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Sidang Pembaca Majalah ICT yang berbahagia,

Setelah libur panjang menyambut Hari Raya Idul 
Fitri, kami hadir kembali menemui Pembaca sekalian 
untuk menyajikan berita dan informasi perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi Indonesia, 
baik dari sektor penyiaran, internet, e-bisnis serta 
telekomunikasi. Dan yang menjadi laporan utama edisi 
kali ini adalah mengenai bisnis transportasi online 
yang memasuki goncangan, setelah keluarnya aturan 
mengenai ‘persamaan’ antara taxi online dan taxi 
konvensional, baik dalam perizinan hingga pentarifan. 
Berakhirnya ‘bulan madu’ transportasi online ini juga 
mulai terlihat dari beberapa kali unjuk rasa yang 
dilakukan mitra pengemudi terhadap manajemen 
platform, atau bahkan kasus-kasus yang menerpa 
pengguna seperti hilangnya deposit yang disimpan 
dalam uang elektronik serta ada juga yang dikirimi 
makanan lewat fitur pesan makanan yang padahal 
ternyata tidak memesan makanan yang dikirimkan 
menggunakan transportasi online.

Isu lainnya yang juga kami elaborasi adalah 
kebijakan pemerintah untuk memblokir layanan pesan 
instan Telegram. Layanan Telegram dinilai kerap 
digunakan para terorir untuk berkomunikasi, khususnya 
dengan ISIS yang jauh berada di luar Indonesia. 
Pemblokiran menimbulkan pro dan kontra mengingat 
layanan Telegram ternyata juga banyak penggunanya 
di Indonesia, dan tentu menjadikan pertanyaan kenapa 
Telegram yang diblokir, atau mengapa hanya Telegram 
karena aplikasi pesan instan lainnya seperti WhatsApp 
juga diam-diam digunakan dalam gunakan komunikasi 
teror. 

Selain soal Telegram, dalam edisi Majalah ICT 
No.48-2017 diketengahkan pula mengenai posisi 
Indonesia dalam Index Inovasi dunia, yang berada di 
posisi 87 dunia. Posisi yang cukup tertinggal dibanding 
negara-negara ASEAN lainnya. Vlog yang dibuat putra 
Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, kami 
juga bahas tuntas dari soal video hingga kasusnya 
dihentikan pihak kepolisian.

Pembaca, kami hadir memang masih jauh dari 
sempurna. Sehingga, masukan, kritikan serta catatan 
yang bisa membuat majalah ini menjadi lebih baik 
dan bermutu selalu kami nantikan. Silakan kirimkan 
email ke redaksi@majalahict.com untuk berkomunikasi 
dengan kami, ataupun marketing@majalahict.
com untuk Anda yang berhasrat untuk bekerja sama 
dengan Majalah ICT.

Terima atas waktunya untuk terus membaca Majalah 
ICT dan maju terus teknologi informasi dan komunikasi 
Indonesia. 

• Redaksi
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Bisnis Transportasi 
Online Hadapi 

Goncangan
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Masa bulan madu bisnis 
transportasi online nampaknya 
sudah berlalu. Layanan 
yang dalam satu dua tahun 

ini begitu mendapat perhatian 
masyarakat, dan tentunya kalangan 
bisnis, mulai memasuki goncangan. 
Berbagai perubahan terkait regulasi, 
persoalan layanan yang memiliki 
‘lubang’ keamanan sehingga digunakan 
secara negatif juga mengemuka 
termasuk juga adalah ketidakpuasaan 
terhadap manajemen penyelenggara 
platform.

Dari segi regulasi, per 1 Juli ini mulai 
diberlakukan tarif baru untuk taksi 
online. Dengan adanya tarif batas 
atas dan bawah tidak ada bedanya 
naik taksi online dengan taxi biasa, 
tarif kompetitif sudah tidak ada lagi. 
Sehingga, dengan adanya tarif baru 
ini, maka tarif taksi online dan taksi 
konvensional sudah nyaris tidak ada 
bedanya dan kalaupun ada hanya 
sedikit sekali. 

Sebenarnya, aturan mengenai tarif 
ini sudah berlaku mulai 1 April 2017, 
sesuai dengan Peraturan Menteri 
Perhubungan (Permenhub) 26 Tahun 
2017 tentang Penyelenggaraan 
Angkutan Orang dengan Bermotor 
Umum Tidak dalam Trayek, namun 

memang diberikan masa transisi 
3 bulan. Dengan tarif baru batas 
atas dan batas bawah opertor taxi 
online sudah tidak dapat seenaknya 
menggunakan tarif sesuai hitungan 
mereka sendiri, namun harus mengikut 
aturan yang ada tersebut.

Kementerian Perhubungan mengaku 
sudah menyiapkan sejumlah sanksi 
bagi operator taksi online yang 
tak memenuhi ketentuan tarif. 
Pemerintah sendiri telah menetapkan 
tarif batas bawah dan atas bagi 
taksi online. “Sanksinya sesuai 
peraturan berlaku ada mulai dari 
teguran, pemutusan kerja ataupun 
penonaktifan aplikasi itu sendiri,” kata 
Direktur Jenderal Perhubungan Darat 
Kemenhub, Pudji Hartanto. 

Pudji menegaskan bahwa 
pihaknya akan terus memonitor 
supaya peraturan terkait tarif ini 
berjalan. Pihaknya akan menindak 
sesuai dengan aturan yang 
berlaku. “Kita ada proses namanya 
monitoring, pengawasan, nanti apabila 
ada hal yang belum dilaksanakan kita 
lakukan sesuai dengan peraturan yang 
berlaku,” tuturnya.

Mengenai tarif 
taksi online ini, Pudji 
mengungkapkan 
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bahwa penetapan dilakukan 
berdasarkan usulan dari kepala 
daerah. Pemerintah kemudian 
membagi dua wilayah terkait 
penetapan tarif taksi online. Wilayah 
I yakni meliputi Sumatera, Jawa 
dan Bali. Sementara wilayah II 
meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa 
Tenggara dan Papua. “Memang 
berdasarkan usulan daerah, masing-
masing gubernur, kepala daerah 
mengusulkan ke pemerintah pusat 
sudah kita evaluasi, kita sudah 
samakan. Ada pembagian wilayah 1 
dan 2,” kata dia.

Adapun untuk batas bawah 
wilayah I yakni Rp 3.500 per km dan 
batas atasnya Rp 6.000 per km. 
Sementara wilayah II yakni batas 
bawahnya Rp 3.700 per km dan 
batas atasnya Rp 6.500 per km.  “1 
Juli sudah ditetapkan PM 26 berlaku 
sebenarnya nggak ada masalah, 
sudah diundangkan 3 bulan lalu. 
Transisi pertama terkait masalah KIR, 
stiker. Sekarang masalah tarif, kuota 
dan STNK,” pungkasnya.

Selain mengatur tarif batas atas 
dan batas bawah juga ada peraturan 
lainnya seperti ada angkutan 
sewa dan angkutan sewa khusus, 
kapasitas silinde, jumlah angkutan 
sewa khusus dibatasi dengan 
peraturan gubernur, kewajiban STNK 
Berbadan hukum, KIR, bengkel, 
pajak, pool, akses dashboard dan 
sanksi.

Mulai Unjuk Rasa
Selain soal regulasi, dalam bisnis 

transportasi online ini, muncul 
juga ketidakpuasa mitra 
pengemudi dengan 
manajemen 
platform. 

Sehingga yang terjadi, mitra 
pengemudi kini kian rajin berdemo. 
Seperti unjuk rasa terakhir yang 
dilakukan di di depan Kantor Grab 
Indonesia, Gedung Maspion Plaza, 
Pademangan, Jakarta Utara. 

Para pengemudi 
menuntut pencairan bonus Lebaran 
2017 yang sebelumnya sempat 
dijanjikan pihak perusahaan 
kepada mereka jika tetap bekerja 
selama libur Lebaran. Front 
Driver Online juga menuntut 
aparat kepolisian menangkap 
oknum PT Grab Indonesia 
yang dinilai merugikan mitra 
pengemudi dan hanya 
menguntungkan PT Grab 
Indonesia.

 Demo ini merupakan 
kelanjutan unjuk rasa yang 
digelar pasca lebaran. Saat 
itu, ratusan pengemudi 
GrabCar berunjuk 
rasa karena banyak 
yang menjadi korban 
suspend massal atau 
pemutusan hubungan 
kemitraan dari pihak 
perusahaan pada saat 
yang bersamaan. 
Padahal, pengemudi 
yang kemitraannya 
diputus tersebut 
masih memiliki 
saldo hasil 
kerja 
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mereka yang belum dicairkan.
Dalam aksinya, para sopir GrabCar 

menuntut PT Grab Indonesia 
mengembalikan apa saja yang sudah 
menjadi hak mereka. Para sopir Grab 
juga meminta perusahaan menghapus 
denda kode etik yang merugikan 
mitra pengemudi Grab Indonesia. 
Selain itu mereka juga menuntut 
klarifikasi atas tuduhan terhadap 
mitra yang bermain kecurangan atau 
bersalah tanpa alat bukti yang kuat. 

