Irwan.

Sedangkan Ponco Suhirno yang biasa 
ekspor furnitur ke Prancis dan Inggris 
mengatakan bahwa saat ini sudah 
muncul pesaing baru di bisnis furnitur 
untuk pasar Eropa. Yaitu, dari negara-
negara Eropa Timur seperti Rumania, 
Bulgaria, dan Polandia. “Dengan harga 
lebih murah karena faktor kedekatan 
geografis, dengan bahan baku kayu 
pinus, ceri, dan sebagainya. Itulah 
pesaing kita saat ini di Eropa. Hanya 
saja, produk furnitur itu masih unggul 
karena unik dan mahal. Produk furnitur 
kita di Eropa masuk ke dalam kelas 
Masterpiece,” pungkas Ponco.

Industri Kreatif Sumbang 
Rp800 Triliun PDB, 
Belum Optimal Karena Terganjal Koneksi Internet

Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) 
akan terus mendorong 
pelaku industri kreatif untuk 
berkembang. Salah satu 

pendukung berkembangnya industri 
kreatif yakni teknologi informasi, 
seperti jaringan internet berperan 

penting dalam mengenalkan dan 
memasarkan produk industri kreatif.

Dijelaskan Deputi Akses Permodalan 
Bekarf Fadjar Hutomo, selain 
menyumbang pertumbuhan domestik 
bruto (PDB) nasional, industri kreatif 
merupakan sektor keempat terbesar 
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dalam penyerapan tenaga kerja. Data 
Bekraf menyebutkan, mengacu data 
2016, industri kreatif menyumbang 
sekitar Rp800 triliun atau delapan 
persen dari total PDB, dengan 
pertumbuhan dari tahun ke tahun 
mencapai lima persen.

“Ekonomi kreatif semakin mendapat 
perhatian utama di banyak negara, 
karena dapat memberikan kontribusi 
nyata terhadap perekonomian. 
Melihat potensi tersebut, Pemerintah 
terus mendorong startup untuk 
terus berkembang. Selain dengan 
memberikan wadah bagi pemain 
industri kreatif untung menuangkan 
ide-idenya. yang tidak kalah pentingnya 
adalah pemerataan internet,” katanya.

Menurutnya, harus diakui bahwa 
jaringan internet sangat berperan 
penting dalam mengenalkan dan 
memasarkan produk industri kreatif. 
Pemasaran sistem online memiliki 
jangkauan sangat luas dan dalam waktu 
singkat. Pemerataan akses internet 
menjadi kewajiban Kominfo agar 
ekonomi yang berbasis digital kreatif ini 
dapat terus berkembang,” tandasnya.

Fadjar menambahkan, saat ini 
ada 16 subsektor yang akan terus 
berkembang selama 2015-2019, yakni 
seni pertunjukan, seni rupa, televisi 
dan radio, aplikasi game, arsitektur, 
desain interior, desain komunikasi 
visual, periklanan, musik, penerbitan, 
fotografi, desain produk, fashion, film 
animasi dan video, kriya, dan kuliner. 
Namun sayangnya, katanya, akses 
internet di Indonesia belum tersedia 
merata ke seluruh wilayah khususnya di 
daerah pelosok. Survei yang dilakukan 
oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan 
Internet Indonesia (APJII) pada 2016 
mengungkap bahwa penetrasi 
internet mayoritas masih 
berada di Pulau Jawa.

“Dari survei yang 

dipresentasikan oleh APJII itu tercatat 
bahwa sekitar 86,3 juta orang atau 
65 persen dari angkat total pengguna 
internet tahun ini berada di Pulau 
Jawa. Sedangkan sisanya adalah 20,7 
juta atau 15,7 persen di Sumatera. 
Kemudian 8,4 juta atau 6,3 persen di 
Sulawesi, 7,6 juta atau 5,8 persen di 
Kalimantan, 6,1 juta atau 4,7 persen di 
Bali dan NTB, 3,3 juta atau 2,5 persen 
di Maluku dan Papua,” pungkasnya.
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Indonesia menjadi negara dengan 
jumlah pengguna situs profesional 
mencapai 8 juta orang. Dan di antara 
negara-negara di dunia, Indonesia 

disebut LinkedIn sebagai negara 
dengan pendorong pertumbuhan 
terbesar. Selain itu, Jakarta dinobatkan 
sebagai kota nomor empat di dunia 
akan jumlah pengguna yang terhubung 
ke LinkedIn. Demikian pengumuman 
pencapaian terbaru LinkedIn.