Para pengemudi juga meminta 
kepada Grab melibatkan 
pengemudi dalam peraturan dan 
ketentuan agar tidak merugikan 
sebelah pihak, khususnya 
pengemudi.

Menjawab unjuk rasa, 
Manajemen PT Grab Indonesia 
nampaknya menabuh 
genderang perang dengan 
para mitra pengemudinya. 
Alih-alih mencoba mencari 
jalan tengah dan solusi yang 
diresahkan mitra pengemudi, 
manajemen Grab justru 
mengungkap kecurangan-
kecurangan para mitra 
pengemudinya.

Seperti disampaikan 
Managing Director 
Grab Indonesia Ridzki 
Kramadibrata, Grab 

menerapkan 
penegakan 

disiplin 
secara 

ketat melalui kode etik pengemudi. 
Dengan kode etik itu, seluruh 
pengemudi Grab wajib menaati 
seluruh ketentuan yang tercantum 
dalam kode etik tersebut. Sehingga, 
katanya, apabila melanggar, Grab 
tidak akan segan untuk menindak 
tegas pengemudi yang melakukan 
pelanggaran, termasuk memberikan 
sanksi berupa pemberhentian 
sementara maupun pemutusan 
kemitraan.

“Mitra pengemudi GrabCar yang 
diberhentikan, sementara ini telah 
melakukan perbuatan curang yang 
melanggar kode etik mitra pengemudi 
Grab. Perbuatannya ini telah 
merugikan penumpang yang dilayani 
dan juga merugikan pengemudi 
lainnya,” ungkap Ridzki.

Dijelaskannya, beberapa 
kecurangan yang dilakukan para 
pengemudi tersebut seperti 
mengabaikan order dari penumpang, 
menggunakan fake GPS atau sering 
disebut tuyul, hingga membuat 
order fiktif. “Mereka menggunakan 
alat-alat yang tidak diperbolehkan 
seperti fake GPS, order fiktif, atau 
mengabaikan orderan. Ini hal yang 
sangat merugikan untuk penumpang 
dan juga mitra pengemudi lainnya 
yang sudah berbuat jujur,” jelasnya.

Mengenai unjuk rasa yang 
menuding pihaknya sebagai bandit-
bandit, Ridzku menyebut bahwa yang 
berunjuk rasa, banyak yang bukan 
pengemudi Grab, atau yang 
sudah sekian lama kontribusinya 
menggunakan aplikasi Grab tidak 

banyak lagi. “Sehingga tidak 
relevan juga mereka 

melakukan unjuk rasa,” 
ujarnya.
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Goncangan demi goncangan 
terjadi pada bisnis 
transportasi online. Yang 
mengemuka juga adalah 

soal order fiktif yang menjadi 
bagian dari layanan transportasi 
online yang dberikan Go-Jek. Ada 
pengemudi yang mendapatkan 

pesanan melalui layanan order 
take away untuk 20 
porsi iga bakar madu dari 
restorannya. Setelah mendapat 
order, pengemudi Go-Jek 
tersebut langsung menuju ke 
tempat pemesanan makanan di 
restoran pengusaha itu. Dengan 
bermodalkan uang pribadi, bapak 
pengemudi Go-Jek tersebut 
membayar harga hingga ratusan 
ribu rupiah dengan harapan akan 
dibayar ketika sampai di rumah 
pembelinya nanti.

Namun pemesan Go-Jek ini 
keterlaluan dengan memberikan 
alamat palsu, sehingga bapak 
Go-Jek yang sudah tua itu harus 
memutar dan berkeliling komplek 
hingga 4 jam namun tidak juga 
tampak, akhirnya dia memutuskan 
untuk balik kembali ke restoran 
tersebut. Begitu sampai di 
restoran, pihak restoran kaget 
karena selama ini mereka juga 
sering mendapatkan orderan dari 
Go-Jek. Lantas bapak tersebut 
menceritakan kejadian yang di 
alaminya. Untung saja, karena iba 
melihat kondisi bapak tersebut 
pihak restoran pun menerima 
kembali order itu ditambah 
dengan ongkos yang harus 
dibayarkan konsumen palsu itu. 

Lain korban, kejadian order fiktif 
juga terjadi pada Julianto Sudrajat 
(29). Yulianto harus membayar 
sejumlah pesanan Go-Food yang 
tidak pernah dipesannya.

TRANSPORTASI 
ONLINE MULAI 
BERMASALAH

KETIKA
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Dan bukan hanya sekali, 
pesanan itu datang hingga 
berkali-kali. Kisah Julianto 
ini diunggah ke Facebook 
dan viral. Disebutkan teror 
ini terjadi karena Julianto 
menolak cinta seorang 
perempuan yang dikenalnya 
lewat Facebook.

Diceritakan Yulianto, 
dirinya bingung karena 
menerima pesanan Go-
Food berkali-kali dalam 
sehari. Padahal dia tidak 
pernah memesan makanan 

lewat aplikasi tersebut. 
Teror pesanan Go-Food 
itu mulai terjadi sejak di 
awal bulan Juli ini ketika 
dirinya sedang bekerja 
di kantornya di kawasan 
Matraman, Jakarta Timur. 
Seorang driver Go-Jek 
datang mengantar pesanan 
Go-Food senilai Rp200.000 
atas nama Julianto. “Saya 
tidak merasa pesan, tapi 
karena nama di aplikasi itu 
nama saya ya, terpaksa 
dibayar,” terangnya.

Bukan cuma sekali, 

selang beberapa menit, 
datang lagi driver lainnya 
mengantar pesanan Go-
Food atas namanya 
lagi. Tercatat, ada 
jutaan order fiktif yang 
mengatasnamakannya. 
Tentu saja Julianto 
kebingungan untuk 
menolak, karena rasa 
kasihan pada driver Go-Jek. 
Sehingga, karena uangnya 
terbatas, maka beberapa 
teman urunan membayar 
makanan yang dikirimkan 
tersebut. 

Memang aneh. Memang 
ada prosedur untuk 
mengkonfirmasi pengiriman 
makanan, dan itu sudah 
dilakukan pengemudi Go-
Jek melalui telepon. Hanya 
saja, yang di telepon dan 
menjawab adalah seorang 
wanita. Meski nama 
pemesan adalah Julianto 
Sudrajat tetapi yang selalu 
mengangkat telepon justru 
seorang perempuan. Dia 
memastikan order sesuai 
pesanan dan meminta 
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diantar ke alamat yang tertera di 
aplikasi yaitu kantor Julianto.

Saat tiba di lokasi untuk mengantar 
pesanan, driver Gojek kembali 
menghubungi nomor yang tertera di 
aplikasi namun tidak aktif. Dan karena 
tidak aktif, pengemudi Go-Jek langsung 
mencari dirinya di kantor. “Nomor 
yang itu padahal bukan nomor saya,” 
sesalnya. Kasus ini sendiri akhirnya 
ditangani kepolisian. Memang ada 
seorang perempuan yang ditengarai 
Yulianto terkait dengan pengiriman 
order fiktif ini. Kapolres Metro Jakarta 
Timur Kombes Pol Andry Wibowo 
menyatakan, pihaknya masih melakukan 
penyelidikan terkait pelaku dan motif 
di balik order fiktif Go-Food terhadap 
Yulianto itu. 

Penggunaan financial technology 
dalam hal pembayaran elektronik juga 
membuat goncangan tersendiri bagi 
layanan transportasi online ini, seperti 
terjadi di Go-Jek yang mulai menerima 
pembayaran menggunakan layanan 
pembayaran elektronik miliknya sendiri, 
Go-Pay. Dari penelusuran melalui 
beberapa Surat Pembaca dan keluhan 
di media sosial, telah banyak yang 
menjadi korban akibat penggunaan Go-
Pay. Yang paling sering adalah deposit 
yang hilang ratusan ribu ataupun 
pemotongan biaya yang tidak sesuai 
tarif seharusnya.

Seperti terjadi pada pengguna 
layanan Surabaya. Setelah memesan 
Go-Food bebas ongkos kirim, 
diketahui saldo Go-Pay nya masih 
ada Rp266.000. Namun, keesokan 
harinya, ternyata saldo Go-Pay-nya 
sudah habis. Setelah diteliti, ada 
kesalahan memasukkan pembelian yang 
harusnya kurang dari Rp50.000 menjadi 

sekitar Rp450.000.
Cerita yang sama juga disampaikan 

Deasy. Kepada Majalah ICT, Deasy 
mengatakan bahwa Go-Pay yang 
dimilikinya tidak dapat digunakan. Dan 
masalah lain muncul adalah kesulitan 
untuk mengadukan permasalahan ini. 
“Surat nulis lewat Twitter, namun 
belum ada tanggapan,” ujarnya seperti 
tanpa harapan persoalannya tertangani.