Dalam laporan terbarunya, LinkedIn 
menyampaikan pencapaian tekrini 
jumlah pengguna sebanyak 500 juta. 
Pengguna LinkedIn tersebut berasal 
dari 200 negara di seluruh dunia, 
termasuk Indonesia. “Para pengguna 
kami di wilayah Asia Pasifik, baik dari 
negara berkembang seperti Indonesia 
dan India ataupun 
negara maju seperti 
Singapura dan 
Australia, telah 
memanfaat–
kan kekuatan 
dari jaringan 

profesional sebaik-
baiknya,” ujar Managing 
Director Asia Pacific 
LinkedIn Olivier Legrand.

Disampaikan Olivier, pemanfaatan 
platform LinkedIn dengan baik oleh 
berbagai negara disebut LinkedIn 
mendorongnya untuk melihat lebih 
banyak lagi anggota yang terhubung 
dengan berbagai kesempatan karier, 
bisnis, dan kerja sama di LinkedIn. Di 
wilayah Asia Pasifik, katanya, jumlah 
pengguna LinkedIn mencapai 118 juta 
pengguna, meningkat enam kali lipat 
sejak kantor pusat untuk wilayah ini di 
Singapura didirikan pada enam tahun 
lalu.

Ditambahkannya, untuk Wilayah 
Asia Tenggara, basis anggota juga 
telah berkembang menjadi 22 juta, 
meningkat dari 20 juta pada kuartal 
lalu. Dan Jakarta dinobatkan di posisi 
keempat dunia sebagai wilayah yang 
paling terhubung di LinkedIn, di 
bawah London, Amsterdam, dan San 
Fransisco. Sementara itu, daftar lima 
teratas wilayah paling terhubung di 
Linked ditutup oleh Milan. 

Sedangkan India masih menjadi pasar 
terbesar bagi 
LinkedIn di wilayah 
Asia Pasifik, dan 
terbesar kedua di 
dunia dengan jumlah 

anggota yang 
mencapai lebih 

dari 42 juta.

Pengguna LinkedIn Indonesia 
Capai 8 Juta Orang, 
Jakarta Kota 
Keempat di Dunia
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Pusat Pengembangan Literasi dan 
Profesi SDM Informatika, Badan 
Litbang SDM sampai dengan 
Kamis mendatang (27/04/2017) 

menggelar Workshop e-Government 
and Smart City for Executive 
Government di Bandung, Jawa Barat.

Kegiatan yang cukup strategis ini 
bekerjasama dengan Smart City and 
Community Inovation Center (SCCiC) 
ITB yang dipimpin oleh Mantan Staf 
Khusus Menkominfo RI 2007-2009, 
Suhono Harso Supangkat.

Kepala Balitbang SDM Basuki Yusuf 
Iskandar menyampaikan Information 
and Communication Technology (ICT) 
sudah merasuk ke segala lingkup 
kehidupan kita. “ICT yang terdiri dari 
Infrastruktur, teknologi, dan SDM sudah 
menjadi common knowledge,” ujar 
Basuki.

Basuki mengatakan Infrastruktur dan 

teknologi adalah suatu alat yang netral 
atau tergantung siapa penggunaanya, 
bisa positif atau destruktif. 

“Dalam konteks global, kita bisa saja 
membeli kedua aspek tersebut. Akan 
tetapi apakah kedua hal tersebut akan 
meningkatkan daya saing bangsa? Yang 
bisa meningkatkan daya saing bangsa 
dalam konteks ICT kita adalah SDM kita. 
Kegiatan workshop ini merupakan salah 
satu cara untuk peningkatan ataupun 
akselerasi daya saing SDM ICT kita di 
tingkat global,” kata Basuki.

Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas 
Bidang Polhukam Slamet Soedarsono 
menyatakan saat ini Pemerintah 
Indonesia sedang mewujudkan 
e-Government yang terintegrasi. 
“Langkah yang akan dilakukan, 
pertama, mendefinisikan kembali fokus 
pelaksanaan e-government untuk 
tahun 2017, 2018, dan 2019, kedua, 

Wujudkan E-Government 
Terintegrasi Menuju Satu Data

SMART CITY
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mereview alokasi anggaran pemerintah 
untuk memungkinkan terjadinya 
efisiensi pemanfaatan anggaran 
e-government, dan ketiga efisiensi/ 
optimalisasi pelaksanaan e-government, 
di seluruh kementerian/lembaga,” 
paparnya.

Melalui berbagai langkah tadi 
diharapkan e-goernment “Ujung dari 
langkah tadi adalah pembuatan satu 
data serta mewujudkan one map 
(satu peta) seperti dicita-citakan 
oleh Presiden Jokowi. Bappenas 
sangat mendukung workshop yang 
dilaksanakan ini karena merupakan 
salah satu pilar terwujudnya one data 
and one map for Indonesia,” tambah 
Slamet.

Sementara Kepala Pusbang 
Litprof SDM Informatika Hedi M. 
Idris mengatakan kegiatan sertifikasi 
ini bertujuan untuk menghasilkan 
pejabat eselon III yang tidak hanya 
memiliki kompetensi, tetapi juga 

mampu menunjukkan kinerjanya 
dalam mendukung kebijakan strategis 
dengan level Administrator, memimpin 
perubahan dan mengembangkan inovasi 
pengelolaan kota. 

“Sementara sasarannya adalah 
pertama, tersedianya PNS yang 
memiliki kompetensi dan standar 
kompetensi jabatan Administrator 
terkait perencanaan dan pembangunan 
kota berbasis smart city, kedua, 
melakukan kolabarasi secara internal 
dan eksternal dalam mengelola 
program-program instansi kearah 
efektifitas dan efisiensi pelaksanaan 
program, ketiga, melakukan inovasi 
sesuai bidang tugasnya guna 
mewujudkan pelaksanaan kegiatan 
yang lebih efektif dan efisien dan 
keempat, mengoptimalkan seluruh 
potensi sumber daya internal 
dan eksternal organisasi dalam 
implementasi strategi kebijakan unit 
instansinya,” ujar Idris.

Bertempat di Ruang 
Rapat 553, Ali Said 
Sekretariat Jenderal 
Kementerian Hukum dan 

HAM diselenggarakan Rapat 
pengharmonisasian RUU PDP yang 
dipimpin olehDirektur Harmonisasi 

Peraturan Perundang-undangan 
II, Yunan Hilmy. Rapat dihadiri 
oleh perwakilan dari Kementerian 
Komunikasi dan Informatika, 
Kementerian Sekretariat Negara, 
Bank Indonesia, PPATK, dan 
Akademisi, Edmon Makarim.

RUUPerlindungan
Data Pribadi 
Sedang Diharmonisasi
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Rapat tim kecil 
ini merupakan 
kelanjutan dari 
rapat pleno 21 
Pebruari 2017 

dengan agenda membahas 
masukan-masukan dari 
Kementerian/LPNK yang 
telah diterima, baik secara 

tertulis maupun secara lisan pada 
rapat sebelumnya, khususnya 
masukan dan pandangsn dari 
perwakilan Sekretariat Negara, Bank 
Indonesia dan PPATK.

Setneg antara lain menanggapi 
frasa “pengaturan secara 
komprehensif dan spesifik atas data 
pribadi…” Kata ‘komprehensif’ dapat 
dipahami bahwa RUU ini mengatur 
secara lengkap dan jelas sehingga 
dapat menimbulkan tanya apakah 
RUU ini akan meniadakan aturan 
yang sudah ada? Pada bagian lain 
Setneg mengingatkan adanya 
ketentuan pasal yang mengatur 
tentang Komisi. 

Hal ini jangan sampai diartikan 
pembentukan RUU ini diikuti 
pembentukan lembaga baru karena 
bertentangan dengan arahan 
Presiden agar pembentukan sebuah 
undang-undang untuk tdk diikuti 
pembentukan badan atau lembaga 

baru. Untuk hal ini perumusan 
pasalnya menunggu kehadiran 
perwakilan dari Kementeriaan PAN 
dan RB.

Bank Indonesia antara lain 
berpandangan bahwa ketentuan 
mengenai pemusnahan Data 
Pribadi diberlakukan juga kepada 
Pemroses Data Pribadi. Hal ini 
untuk menghindari kemungkinan 
bahwa Pemroses Data Pribadi masih 
menyimpan Data Pribadi yang 
seharusnya sudah dimusbahkan dan 
digunakan untuk hal-hal yang ilegal. 
Oleh karena iru BI mengusulkan 
rumusan pasal baru terkait hal 
tersebut.

Saat ini belum ada undang-undang 
yang mengatur tersendiri tenrang 
data pribadi namun ketentuan yang 
mengatur mengenai data pribadi 
terdapat dalam beberapa peraturan 
perundang-undangan yang berbeda. 
Oleh karena itu untuk menjamin 
kepastian hukum dan efektivitas 
pelaksanaan perlindungan 
data pribadi kini tengah 
dibentuk Rancangan Undang-
Undang tentang Perlindungan 
Data Pribadi (RUU 
PDP) yang kini 
memasuki tahapan 
pengharmonisasian.
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Google mengumumkan pemenang 
Google Play Indonesia Games 
Contest melalui acara final yang 
diadakan secara live, merupakan 

pertama yang sejenisnya di Jakarta.
Ratusan karya dari developer lokal 

Indonesia dikirimkan ke kompetisi 
ini, yang diadakan Google untuk 
merayakan semangat inovasi dan 
potensi besar dari para developer 
game Indonesia. Ke-15 finalis diundang 
untuk memamerkan karyanya di 
hadapan para pakar industri, eksekutif 
Google, dan para penggemar game 
dari seluruh Indonesia, memberikan 
mereka kesempatan sepenuhnya untuk 
menjadikan game karya mereka dikenal 
oleh audiens yang tepat.