Berhati-Hati
Anggota Ombudsman RI, Alvin Lie 

Ling Piao bercerita mengenai adanya 
pesan SMS yang meminta nomor 
verifikasi dengan modus menggunakan 
nomor tersebut untuk menguras saldo 
Go-Pay. Dalam SMS tersebut, pengirim 
dengan nomor seluler +6281-655-
2118, meminta Alvin untuk mengirim 
kode verifikasi Gojek. “Modus dapatkan 
kode verifikasi untuk login akun Gojek 
Anda. Setelah login, penipu akan kuras 
saldo GoPay Anda,” ceritanya.

 Karena tidak merespon, pengirim 
SMS penipuan tersebut menelepon 
Alvin. Karena sudah tahu akan potensi 
penipuan, Alvin tidak menjawab 
panggilan telepon itu.  Alvin memang 
sudah lama memiliki aplikasi Go-Jek dan 
menggunakan Go-Pay untuk transaksi 
pembayaran. Alvin menggunakan 
aplikasi GoJek untuk belanja produk dan 
jasa logistik pengiriman barang. 

Dari kasus yang dialaminya, Alvin 
menghimbau agar masyarakat 
cermat menyikapi SMS yang 
mengatasnamakan institusi 
transportasi online. “Hati-hati 
bila terima SMS seperti itu dan 
tidak mudah tergiur, agar 
tidak menjadi korban,” 
harapnya.
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Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 
tanggal 14 Juli 2017 telah meminta Internet 
Service Provider (ISP) untuk melakukan 
pemutusan akses (pemblokiran) terhadap 

sebelas Domain Name System (DNS) milik Telegram. 
Pemblokiran ini harus dilakukan karena banyak sekali 
kanal yang ada di layanan tersebut bermuatan 
propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, 
ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan 
penyerangan, disturbing images, dan lain-lain yang 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
di Indonesia.

Adapun ke-11 DNS yang diblokir sebagai berikut: t.
me, telegram.me, telegram.org, core.telegram.
org, desktop.telegram.org, macos.telegram.org, web.
telegram.org, venus.web.telegram.org, pluto.web.
telegram.org, flora.web.telegram.org, dan flora-1.web.
telegram.org. Dampak terhadap pemblokiran ini adalah 
tidak bisa diaksesnya layanan Telegram versi web 
(tidak bisa diakses melalui komputer).

“Saat ini kami juga sedang menyiapkan proses 
penutupan aplikasi Telegram secara menyeluruh di 

Digunakan Para Teroris,
LAPORAN KHUSUS

Aplikasi Pesan Instan

Telegram
Diblokir Pemerintah
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Indonesia apabila Telegram tidak 
menyiapkan Standard Operating 
Procedure (SOP) penanganan 
konten-konten yang melanggar 
hukum dalam aplikasi mereka. 
Langkah ini dilakukan sebagai upaya 
untuk menjaga keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” 
papar Dirjen Aplikasi Informatika 
Semuel A. Pangerapan. Lebih 
lanjut disampaikan bahwa aplikasi 
Telegram ini dapat membahayakan 
keamanan negara karena 
tidak menyediakan SOP dalam 
penanganan kasus terorisme. 

Dirjen Aptika juga menegaskan 
bahwa dalam menjalankan tugas 
sebagaimana diamanatkan oleh 
Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2016 
tentang Perubahan atas UU No.11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik, Kemkominfo 
selalu berkoordinasi dengan 
lembaga-lembaga Negara dan 
aparat penegak hukum lainnya 
dalam menangani pemblokiran 
konten-konten yang melanggar 
peraturan perundangan-undangan 
Indonesia.

Sementara itu, Plt Kepala Biro 
Humas Kementerian Kominfo Noor 
Iza mengatakan, pemblokiran ini 
mulai dilakukan sejak hari Jumat 
(14/7/2017) mulai jam 12 siang 
dan tak tertutup kemungkinan 
akan dilakukan pemblokiran 
jika ada aplikasi 

lain yang mengarah ke radikalisme. 
“Aplikasi Telegram sudah dipakai 
teroris jaringan radikalisme untuk 
beroperasi. Tingkat komunikasinya 
terbilang intens. “Sekarang kami 
sedang memantau aplikasi lain 
yang terindikasi digunakan oleh 
radikalisme,” yakinnya.

Penggunaan Telegram untuk 
komunikasi para teroris pernah 
disampaikan pihak kepolisian. 
Disebutkan, meski kelompok 
yang dikendalikan Bahrun Naim ini 
tergabung dalam Jaringan Ansharut 
Daulah Khilafah Nusantara (JADKN) 
yang berafiliasi dengan ISIS berada 
jauh di Raqqa sana, banyak pelaku 
teror yang berhasil ditangkap 
berada di Indonesia dimana ternyata 
mereka memanfaatkan media sosial 
dan aplikasi pesan instan untuk 
berkoordinasi, dan yang paling 
sering digunakan oleh kelompok ini 
adalah Telegram.

Polri telah menyatakan kelompok 
kecil tersebut berkomunikasi dan 
diarahkan lewat Telegram. Telegram 
merupakan aplikasi tukar pesan 
yang memiliki sistem enkripsi dan 
memungkinkan penggunanya untuk 
menghapus pesan dengan pengatur 
waktu. Telegram diyakini sebagai 
alat komunikasi favorit kelompok 
radikal ISIS.

LAPORAN KHUSUS
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Tanggapan Telegram 
dan Tindak Lanjut

Jika sebelumnya Pendiri 
sekaligus CEO aplikasi 
pesan isntan Telegram 
Pavel Durov menyesalkan 

soal kebijakan Pemerintah Indonesia 
melalui Kementerian Komunikasi dan 
Informatika memblokir Telegram, 
namun kemudian Pavel mengubah 
sikapya. Pavel berjanji akan melakukan 
langkah-langkah agar Telegram tidak 
diblokir di Indonesia.

Menurut Pavel, ada miskomunikasi 
antara pihaknya dengan Kementerian 
Kominfo yang menyebabkan 
pemblokiran Telegram. Untuk itu, 
pihaknya akan segera melakukan 
langkah-langkah agar Telegram tak 
diblokir di Indonesia.

Adapun langkah pertama yang 
akan dilakukan Telegram adalah 
memblokir semua kanal di Telegram 
yang berkaitan dengan terorisme. 
“Sebelumnya konten-konten ini 
sudah dilaporkan oleh Kementerian 

Komunikasi dan Informatika Indonesia 
kepada pihak Telegram,” kata Pavel.

Selain itu, Telegram juga akan 
mengirim e-mail balasan kepada 

Menkominfo agar proses 
komunikasi bisa berjalan 

langsung antarkedua 
pihak. “E-mail tersebut 

seharusnya 
memungkinkan kami 

bekerja lebih 
efisien 

dalam mengidentifikasi dan 
menghalangi propaganda terorisme 
di masa depan,” ujarnya.

Yang juga akan dilakukan Telegram, 
kata Pavel adalah membentuk tim 
moderator yang memiliki pengetahuan 
bahasa dan budaya Indonesia. Tim ini 
memiliki tugas memproses laporan 
konten berkaitan terorisme secara lebih 
cepat dan akurat. “Saya yakin kami 
bisa menghapus konten propaganda 
terorisme tanpa mengganggu 
penggunaan Telegram oleh jutaan 
orang Indonesia,” harapnya.

Dijelaskannya juga, 
Telegram memang terenkripsi dan 
sangat menjunjung privasi, namun 
bukan berarti Telegram berteman dan 
setuju dengan aksi terorisme. Hal ini 
ditunjukkan dengan pemblokiran ribuan 
saluran publik ISIS dan mempublikasikan 
hasilnya di @isiswatch. “Kami terus 
berusaha lebih efisien mencegah 
propaganda terorisme dan selalu 
terbuka terhadap gagasan agar 
Telegram bisa lebih baik lagi,” katanya 
mencoba menyakinkan.

Sebelumnya, Pavel dalam akun 
twitter pribadinya mengaku heran 
dengan kebijakan tersebut. 
Pavel menulis, pihaknya belum 
pernah menerima komplain 
atau keluhan dari 
Pemerintah Indonesia. 
“(Kebijakan) itu 
aneh, kami tak 
pernah 
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menerima 
permintaan atau 

keluhan apapun dari 
pemerintah Indonesia. 