Melalui acara final Indonesia Games 
Contest, ratusan pecinta game dari 
seluruh Indonesia berkesempatan untuk 
bertemu dengan orang-orang di balik 
game favorit mereka. Sebelum ketiga 
pemenang diumumkan, jajaran juri IGC 
juga sempat menyampaikan pendapat 
mereka tentang betapa pentingnya 
acara semacam ini untuk membantu 
memacu kesuksesan developer-
developer lokal. Para audiens juga 
berpartisipasi dalam poling interaktif 

langsung untuk memilih pemenang. 
Acara diakhiri dengan pengumuman 
tiga game terbaik pemenang Google 
IGC 2017.

David Yin, Head of Business 
Development-Google Play Indonesia 
berkata, “Kami percaya bahwa ada 
banyak developer Indonesia yang 
memiliki talenta dan ambisi untuk 
masuk ke pasar dunia dan menjadi 
salah satu yang teratas secara global. 
Saya melihat sendiri bakat-bakat 
menjanjikan yang ada di Indonesia 
tersebut, dan kami berkomitmen untuk 
membantu para developer game, baik 
besar maupun kecil, untuk dikenal para 
pecinta game di seluruh Indonesia 
serta dunia. Mengumumkan game-
game pemenang hari ini, yaitu Vimala: 
Defense Warlords sebagai pemenang 
ketiga, Tahu Bulat sebagai pemenang 
kedua, dan Warung Chain: Go Food 
Express yang berhasil meraih juara 
pertama, hanyalah satu bagian dari 
usaha ini, dan kami sangat menantikan 
untuk dapat ambil bagian dalam 
perjalanan mereka selanjutnya untuk 
meraih kesuksesan, tidak hanya para 
pemenang game tersebut, tapi juga 
developer lainnya”.

Warung Chain: Go Food Express 
Jadi Game Lokal Terbaik Pemenang 
Google Indonesia Games Contest
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Microsoft 
mengumumkan 
Tim CIMOL dari 
Indonesia sebagai 

pemenang Final Imagine 
Cup Asia Tenggara, 
mengalahkan sembilan 
tim lainnya dari negara 
Asia Tenggara lainnya.

Dibuat dengan produk 
unggulan dari Microsoft, 
aplikasi Hoax Analyzer 
dari Tim CIMOL adalah 
aplikasi berbasis web 

yang bertujuan untuk 
memerangi proliferasi 
berita palsu atau hoax. 
Aplikasi ini mampu 
mengidentifikasi hoax 
pada sumber informasi 
tertentu. Tim CIMOL 
berharap bahwa 
penemuan mereka 
akan membantu lebih 
banyak pengguna untuk 
memfilter informasi 
palsu dan memverifikasi 
sumber klaim sebelum 
menyebarkannya.

Tim HeartSound dari 
Singapura memenangkan 
posisi runner-uppertama, 
sedangkan tim 
Opticode dari Filipina 
memenangkan posisi 
juara runner-up kedua 
pada kompetisi ini.

Tim HeartSound 
menciptakan S3, sebuah 
perangkat cerdas yang 
dapat dipakai dengan 
menggabungkan fungsi 
stetoskop dan mesin 
elektrokardiografi. 
Perangkat ini secara 

Final Microsoft Imagine Cup 

“Hoax Analyzer”

Indonesia Menangkan 
Regional Asia Tenggara Melalui
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aktif dapat memantau detak jantung 
penggunanya dan memberikan 
notifikasi secara nirkabel kepada dokter 
jika ada kelainan sehingga pasien dapat 
menerima pemeriksaan atau perawatan 
lebih lanjut tanpa penundaan.

Sedangkan tim Opticode 
menciptakan aplikasi untuk 
meningkatkan kualitas kehidupan para 
tunanetra dengan Minerva, sebuah 
aplikasi virtual assistant mobile dengan 
kekuatan pada kamera smartphone 
untuk mengidentifikasi objek di 
dunia nyata. Misalnya, jika Pengguna 
mengarahkan kamera ke objek kotak 
sereal, asisten virtual akan menjelaskan 
objek dengan keras melalui speaker 
pada smartphone.