Kami akan menyelidikinya 
dan mengumumkannya,” 

sesal Pavel, yang kemudian 
mengubah sikapnya setelah 

mengetahui terjadinya 
miskomunikasi antara pihaknya 

dan pemerintah Indonesia. Pavel 
sendiri menyatakan bahwa Indonesia 
sebagai negara indah yang pernah 
dikunjunginya beberapa kali. Disebutkan 
juga bahwa banyak pengadopsi awal 
Telegram berasal dari Indonesia.

Berdasarkan pernyataan CEO 
Telegram tersebut, Menteri Kominfo 
Rudiantara menyampaikan “Saya 
sudah menerima email mengenai 
permintaan maaf dari Pavel Durov, CEO 
Telegram, rupanya dia tidak menyadari 
adanya beberapa kali permintaan dari 
Kementerian Kominfo sejak 2016. 
Durov telah menindaklanjuti yang 
diminta oleh Kementerian Kominfo dan 
mengusulkan komunikasi khusus untuk 
proses penanganan konten negatif 
khususnya radikalisme/terorisme. Saya 
mengapresiasi respons dari Pavel Durov 
tersebut dan Kementerian Kominfo 
akan menindakanjuti secepatnya dari 

sisi teknis detail agar SOP bisa segera 
diimplementasikan”

Setelah itu, Kementerian 
Kominfo akan menindaklanjuti 

dengan memberi jawaban untuk 
meminta pihak telegram 

menyiapkan tim teknis 
dan administrasi guna 

mendukung proses 
komunikasi dan 

koordinasi 

secara lebih 
intens. Kominfo 
sendiri sangat 
menghargai tanggapan, 
niat, dan keinginan 
Telegram untuk membangun 
kerjasama dengan Kominfo.

Langkah Tindak Lanjut
Setelah diterimanya komunikasi 

dari Telegram kepada Menteri 
Kominfo, maka segera dilakukan 
tindak lanjut berupa penyiapan SOP 
secara teknis dengan dibuatnya 
Government Channel agar komunikasi 
dengan Kementerian Kominfo lebih 
cepat dan efisien. 

Kementerian Kominfo juga akan 
meminta diberikan otoritas sebagai 
Trusted Flagger terhadap akun 
atau kanal dalam layanan Telegram 
serta meminta Telegram membuka 
perwakilan di Indonesia. Untuk 
proses tata kelola penapisan konten, 
Kemkominfo terus melakukan perbaikan 
baik proses, pengorganisasian, teknis, 
maupun SDM.

Kebijakan untuk melakukan 
penapisan konten radikalisme dan 
terorisme merupakan tindak lanjut dari 
penanganan terhadap isu – isu yang 
mengancam keamanan negara terlebih 
mulai terjadinya perubahan geopolitik 
dan geostrategis di Asia Tenggara 
terutama peristiwa yang terjadi 
di kota Marawi, Filipina Selatan. 
Isu keamanan negara menjadi 
perhatian Presiden secara khusus 
dan Presiden mendukung 
untuk melakukan penindakan 
terhadap konten-konten 
yang bisa mengancam 
keamanan negara.
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Lima Perusahaan Berbasis ICT Bernilai
Telkom Bersiap Caplok

TELEKOMUNIKASI

Telekomunikasi 
Indonesia Tbk. 
dikabarkan bersiap 
mencaplok beberapa 

perusahaan berbasis 
teknologi informasi dan 
komunikasi, termasuk yang 
menjalankan bisnis digital. 
Proses akuisisi ini sedang 
memasuki berbagai tahap, 
dari yang masih penjajakan 
awal hingga tahap negosiasi 
awal.

Demikian dikatakan 
Direktur Keuangan Telekomu
nikasi Indonesia Harry M Zen. 
Menurutnya, nilai akuisisi seluruh 
perusahaan tersebut mencapai 
triliunan rupiah. Namun, dia 
enggan memberikan detailnya. 
Harry menjelaskan bahwa tidak 
ada masalah dalam hal sumber 
dana akuisisi, sejumlah sumber 
pendanaan selalu siap termasuk 
pinjaman perbankan.

Ditambahkannya, proses 
akuisisi yang sedang dijalankan, 
memasuki tahap-tahap yang 
berbeda. “Ada yang masih 
dalam penjajakan awal, masih 
tahap due dilligence dan tahap 
negosiasi awal,” katanya. 
Adapun perusahaan yang akan 
dicaplok, diungkapkan Harry, 
ada perusahaan yang di tingkat 
regional maupun lokal. Dan 
sebagai kunci proses akuisisi, 
katanya, Telkom ingin menjadi 
pemegang saham mayoritas dari 
seluruh perusahaan yang akan 
diakuisisi.

Menyangkut dana, kini Telkom 
telah mengantongi pinjaman 
sebesar Rp12 triliun hingga Mei 
2017. Sebagian besar utang 
tersebut berasal dari bank, 
dimana mayoritas berasal dari 
bank kelompok badan usaha 
milik negara (BUMN) dan 
sebagian lainnya bank swasta.

Triliunan Rupiah
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Index Inovasi Indonesia 
Cuma Mampu Berada di 

Peringkat 87 Dunia
Di tengah isu reshuffle 

atau pergantian Menteri 
Kabinet Kerja, Globa Index 
Innvation mengumumkan 

pencapaian Indonesia dan 
negara lainnya menyangkut 
perkembangan inovasi 
yang mana di dalamnya tak 
ketinggalan juga menyertakan 
parameter teknologi informasi 
dan komunikasi (TIK)  serta 
kreativitas. Dalam daftar terbaru 
ini, Indonesia hanya mampu 
berada di peringkat 87 dunia.

Indonesia mendapatkan nilai 
index invasi sebesar 30,1 dari 
angka 0-100. Angka ini memang 
meningkat dibanding 2016 yang 
sebesar 29,1 dan menempatkan 
Indonesia di posisi 88 dunia.

Hanya saja, jika dibanding 
beberapa negara di kawasan 
Asia Tenggara, posisi Indonesia 
cukup terbelakang. Seperti 
posisi Singapura yang berada di 
posisi ke-7 dunia dengan nilai 
index sebesar 58,7. Kemudian 
ada Malaysia di peringkat ke-37 
denan nilai index 42,7. Disusul 
Thailand di peringkat ke-51 
dengan index sebesar 37,6. 
Ada juga Brunei Darussalam di 
peringkat 71, kemudian Filipina 
di peringkat  ke-73 dengan index 

32,5. Yang biasanya bersaing 
dengan Indonesia, Viet Nam, 
kini jauh di atas Indonesia dan 
menduduki peringkat 47 dengan 
index 48,3.

Dari nilai yang didapat 
Indonesia, dari sektor 
infrastruktur Indonesia mendapat 
nilai 42 dan berada di posisi 
81. Infrastruktur ini termasuk 
akses TIK, pemanfaatan TIK, 
e-partisipasi dan layanan 
pemerintahan secara elektronik.

Penilaian lain menyangkut TIK 
adalah kreativitas. Dalam index 
kreativitas, Indonesia mendapat 
nilai 28,1 dan berada pada posisi 
77 dunia. Di sini, ada parameter 
penciptaan model bisnis TIK dan 
kreasi model bisnis TIK.

Adapun peringkat pertama di 
dunia dalam Global Innovation 
Index 2017 ini adalah  Swiss 
dengan nilai index 67,69 
disusul Swedia di peringkat 
kedua, Belanda, Amerika 
Serikat dan Inggris di peringkat 
berikutnya. Global Innovation 
Index 2017 dihasilkan dari 
kolaborasi antara Cornell 
University, INSEAD, dan the 
World Intellectual Property 
Organization (WIPO) sebagai co-
publishers.
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Dorong 
Inovasi 
Teknologi, 
BPPT Gelar 
Kongres 
Teknologi 
Nasional 2017

Badan Pengkajian dan 
Penerapan Teknologi 
(BPPT), pada 17-19 Juli 
ini menyelenggarakan 

Kongres Teknologi Nasional 
(KTN) 2017. Gelaran KTN kali 
kedua ini mengambil tema 
“Inovasi Teknologi untuk 
Daya Saing dan Kemandirian 
Bangsa”.

Deputi Bidang Teknologi 
Informasi, Energi dan Material 
(TIEM BPPT), Hammam Riza 
mengatakan, KTN fokus 
pada tiga bidang teknologi, 
yakni Teknologi Kesehatan, 
Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) dan 
Teknologi Transportasi.

“Pada kesempatan ini, kami 

BPPT mengajak berbagai pihak 
untuk dapat berpartisipasi 
dalam KTN, yang merupakan 
forum pertemuan para 
pakar baik dari kalangan 
Pemerintah, BUMN, industri, 
maupun para praktisi nasional 
dan internasional,” ungkap 
Hammam di Kantor BPPT.

Hammam kemudian 
menuturkan kongres ini 
bertujuan untuk menyiapkan 
Rekomendasi Teknologi 
dalam rangka mendukung 
pembangunan nasional, 
pengembangan industri 
nasional, peningkatan daya 
saing dan kemandirian bangsa 
melalui inovasi dan layanan 
teknologi sesuai dengan 
program pemerintah yang 
tertuang dalam Agenda 
Nawacita dan Rencana 
Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 
Tahap III 2015-2019.

“Masih lemahnya peran 
dan eksistensi inovasi 
teknologi dalam mendukung 
perkembangan industri 
nasional, pada hakikatnya 
tidak terlepas dari 
permasalahan regulasi terkait. 
Masalah lain yaitu Sistem 
Nasional Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi (Sisnas 
Iptek) dalam mendukung 
ekonomi berlandaskan IPTEK 
(Knowledge Based Economy) 
belum terimplementasi dengan 

TELEKOMUNIKASI
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baik dalam berbagai sektor. Demikian 
halnya penerapan dan penguasaan 
teknologi dalam mengatasi rendahnya 
daya saing produk masih terbatas. Ini 
perlu dicarikan solusinya, untuk itulah 
KTN 2017 ini kami adakan,” tegas 
Hammam.

Gelaran KTN 2017 ini akan 
dihadir Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman, serta Menteri PAN&RB, 
Menteri Ristek dan Dikti, Menteri 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat, Menteri Komunikasi dan 
Informatika, Menteri Kesehatan, 
Menteri Perhubungan dan Menteri 
Sekretaris Kabinet. 

Selain itu, pada sesi pembahasan 
akan menghadirkan pakar serta 
praktisi teknologi di bidang 
Kesehatan, TIK dan Transportasi 
baik dari kalangan akademisi, 
industri maupun pemerintahan dari 
dalam negeri dan lembaga riset 
internasional seperti  AIST-Jepang, 

KRIBB- Korea, PNORS Australia, 
ASEAN CIO Association, University of 
Queensland, dan principal technology 
provider lainnya.

Mengenai materi diskusi KTN ini, 
untuk bidang teknologi Kesehatan 
akan meluncurkan Outlook 
Kesehatan, yang memuat tentang 
analisa kepakaran BPPT terkait 
permasalahan dan solusi teknologi 
di bidang kesehatan. Selain itu 
juga dilakukan pembahasan terkait 
Arah Kebijakan Pemerintah dalam 
Pengembangan dan Kemandirian 
Industri Farmasi Nasional, 
Penguatan Inovasi Teknologi dalam 
Pengembangan Industri Biofarmasi 
Nasional, serta Penguatan Inovasi 
Teknologi dalam Pengembangan 
Industri Alat Kesehatan Nasional.

Kemudian untuk Bidang TIK lanjut 
Hammam, materi penting yang 
akan dibahas adalah Pengamanan 
Infrastruktur TIK Kritis dan Data 
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Pemerintah 
telah melayangkan surat 
peringatan ketiga atau terakhir 
pada beberapa penyelenggara 

jaringan dan jasa telekomunikasi. Ada 
66 perusahaan yang terancam sanksi 
administartif berupa pencabutan 
izin akibat Kelalaian Penyampaian 
Laporan Penyelenggaraan Tahun 2016 
yang hingga batas waktu yang telah 
ditetapkan.

Dlaam keterangan tertulisnya, 
Plt Kepala Biro Humas 
Kementerian Kominfo Noor Iza 
mengatakan, berdasarkan Izin 
Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa 
Telekomunikasi serta Telekomunikasi 
Khusus bahwa setiap pemegang izin 
wajib menyampaikan laporan berkala 
setiap tahun kepada Direktorat 
Jenderal Penyelenggaraan Pos dan 
Informatika, dan setiap kelalaian atas 

kewajiban tersebut 
pemegang izin dikenakan sanksi 
administratif berupa peringatan tertulis 
sebanyak 3 kali berturut-turut dengan 
tenggang waktu 7 hari kerja dan 
apabila tidak diindahkan maka akan 
dikenakan sanksi administratif sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku.

“Sehubungan dengan hal tersebut 
di atas, Kementerian Kominfo 
menyampaikan Daftar Penyelenggara 
Jaringan dan Jasa Telekomunikasi 
serta Telekomunikasi Khusus yang 
dikenakan sanksi administratif berupa 
Surat Peringatan Ketiga atas Kelalaian 
Penyampaian Laporan Penyelenggaraan 
Tahun 2016 yang hingga batas 
waktu yang telah ditetapkan belum 
menyampaikan kepada Direktorat 
Jenderal Penyelenggaraan Pos dan 
Informatika Kementerian Kominfo,” 
jelasnya.

Dapat Surat Peringatan Ketiga, 
66 Penyelenggara Jaringan dan Jasa 

Telekomunikasi Terancam Dicabut Izinnya

Pemerintahan, TIK Untuk Sistem 
Transportasi, serta Inovasi TIK dalam 
Mendukung Kemandirian Pengamanan 
Data dan Informasi. 

Selanjutnya di bidang Transportasi, 
juga akan dilakukan pembahasan 
mendalam dalam hal Kebijakan 
Transportasi Untuk Konektivitas dan 
Logistik Nasional, Reaktualisasi dan 
Revitalisasi Peran Perkeretaapian 
dalam Transportasi Nasional, Inovasi 
Teknologi Transportasi untuk 

Mendukung Konektivitas dan Logistik 
Nasional serta Tantangan dan 
Peluang Transportasi Perkotaan.

“Untuk dicatat, KTN ini merupakan 
rangkaian kegiatan Hari Ulang 
Tahun (HUT) BPPT ke-39 dan Hari 
Kebangkitan Teknologi Nasional 
(Hakteknas). Semoga BPPT melalui 
KTN 2017 ini dapat menghasilkan 
rekomendasi solusi teknologi 
yang terbaik untuk Indonesia,” 
pungkasnya.
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Daftar penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi yang 
mendapat SP-3 dan terancam pencabutan izin Penyelenggara 

Jaringan dan Telekomunikasi Khusus 

No. Nama Perusahaan Jenis Izin

1. Kings Data Telecom Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched
2. PC24 Cyber Indonesia Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched
3. Quattro International Jaringan Tetap Tertutup
4. Trans Data Sejahtera Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched
5. Aneka Tambang Telekomunikasi Khusus Badan Hukum
6. Berau Coal Telekomunikasi Khusus Badan Hukum
7. Hotel Indonesia Natour  Telekomunikasi Khusus Badan Hukum
 (Inna Grand Bali Beach)
8. Indo Muro Kencana Telekomunikasi Khusus Badan Hukum
9. Lion Mentari Telekomunikasi Khusus Badan Hukum
10. Pusaka Nuri Utama Telekomunikasi Khusus Badan Hukum
11. Satria Raksa Buminusa Telekomunikasi Khusus Badan Hukum
12. Semen gresik Telekomunikasi Khusus Badan Hukum
13. Tambang Tondano Nusajaya Telekomunikasi Khusus Badan Hukum
14. Badan Narkotika Nasional Telekomunikasi Khusus Instansi Pemerintahan
 Kota Banjarbaru
15. Badan Pemeriksa Keuangan RI Telekomunikasi Khusus Instansi Pemerintahan
 Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
16. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Telekomunikasi Khusus Instansi Pemerintahan
 Informatika Provinsi Kalimantan Selatan
17. Dinas Perhubungan Pemerintah Telekomunikasi Khusus Instansi Pemerintahan
 Kabupaten Nunukan
18. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Telekomunikasi Khusus Instansi Pemerintahan
 Pulau-Pulau Kecil Kementerian
 Kelautan dan Perikanan
19. Direktorat Pengendalian Penyakit dan Telekomunikasi Khusus Instansi Pemerintahan
 Penyehatan Lingkungan Kementerian
 Kesehatan RI
20. Majelis Permusyawaratan Rakyat Telekomunikasi Khusus Instansi Pemerintahan
 Republik Indonesia
21. Satuan Polisi Pamong Praja Telekomunikasi Khusus Instansi Pemerintahan
 Provinsi Jambi
22. Sekretariat Daerah Pemerintah   Telekomunikasi Khusus Instansi Pemerintahan
 Kabupaten Jayapura
23. Sekretariat Daerah Pemerintah Telekomunikasi Khusus Instansi Pemerintahan
 Kabupaten Memberamo Raya
24. Sekretariat Daerah Pemerintah Telekomunikasi Khusus Instansi Pemerintahan
 Kabupaten Nabire
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NO NAMA PENYELENGGARA IZIN