Sebagai juara dan runner-up Final 
Imagine Cup Regional Asia Tenggara, 
ketiga tim akan melakukan perjalanan 
inovasi ke tingkat berikutnya di Imagine 
Cup World Finals yang diadakan di 
Seattle pada bulan Juli ini. 50 Tim 
mahasiswa dari seluruh dunia akan 
bersaing untuk mendapatkan hadiah 
utama lebih dari 1 Miliar Rupiah, 
kesempatan bimbingan dengan CEO 
Microsoft, Satya Nadella, serta hibah 
dan kredit dari Azure untuk realisasi 
pemasaran produk.

Selain Indonesia, Singapura, dan 
Filipina, empat tim mahasiswa lainnya 
dari seluruh wilayah Asia Tenggara juga 
terpilih untuk bersaing di Final Dunia 
untuk pengakuan atas usaha mereka 
dalam berinovasi.

Tim dari Bangladesh, Tim Parasitica 
dengan aplikasi diagnosa medisnya 
yang bernama fasTnosis juga 
memenangkan penghargaan ‘Most 
Popular Team,’ yang dinilai berdasarkan 
hasil pemungutan suara secara online 
pada final regional.

Secara keseluruhan, Microsoft akan 
mensponsori total tujuh tim untuk 
memenuhi standar Asia Tenggara 
di Final Dunia Juli ini, sehingga 
dapat memberikan kontribusi untuk 
perkembangan kreativitas dan inovasi 
di kalangan pemuda Asia Tenggara di 
mata dunia.

•Team CIMOL Indonesia Juara Utama
•Team HeartSound Singapora Runner-Up Pertama
•Team Opticode Filipina Runner-Up Kedua
•Team Parasitica Bangladesh Finalis Dunia & Tim Paling Populer
•Team Echo Innovators Nepal Finalis Dunia
•Team Titans Sri Lanka Finalis Dunia
•Team Welse Thailand Finalis Dunia

7Tim yang akan di Sponsori Microsoft:
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Kepala Balitbang SDM Kementerian 
Kominfo Basuki Yusuf Iskandar mengajak 
angkatan muda peserta sertifikasi 
SKKNI untuk bersemangat membangun 

dunia ICT Indonesia. “Karena perubahan terjadi 
didorong pengembangan ICT. Dalam dunia ICT 
kreativitas dan inovasi merupakan komponen 
penting yang mesti diikuti setiap saat agar 
akselerasi transfer of knowledge lebih cepat,” 
katanya dalam acara Sertifikasi Nasional 
Berbasis SKKNI Informatika untuk Angkatan 
Kerja Muda di Surakarta, Jawa Tengah.

Basuki Yusuf Iskandar menjelaskan dunia ICT 
dibangun oleh para developer muda. “ICT adalah 
untuk anak muda, karena dunia ICT ini dibangun 
oleh para developer muda, seperti Stephen Job 
dan Bill Gates. Mereka membangun komputer 
dari garasi mobilnya ketika mereka masih muda. 
Mark Zuckenberg membuat gema media sosial 
dengan facebook dengan jutaan user yang 
dibangun ketika dia masih muda,” katanya.

Kepala Balitbang SDM juga menyampaikan 

Sertifikasi Nasional

kegiatan Sertifikasi 
Nasional Berbasis 
SKKNI Informatika 
merupakan 
penyambung dari 
gap dunia pendidikan 
vokasional dengan 
dunia Industri. “Syarat-
syarat untuk bisa 
lulus assesment sudah 
memenuhi kebutuhan 
industri, karena LSP ini 
dibentuk dari gabungan 
Asosiasi Profesi, 
Asosiasi Industri dan 
Asosiasi Pendidikan,” 
jelasnya.

Dalam acara 
itu, Ketua Komisi I 
DPR RIAbdul Kharis 
Almasyhari mengatakan 
kegiatan Sertifikasi 
Nasional berbasis 
SKKNI menghantarkan 
para peserta sertifikasi 
untuk menjadi 
profesional. 

“Hari ini Anda semua 
sedang mengikuti 
kegiatan yang akan 
menghantarkan Anda 
menjadi profesional 
dengan sertifikat 
nasional, menuju Abdul 
Hadi yang memiliki 
sertifikat internasional,” 
ujarnya peserta seraya 
menyontohkan sosok 
Abdul Hadi lulusan 
SMK Mesin di Bandung 
pemegang Sertifikasi 
Internasional bidang 
Mesin yang pernah 
ditemuinya di Doha, 
Qatar.

Dorong SDM Profesional
Berbasis SKKNI
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Indonesia Games Championship (IGC) 
yang digelar Telkomsel sejak bulan 
Maret 2017, akhirnya sampai di 
babak grand final. Puncak kompetisi 

IGC diadakan di Kartika Expo Balai 
Kartini, Jakarta pada akhir April 
lalu, dimana para pemenang babak 
kualifikasi tingkat nasional akan saling 
berhadapan untuk memperebutkan 
hadiah total senilai lebih dari Rp 500 
juta.Sebelumnya, pertandingan babak 
kualifikasi nasional telah diadakan di 
Medan, Bandung, Surabaya, Malang dan 
Makassar dimana lebih dari 1.200 tim 
atau sekitar 4.000 gamersberkompetisi 
untuk dapat lolos ke babak final di 
Jakarta.

Vice President Digital Lifestyle 
Telkomsel, Crispin Tristram 
mengatakan, "Telkomsel berkomitmen 
untuk mendukung penggunaan 
teknologi untuk meningkatkan 
kreativitas  anak muda Indonesia. 
IGC merupakan salah satu  bentuk 
dukungan kami terhadap perkembangan 
komunitas gamerselain juga dalam 
mendukung kemajuan industri games 

lokal."    
Selain kompetisi final PC Game dan 

Mobile Games untuk mendapatkan gelar 
juara, pada acara ini Telkomsel juga 
menyelenggarakan kompetisi cosplay 
yang terbagi menjadi tiga kategori, 
yaitu Individual Coswalk, Individual 
Cosplay, dan Cosplay Cabaret. Para 
peserta dinilai oleh dewan juri lokal 
yakni Zainaru, Ryan CD, dan Frea Mai. 
Selain itu hadir pula Shine dari Malaysia, 
dan Onnies dari Thailand sebagai juri 
untuk kompetisi cosplay tersebut.    

Diadakan bertepatan dengan Hari 
Kartini yang jatuh pada tanggal 21 
April, penyelenggaraan IGC juga 
sekaligus merayakan partisipasi 
perempuan pada industri gaming, baik 
sebagai gamers maupun cosplayers. 
Pada kesempatan tersebut, gamers 
perempuan untuk Point Blank yaitu 
Female Fighters dan Beleza akan hadir 
untuk unjuk gigi kehebatan mereka. 
Selain itu, hadirnya tiga dari lima 
juri wanita untuk kompetisi cosplay 
juga membuktikan handalnya kaum 
perempuan pada industri ini.  

Indonesia Games Championship
Grand Final
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Sebagai bagian dari kerja 
sama dengan Arsenal 
Football Club (AFC), Indosat 
Ooredoo yang telah ditunjuk 

sebagai Telecommunication 
Partner di Indonesia, 
menyelenggarakan program 
“Goes To Emirates Stadium” bagi 
pelanggan IM3 Ooredoo. Pemenang 
dari program ini akan dikirim ke 
Emirates untuk menyaksikan 
secara langsung Pertandingan 
Arsenal FC di Emirates Stadium. 
Pengumuman pemenang program 
telah diselenggarakan pada akhir 
April 2017, bersamaan dengan 
acara Nonton Bareng Match 
Screening antara Arsenal dan 
Tottenham Hotspur yang dihadiri 
sekitar 1,000 orang Arsenal 
Indonesia Suporter (AIS) yang 
yang berlasung di Gedung Indosat 

Jadi Official 
Telco Partner 
Arsenal di 
Indonesia, IM3 
Ooredoo Ajak 
Pelanggan ke 
Emirates Stadium
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Ooredoo. Pada kesempatan ini 
AFC mengirimkan salah satu 
pemain legend-nya ke Indonesia, 
Ray Parlour yang secara langsung 
memberikan hadiah kepada Welly 
Gunawan, pemenang program 
‘Goes To Emirates Stadium’ yang 
berdomisili di Palembang, dimana 
penyerahaan simbolik pemenang 
diwakili oleh Rawindra, Ketua AIS.