1 ADI INTI MANDIRI Jasa Internet Akses (Internet Service Provider)
2 AWINET GLOBAL MANDIRI Jasa Internet Akses (Internet Service Provider)
3 CAHAYA BUANA RAKSA Jasa Internet Akses (Internet Service Provider)
4 CAKRAWALA LINTAS KEPRI Jasa Internet Akses (Internet Service Provider)
5 COMRADINDO LINTASNUSA PERKASA Jasa Interkoneksi Internet (Network Access Point)
6 DETIK INI JUGA Jasa Internet Akses (Internet Service Provider)
7 DINAMIKA MEDIAKOM Jasa Internet Akses (Internet Service Provider)
8 ELASITAS MULTI KREASI Content Provider
9 FAJAR INFRORMASI GLOBALNET JAYA Jasa Internet Akses (Internet Service Provider)
10 FAJAR TECHNO SYSTEM Jasa Internet Akses (Internet Service Provider)
11 GLOBAL NETWORK SERVICES Jasa Panggilan Premium
12 GLOBAL TEKNOLOGI TERAINDO Jasa Internet Akses (Internet Service Provider)
13 GOMEDS NETWORK Jasa Internet Akses (Internet Service Provider)
14 INDOTRANS DATA Jasa Internet Akses (Internet Service Provider)
15 INFOTAMA LINTAS GLOBAL Jasa Internet Akses (Internet Service Provider)
16 INOVA DUAPULUH DUAPULUH Jasa Internet Akses (Internet Service Provider)
17 INOVASI JARINGAN NUSANTARA Jasa Internet Akses (Internet Service Provider)
18 JABAR TELEMATIKA Jasa Internet Akses (Internet Service Provider)
19 JABIKHA TEKNOLOGI INDONESIA Jasa Internet Akses (Internet Service Provider)
20 JASTRINDO DINAMIKA Jasa Internet Akses (Internet Service Provider)
21 JOGJA DIGITAL Jasa Internet Akses (Internet Service Provider)
22 KINGS NETWORK INDONESIA Jasa Internet Akses (Internet Service Provider)
23 KOMUNIKA LIMA DUA BELAS Jasa Internet Akses (Internet Service Provider)
24 KUSUMA DINATHA JAYA ABADI Jasa Internet Akses (Internet Service Provider)
25 MEDIA CITRA MAKMUR Jasa Panggilan Premium
26 MEDIA LINTAS DATA Jasa Internet Akses (Internet Service Provider)
27 MEDIANET DIGITAL INDONESIA Jasa Internet Akses (Internet Service Provider)
28 MEGA SARANA SATELIT Jasa Teleponi Dasar
29 MITRA INTERNET MAKMUR Jasa Internet Akses (Internet Service Provider)
30 MITRACOMM EKASARANA Jasa Pusat Layanan Informasi (Call Center)
31 MOBAFONE INDONESIA Content Provider
32 MULTI TRANS DATA Jasa Internet Akses (Internet Service Provider)
33 OVIS SENDNSAVE Content Provider
34 PISHON WIRELESS TEKNOLOGI Jasa Internet Akses (Internet Service Provider)
35 SUMBER KONEKSI INDONESIA Jasa Internet Akses (Internet Service Provider)
36 TELINDO NUSANTARA Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik
37 TELINDO NUSANTARA Jasa Internet Akses (Internet Service Provider)
38 TERANG ABADI BERSAMA Jasa Internet Akses (Internet Service Provider)
39 THUMBS MOBILE Content Provider
40 TUNAS PERSADA CEMERLANG JAYA Jasa Internet Akses (Internet Service Provider)
41 VADS INDONESIA Jasa Pusat Layanan Informasi (Call Center)
42 WAHANA INOVASI NUSANTARA Jasa Internet Akses (Internet Service Provider)

Penyelenggara Jasa Telekomunikasi
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Kementerian Komunikasi 
dan Informatika 
mendorong pembentukan 
Lembaga Sertifikasi Profesi 

(LSP) sebagai bagian dari upaya 
peningkatan daya saing bangsa 
di sektor ketenagakerjaan. 
Melalui Badan Penelitian dan 
Pengembangan SDM Kementerian 
Komunikasi dan Informatika 
menggelar Pelatihan Auditor 
Sistem Manajemen Mutu LSP 
Bidang Komunikasi untuk 
meningkatkan kualitas SDM 
bidang Kominfo.

“Kementerian Kominfo sebagai 
leading sector pembangunan 
bidang kominfo berupaya 
mengembangkan sumberdaya 
manusia sejalan dengan kebijakan 
pembangunan nasional. Hal 
tersebut dengan memfasilitasi 
percepatan pembentukan 
LSP bidang Komunikasi dan 
Informatika,” kata Kepala Pusat 
Litbang Literasi dan Profesi 
Gati Gayatri dalam pembukaan 
Pelatihan Audito Sistem 
Manajemen Mutu LSP Bidang 
Komunikasi di Pusat TIK Nasional, 
Ciputat, Tangerang.

Menurut Gati yang membacakan 

sambutan Kepala Badan Litbang 
SDM itu, LSP pihak ketiga bidang 
komunikasi dan informatika 
yang telah terbentuk sampai 
saat ini baru berjumlah 7 (tujuh) 
yaitu LSP Telematika, LSP TIK 
Indonesia, LSP Telekomunikasi, 
LSP Komputer, LSP Informatika, 
LSP Public Relation Indonesia, dan 
LSP Telecomunication Indonesia 
(Telindo). Oleh karena itu, dapat 
kita lihat potensi bahwa sangat 
terbuka lebar kesempatan untuk 
mensertifikasi angkatan kerja 
nasional yang berjumlah 125,44 
juta orang.

Pelatihan kali ini, menurut 
Kepala Pusat Litbang Literasi dan 
Profesi Gati Gayatri merupakan 
kesempatan baik bagi calon 
pengelola LSP untuk mengetahui 
proses pengelolaan program 
asesmen/audit LSP. 

“Melalui sharing pengetahuan 
dan pemberian contoh dari para 
Narasumber dan Instruktur BNSP, 
para peserta yang merupakan 
perwakilan dari calon LSP 
diharapkan dapat memperoleh 
pengetahuan, khususnya mengenai 
aspek pemenuhan persyaratan dan 
prosedur yang perlu diikuti untuk 

KOMINFO DORONG
Pembentukan LSP Bidang

Komunikasi dan Informatika
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mengembangkan dan menerapkan 
program asesmen/audit LSP,” 
jelasnya.

Mengenai sertifikasi, Kepala 
Badan Nasional Sertifikasi 
Profesi (BNSP) Sumarna F. 
Abdurahman menyatakan 
sertifikasi merupakan bagian 
integral pengembangan kualitas 
tenaga kerja. “Sekaligus bagian 
lagi dari satu sistem penjaminan 
mutu,” katanya.  Lebih lanjut 
ia menjelaskan, di Indonesia 
terdapat tiga sistem penjaminan 
mutu. Pertama Sistem 
Penjaminan Mutu Program dan 
barang dilaksanakan oleh Badan 
Standarisasi Nasinal (BSN) yang 
menghasilkan SNI. Kedua Sistem 
Penjaminan Mutu Badan Usaha 
dilakukan kementerian.

“Dan ketiga, Sistem Penjaminan 
Mutu untuk orang. Inilah yang 
dikerjakan oleh BNSP. Sistem 
pengembangan tenaga kerja 
berdasarkan kompetensi. UU 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Tenaga Kerja secara eksplisit 

mensyaratkan bahwa setiap 
tenaga kerja harus memiliki 
kompetensi,” jelasnya.

Pelatihan itu diikuti 20 
orang peserta dari lembaga/
organisasi yang berkomitmen 
untuk segera membentuk LSP 
bidang komunikasi, antara lain 
Asosiasi Industri Animasi dan 
Konten Indonesia (AINAKI), 
Persatuan Wartawan Indonesia 
(PWI), Asosiasi Profesional Desain 
Komunikasi Visual Indonesia 
(AIDIA),Persatuan Radio Siaran 
Swasta Nasional Indonesia 
(PRSSNI), LSP Animedia (Animasi 
Sinematografi Desain dan 
Informatika), Asosiasi Profesi 
Fotografi Indonesia (APFI), 
Persatuan Karyawan Film dan 
Televisi Indonesia (KFT),  LSP 
Pos Logistik Indonesia, LSP 
Televisi dan Film, Panitia Teknis 
Uji Kompetensi (PTUK) STMM 
“MMTC” Yogyakarta,  dan Balai 
Pelatihan dan Pengembangan 
Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (BPPTIK) Cikarang.
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Menteri Komunikasi dan 
Informatika Rudiantara melantik 
lima anggota Dewan Pengawas 
Lembaga Penyiaran Publik 

Televisi Republik Indonesia (Dewas 
LPP TVRI) di di Gedung Serbaguna 
TVRI, Jakarta, awal Juli ini. “Saya 
menginginkan agar Dewan Pengawas 
yang baru dilantik untuk segera 
melakukan pembenahan internal 
termasuk untuk mempersiapkan 
diri terkait pembahasan Revisi UU 
Penyiaran,” kata Menteri Kominfo.