“Kami sangat bangga dengan 
ditunjuknya Indosat Ooredoo 
sebagai Official Telecommunication 
Partner dari Arsenal Football Club 
(AFC), klub sepakbola kelas dunia. 
Melalui kerja sama eksklusif ini, 
kami bisa memberikan layanan 
konten yang eksklusif dan 
membangun hubungan yang lebih 
erat dengan pelanggan, khususnya 
penggemar Arsenal di Indonesia. 
Kedepannya kami akan terus 
mengembangkan kerja sama-kerja 
sama sejenis sebagai pemimpin 
peyelenggara konten video 
olahraga”, demikian disampaikan 
Prashant Gokarn, Chief of New 
Business and Innovation Officer, 
Indosat Ooredoo

Ray Parlour, Legend Arsenal 
mengatakan,”Selama kunjungan 
saya di Indonesia, saya melihat 
supporter Arsenal Indonesia 
luar biasa animonya dan saya 
menikmatinya. Dan saya sangat 

senang dengan akan diirimnya satu 
orang berkunjung ke London untuk 
menyaksikan secara langsung 
pertandingan ‘first-hand’ Arsenal 
di Stadium Emirates, terimakasih 
untuk Indosat Ooredoo”.

Kerja sama eksklusif yang 
telah berlagsung sejak 2015 ini 
memberikan beberapa keuntungan 
bagi pelanggan IM3, diantaranya 
exclusive Content Arsenal, official 
Arsenal Merchandise, termasuk 
berita terupdate mengenai para 
pemain dan semua pertandingan 
Arsenal dan kesempatan 
mendapatkan tiket menonton 
langsung pertandingan Arsenal di 
Emirates Stadium.

Program “Goes To Emirates 
Stadium” ini diperuntukkan untuk 
pelanggan IM3 Ooredoo yang 
mengakses layanan ini melalui 
*465*4# untuk mendapatkan: 
info ekslusif Arsenal, wallpaper, 
truetone dan video. Dengan 
mengakses layanan tersebut, 
pelanggan akan mendapatkan Poin. 
Melalui poin yang terkumpul dapat 
direedem sehingga pelanggan 
IM3 berkesempatan untuk 
memenangkan beberapa hadiah, 
antara lain Tiket Ke Emirates 
Stadium, original Jersey dengan 
tanda tangan pemain Arsenal 
berserta sertifikat dan hadiah 
lainnya.
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Smartphone asal Hong Kong 
Infinix memperkenalkan S2 
Pro, ponsel selfie dengan dual 
kamera depan. Infinix S2 Pro 

dilengkapi dual kamera depan 13MP 
dan 8MP, serta kamera belakang 
13MP. Perangkat pintar berlayar 5,2 
inci itu dibekali prosesor MediaTek 
6753 octa-core dengan RAM 3GB dan 
ROM 32GB.

Marcia Sun, SEA Regional Head 
of Infinix Mobile dalam temu media 
peluncuran S2 Pro di Jakarta, Rabu, 
menyampaikan bahwa ponsel ini hadir 
karena pengalamannya yang suka 
jalan-jalan. “Saya suka jalan-jalan, 
saya melihat banyak orang yang 
membawa GoPro dan tongkatnya, 
mereka menyukai wefie. Tahun lalu 
saya berbicara dengan produk manajer 
untuk mengembangkan produk seperti 
itu, dan hadirlah S2 Pro,” katanya.

Sementara itu, Digital Marketing 
& PR Lead Infinix Indonesia Anis 
Toha Mansur, menyampaikan bahwa 
langkah Infinix menghadirkan S2 Pro 
adalah sebagai cara untuk membawa 
ponsel selfie ke tingkat wefie dengan 
dual kamera depan. “Jarang yang 
mengoptimalkan wefie. Setiap brand 
punya tone optimalisasi sendiri. Ada 
yang bokeh, satu lensa, tele dan 
monokrom, diferensiasi kami 135 
derajat agar grup selfie maksimal. 
Kami pernah dengar 135 derajat tapi 
kamera belakang, untuk kamera depan 
Infinix terlebar,” urainya.

Marketing Manager Infinix Indonesia, 
Eko Susanto menjelaskan bahwa 
ponsel Infnix S2 Pro diperkuat baterai 
3000mAh dengan teknologi pengisian 
cepat dan untuk menghemat daya 
baterai. “Kalau orang teknisi bilang 10 
persen hemat,” ujarnya.

Ditambahkannya, Infinix S2 Pro akan 
tersedia dengan sistem pre-order 
secara eksklusif di Lazada dengan 
harga Rp.2.450.000.

Ponsel Selfie 
dan Wefie 
dengan Dual 
Kamera 
Depan

INFINIX S2 PRO
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Infinix memperkenalkan produk 
terbarunya di Indonesia, Infinix S2 
PRO. Smartphone wefie pertama di 
dunia dengan kamera depan ganda. 
Keunggulan desain dan kesempurnaan 
teknis Infinix S2 PRO dilengkapi 
dengan badan smartphone metal 
yang melengkung sempurna untuk 
mempercantik layar 2.5D yang telah 
dilengkapi dengan cover kaca IPS HD 
screen. Menitikberatkan keinginan 
untuk berbagi kebahagiaan, Infinix 
memposisikan diri sebagai pelopor 
dalam tren terkini untuk konsumen 
muda dan stylish.

“Sekitar 93 juta foto dibagikan dan 
diunggah setiap harinya. Sebagian 
besar mengabadikan berbagai cerita, 
namun yang menjadi persoalan adalah 
sulitnya mendapatkan gambar secara 
menyeluruh. Contohnya, ketika berfoto 
terkadang latar belakang atau wajah 

teman tidak diabadikan secara utuh. 
Sebagian besar orang mengatasi hal ini 
dengan tongkat selfie (tongsis) atau 
aplikasi pengedit foto, namun kami 
mengatasinya dengan Infinix S2 PRO 
yang dilengkapi dengan lensa ultra-wide 
135° pertama di dunia.” ujar Marcia 
Sun, SEA Regional Head of Infinix 
Mobile. 

“Kita dapat mengabadikan 
keseluruhan momen-momen 
menyenangkan yang kita alami tanpa 
seorang pun tertinggal.”

Mata manusia memiliki kemampuan 
untuk menangkap objek hingga 180 
derajat dan secara khusus berusaha 
untuk selalu menangkap sebanyak 
mungkin objek, bahkan terkadang 
melebihi kapasitas mata. Gambar yang 
diabadikan oleh lensa wide-angle dari 
Infinix S2 PRO memancarkan keunikan 
dan mampu menggugah pengelihatan 
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mata manusia, hal ini juga mengurangi 
kerepotan dari penggunaan tongkat 
selife dan akesoris pendukung selfie-
wefie lainnya.

“Mengambil foto selfie terkadang 
terkesan egois, oleh karena itu Infinix 
mengedepankan wefie. Infinix S2 PRO 
dilengkapi dengan fitur kamera depan 
ganda yang menjadi trendsetterdi 
industri smartphone sekaligus menjadi 
aplikasi lensa ultra-wide dengan sudut 
135° ditambah dengan kamera depan 
berkemampuan 8.0 megapiksel. Dengan 
segala fiturnya, S2 PRO siap membawa 
budaya berfoto selfie ke era baru foto 
wefie,” ujar Eko Susanto, Marketing 
Manager, Infinix Indonesia.

Kembali berkolaborasi dengan Lazada 
Indonesia, Infinix S2 PRO akan tersedia 
secara eksklusif di Lazada.co.id untuk 
menyediakan smartphone wefie terbaru 
yang menawarkan pengalaman terbaik 
bagi konsumen di Indonesia. 

“Kami sangat semangat untuk 
menyambut Infinix sebagai mitra kami, 
selain itu kami juga sangat bangga 

karena Infinix telah memilih kami 
sebagai mitra eksklusif terpercaya 
sekaligus distributor di Indonesia. 
Bekerjasama dengan Infinix untuk 
menghadirkan produk-produk terbaik 
bagi kebutuhan konsumen Indonesia 
merupakan salah satu fokus kami 
di Lazada. Konsumen memiliki 
kecenderungan untuk terus mencari 
teknologi mobile terbaik. Hari ini 
dengan bangga kami mengumumkan 
bahwa Infinix dan Lazada Indonesia 
akan menghadirkan Infinix S2 PRO 
tebaru ke Indonesia. Smartphone 
yang luar biasa ini dilengkapi dengan 
fitur yang hebat dan akan tersedia 
secara eksklusif untuk para konsumen 
Indonesia dengan sistem pre-order 
hanya di Lazada,” kata Duri Granziol, 
Co-CEO Lazada Indonesia.

Infinix S2 PRO memiliki garansi 
resmi selama 1 tahun. Infinix telah 
mempersiapkan customer service 
center dan Pick Me Up Service program 
yang cakupannya hingga ke seluruh 
wilayah Indonesia.

Fitur	Utama	Infinix	S2	PRO

• Dari Selfie ke Wefie. Kamera depan ganda   
 (13MP + 8MP) dengan lensa wide-angle 135°

• Tampilan Khas.2 HD IPS Display dengan 2.5D   
 glass frame dan badan metal yang kokoh

• Kecepatan dan Stabilitas. 64-bit Octa-core 
 processor dengan 3GB RAM serta baterai 
 3000mAh dan kemampuan X-charge

• Kemampuan Luar Biasa Hanya Sejentik Jari.
 Menjawab panggilan, membuka kunci dan   
 mengambil foto hanya dengan satu sentuhan   
 kecil

• Android M dengan basis XOS dan Magic Movie   
 2.0 dan Freezer
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