Menurut Menteri Rudiantara harapan 
itu sejalan dengan upata untuk 
mendorong kemajuan LPP TVRI. 

“Saya berharap kepada Dewas yang 
baru dilantik untuk melihat apakah 
TVRI saat ini sudah effektif? Yang 
terpenting TVRI harus berani mereview 
sejauh mana kesesuaian antara harapan 
dan kenyataan. Apakah sesuai dengan 
ekspetasi publik,” ujarnya.

Pelantikan kelima anggota Dewas 
LPP TVRI itu sesuai Keputusan Presiden 
RI Nomor 73/P Tahun 2017 Tanggal 
7 Juni 2017 tentang Pemberhentian 
dengan Hormat dan Pengangkatan 
Anggota Dewan Pengawas Lembaga 
Penyiaran Publik Televisi Republik 
Indonesia.  Lima anggota Dewas LPP 
TVRI yang dilantik antara lain Maryuni 

Dewan Pengawas TVRI Dilantik, 
Ekspektasi Publik Jadi Pertanyaan
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Revisi UU  Penyiaran Baru

Diminta Agar Lebih  Demokratis

Koalisi Pencinta Penyiaran 
Sehat Indonesia meminta 
Badan Legislasi DPR RI 
membahas kembali draf revisi 

Undang-Undang Penyiaran untuk 
memastikan sistem penyiaran lebih 
demokratis. Demikian disampaikan 
Juru Bicara Koalisi Pencinta 
Penyiaran Sehat Indonesia Puji Rianto 
dalam Konferensi Pers menyikapi 
RUU Penyiaran Versi Baleg DPR di 
Yogyakarta

“Pemahaman kami, draf revisi 
UU Penyiaran versi Baleg DPR 
belum mencerminkan semangat 
demokratisasi penyiaran,” katanya. 
Dinilainya, draf revisi UU Penyiaran 
versi Baleg DPR tertanggal 19 Juni 

2017 belum bersifat memperbaiki 
UU sebelumnya, melainkan justru 
meniadakan demokratisasi dalam 
penyiaran dengan mengedepankan 
kepentingan pemilik modal.

Puji mencontohkan, di dalam draf 
RUU versi Baleg tersebut tidak diatur 
secara tegas mengenai pembatasan 
kepemilikan lembaga penyiaran. 
“Hal ini akan membuka peluang 
bagi dominasi segelintir lembaga 
penyiaran yang menghancurkan 
keberagaman sebagaimana telah 
terjadi,” kata Puji yang juga peneliti 
Pemantau Regulasi dan Regulator 
Media (PR2Media).

Selain itu, porsi siaran lokal yang 
ditentukan minimal 10 persen 

Kabul Budiono, Supra Wimbarti, 
Arief Hidayat Thamrin, Pamungkas 
Trishadiatmoko, dan Made Ayu Dwie 
Mahenny.

Kepada kelima angota Dewas LPP 
TVRI yang baru dilantik, Menteri 
Kominfo mendorong untuk memulai 
kiprah dengan unjuk kinerja. 

“Tentunya setumpuk tugas sudah 
menanti mba dan mas sekalian. Dari 
mulai masalah keuangan, masalah 
operasional, masalah SDM, dan lainnya,” 

katanya.
Menurut Menteri Rudiantara, selama 

ini LPP TVRI mendapat penilaian 
disclaimer atas kinerja keuangan 
dari BPK empat kali berturut-turut 
hingga 2016. Selain itu, tantangan 
yang dihadapi LPP TVRI juga masalah 
sumberdaya manusia dan kebutuhan 
digitalisasi. “Migrasi ke digital 
yang memungkinkan pelayanan 
multiplatform, dan anggaran yang 
masih dari cukup,” paparnya.
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dalam draf RUU juga dinilai sangat 
kecil. Dengan rendahnya kepedulian 
terhadap siaran lokal tersebut, Puji 
khawatir masyarakat dan budaya 
daerah tidak akan terepresentasi 
dengan baik. “Sebaliknya, justru 
tetap seperti sekarang, yakni 
dominasi siaran Jakarta yang secara 
bersamaan menindas budaya dan 
kearifan lokal,” kata Puji.

Ia berharap revisi UU Penyiaran ke 
depan dapat mencerminkan prinsip 
demokrasi yang menjunjung tinggi 
keberagaman isi berita (diversity of 
content) akibat keberagaman pemilik 
media (diversity of ownership).

Sementara itu, aktivis Yayasan 
Satunama Valentina Sri Wijiyati 
memandang draf revisi UU Penyiaran 
versi Baleg tidak mendukung 
upaya membangun masyarakat 

yang produktif dan sehat. Hal itu 
ditunjukkan dengan peniadaan 
larangan iklan rokok di media 
penyiaran.

Upaya yang ditempuh DPR 
tersebut, menurut Wijiyati, 
bertentangan dengan mandat 
Sustainable Development Goals 
(SDGs) karena menggerogoti 
kesehatan serta perekonomian 
masyarakat.

Di samping itu, lanjut Wijiyati, 
draf revisi UU Penyiaran itu juga 
belum mencakup kewajiban lembaga 
penyiaran untuk menyiarkan isi 
siaran yang memberdayakan serta 
tidak menjadikan kelompok rentan 
sebagai objek. “Kenyataannya 
kelompok rentan seperti penyandang 
disabilitas masih dijadikan objek 
eksploitasi produk siaran,” kata dia.

Konten dan Jangkauan 
Siaran Jadi Tantangan 
LPP TVRI dan RRI

Lembaga Penyiaran Publik 
(LPP) TVRI dan RRI 
memiliki fungsi untuk 
memberikan siaran kepada 

masyarakat, untuk kepentingan 
bangsa dan negara. Namun 

seiring perkembangan zaman, 
dan adanya Lembaga Penyiaran 
Swasta (LPS) dan Lembaga 
Penyiaran Berlangganan (LPB), 
menyebabkan LPP TVRI dan RRI 
semakin sulit untuk bersaing.
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Wakil Ketua Komisi I DPR RI 
Meutya Viada Hafid mengatakan, 
pembenahan konten siaran 
dan jangkauan siaran menjadi 
tantangan LPP TVRI maupun 
RRI, untuk bersaing dengan 
LPS maupun LPB. Menurutnya, 
konten siaran menjadi modal 
utama dan penting untuk 
bersaing di industri media.

“Pembenahan konten siaran, 
apa yang dilihat dan apa yang 
didengar, menjadi hal yang 
paling pertama untuk bersaing di 
industri media. Jadi kalau konten 
siaran tidak diperbaiki, maka 
orang akan mencari konten 
yang lebih baik,” kata Meutya, 
usai Rapat Dengar Pendapat 
dengan Direktur Utama LPP TVRI 
beserta Dewan Pengawas, dan 
Direktur Utama LPP RRI beserta 
Dewan Pengawasnya, di Gedung 
DPR RI, Senayan, Jakarta.

Kemudian, tambah politisi 
F-PG itu, jangkauan siaran 
belum menyentuh seluruh 
pelosok Nusantara, tak kalah 

menjadi tantangan kedua LPP 
ini. Teknologi yang belum 
mendukung, dinilai menjadi salah 
satu hambatan menyiarkan 
konten kepada seluruh 
masyarakat Indonesia.

“Teknologi yang saat ini 
dimiliki, menjadi hambatan 
LPP TVRI dan RRI tidak banyak 
dikonsumsi oleh masyarakat, 
karena jangkauan siarnya 
tidak baik. Seharusnya LPP 
bisa menjadi paling depan, 
dan bisa dikonsumsi seluruh 
masyarakat Indonesia, bahkan 
hingga pelosok-pelosok,” dorong 
Meutya.

Sementara terkait pembahasan 
anggaran LPP TVRI dan RRI 
untuk tahun mendatang, Meutya 
menjelaskan ada perubahan 
anggaran yang dterima 
keduanya. Adanya Inpres terkait 
penghematan di berbagai 
lembaga, LPP TVRI dan RRI 
mendapat pemotongan kurang 
lebih sebesar Rp25 miliar.

“Namun, juga ada suuslan 
tambahan dari keduanya. 

Terutama menyangkut 
Indonesia sebagai 
tuan rumah Asian 
Games pada tahun 

2018, sehingga perlu 
ada persiapan-persiapan 

khusus. Usulan tambahan 
anggaran akan kami teruskan 
ke Badan Anggaran,” imbuh 
Meutya.

Politisi asal dapil Sumatera 
Utara itu tak memungkiri, 
pemotongan anggaran 
berpotensi mengganggu kinerja 
kedua LPP. Namun juga harus 
dipahami, kondisi keuangan 
negara yang saat ini melakukan 
pengetatan anggaran.
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dari UOB Venture Management

Aplikasi Ruangguru

Ruangguru 
mengumumkan 
telah 
mendapatkan 

pendanaan Seri 
B yang dipimpin 
oleh UOB Venture 
Management, bagian 
dari perusahaan 
ekuitas swasta United 
Overseas Bank Limited 
yang berkantor pusat 
di Singapura. Dengan 
investasi pendanaan 
Seri B ini, UOB 
Venture Management 
bergabung dengan 
Venturra Capital and 
East Ventures sebagai 
pendukung modal 

Ruangguru.
Seah Kian Wee, 

Managing Director 
dan CEO, UOB 
Venture Management, 
menyatakan, 
“Ruangguru adalah 
investasi yang menarik 
karena semangat 
dan kapabilitas 
manajemennya, 
skalabilitas bisnisnya, 
dan potensi dampak 
positif yang dapat 
diberikan kepada 

pelajar di Indonesia. 
Kami percaya 
Ruangguru dapat 
merubah permainan 
bisnis di sektor 
pendidikan Indonesia, 
melihat besarnya 
pengadopsian 
sistem manajemen 
pembelajarannya 
dan potensi produk 
lainnya.”

Selama setahun 
terakhir, Ruangguru 
telah berhasil menjalin 
kerja sama dengan 27 
(dari 34) pemerintah 
provinsi dan lebih 
dari 300 pemerintah 

Mendapatkan Pendanaan Seri B



E-BISNIS

329No. 58 Juli 2017Majalah I  TC

kota dan kabupaten di 
Indonesia.  Kerja sama 
ini memungkinkan 
siswa di daerah 
untuk mengakses 
Sistem Manajemen 
Belajar (Learning 
Management System) 
Ruangguru yang 
mencakup bank 
soal berkualitas, 
manajemen kelas, dan 
simulasi ujian online.

Dengan pendanaan 
ini, Ruangguru akan 
memperkuat timnya, 
khususnya di sisi 
konten edukasi, 
teknologi, pemasaran, 
dan operasional, serta 
terus meningkatkan 
penggunaan 
produknya di 
Indonesia. Ruangguru 
juga akan terus 
mencari cara terbaik 
untuk memberikan 
layanan pendidikan 
digital yang 
terpersonalisasi 
– dengan 
mengoptimalkan 
kekayaan data 
akademis yang dimiliki.

“East Ventures 
menyambut semua 
investor baru dan 
menantikan inovasi 
berikutnya dari 
Ruangguru. Kami 
melanjutkan komitmen 
kami untuk Ruangguru 
dan melipatgandakan 
investasi kami,” 
ujar Wilson Cuaca, 
Managing Partner of 

East Ventures.
“Kami terus 

bersemangat dan 
berkomitmen dalam 
mendukung usaha 
Ruangguru untuk 
melakukan perubahan 
dalam pendidikan di 
Indonesia. Kami yakin 
bahwa kerja sama 
dengan UOB Venture 
Management dan 
investor strategis 
lainnya akan membawa 
Ruangguru menjadi 
lebih baik.” ungkap 
Rudy Ramawy, 
Managing Partner 
Ventura Capital.

Sejak didirikan pada 
tahun 2014 oleh 
Belva Devara dan Iman 
Usman, yang baru-baru 
ini masuk dalam daftar 
Forbes 30 Under 
30 untuk kategori 
consumer technology 
di Asia, Ruangguru 
telah berkembang 
menjadi pemimpin 
pasar dalam bidang 
pendidikan berbasis 
teknologi di Indonesia. 
Pengguna Ruangguru 
di Indonesia saat ini 
berjumlah 3 juta, dari 
siswa kelas 1 sampai 
12, dalam berbagai 
layanan pendidikan 
yang disediakan. 
Ruangguru saat ini 
hadir di hampir setiap 
jenjang pendidikan; 
berperan dalam 
mendukung sistem 
pendidikan formal serta 

pendidikan tambahan 
yang berkualitas di 
luar sekolah.

Mendukung sistem 
pendidikan formal

Sistem Manajemen 
Belajar Ruangguru 
merupakan kunci 
utama dalam 
upayanya untuk 
mendukung sistem 
pendidikan formal 
di Indonesia. Sistem 
Manajemen Belajar 
Ruangguru ini 
juga menyediakan 
panel dasbor dan 
data wawasan 
bagi pemerintah 
untuk mendukung 
pembuatan kebijakan 
berbasis data, 
dengan cara yang 
tidak mungkin 
dilakukan sebelumnya. 
Sebagai perusahaan 
lokal, Ruangguru 
berkomitmen menjadi 
mitra pemerintah 
daerah untuk 
meningkatkan hasil 
akademis siswa di 
seluruh Indonesia 
dengan teknologi.

“Bermitra dengan 
pemerintah daerah 
menjadi sumber 
inspirasi kami untuk 
terus memikirkan 
bagaimana kita dapat 
berkontribusi lebih 
terhadap keberhasilan 
akademis siswa. Kami 
juga percaya bahwa 
dengan memperkuat 
kerja sama dengan 
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pemerintah, akan 
membantu kami 
untuk memperluas 
jangkauan operasional 
perusahaan secara 
nasional,” ungkap 
Iman Usman, Co-
founder dan Chief 
Product Officer 
Ruangguru.

Untuk mendukung 
pendidikan formal 
di tingkat dasar dan 
menengah, Ruangguru 
menawarkan berbagai 
layanan pendidikan 
tambahan di luar 
sekolah, termasuk; 
RuangBelajar, sebuah 
layanan video belajar 
berlangganan terpadu; 
RuangLes, market-
place guru privat; 
RuangLesOnline, 
layanan bimbingan 
belajar online on-
demand; dan 
Ruangguru Digital 
Bootcamp – solusi 
pendidikan untuk 
pembelajaran 
jarak jauh berbasis 
group chat. Dengan 
memanfaatkan 
akses konten melalui 
perangkat mobile, 
Ruangguru berusaha 
untuk memberikan 
konten pendidikan 
kelas dunia melalui 
teknologi kepada 
siswa dengan biaya 
lebih terjangkau 
daripada metode 
belajar konvensional.

Salah satu 
kemitraan strategis 
yang dilakukan 
Ruangguru yang 
menarik untuk disoroti 
adalah kemitraan 
dengan LINE, dimana 
Ruangguru dan LINE 
meluncurkan LINE 
Academy, yang 
berhasil mencapai 3,2 
juta pengguna hanya 
dalam 6 bulan sejak 
diluncurkan. Dalam 
tiga bulan terakhir, 
lebih dari 1,5 juta 
siswa mendapatkan 
kesempatan mengikuti 
tryout Ujian Nasional 
dan Ujian Semester 
di Ruangguru melalui 
LINE Academy. 
Ruangguru dan LINE 
berkomitmen untuk 
terus memperluas 
layanannya dan 
menjangkau lebih 
banyak lagi di tahun 
yang akan datang.

“Kami percaya 
bahwa teknologi adalah 
kunci untuk melampaui 
pencapain pendidikan 
nasional selama ini dan 

memastikan bahwa 
semua anak, tidak 
peduli domisili dan 
status ekonominya, 
memiliki akses yang 
sama terhadap konten 
pendidikan berkualitas 
tinggi. Kami sangat 
bangga dengan 
pencapaian tim 
Ruangguru dalam satu 
tahun terakhir, dan 
terus bersemangat 
bahwa kami mungkin 
akan menjadi 
katalisator utama 
dalam transformasi 
pendidikan di negara 
ini dengan teknologi,” 
ungkap Belva Devara, 
Co-founder dan CEO 
Ruangguru.

Didirikan pada tahun 
2014, Ruangguru 
adalah perusahaan 
teknologi yang 
berfokus pada 
penyediaan layanan 
di berbagai bidang 
pendidikan. Ruangguru 
menawarkan Sistem 
Manajemen Belajar 
yang ditujukan untuk 
siswa sekolah dasar, 
menengah, dan 
sekolah menengah 
atas di Indonesia. 
Ruangguru juga 
menawarkan video 
belajar berlangganan, 
marketplace les 
privat, layanan 
bimbingan belajar on-
demand, tryout ujian 
online, dan lain-lain. 
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Menteri Komunikais dan 
Informatika Rudiantara meminta 
agar financial technology 
(fintech) dapat berperan 

dalam  sistem pembayaran dari dalam 
dan luar negeri. Dalam pandangannya, 
biaya sekarang dikeluarkan untuk 
remitansi ini sangat mahal, sehingga 
fintech diharapkan bisa mempermurah 
biaya yang selama ini dikenakan.

FINTECH 
DIHARAPKAN 
BERPERAN 
DALAM 
SISTEM 
PEMBAYARAN 
KE DALAM 
DAN LUAR 
NEGERI

Demikian dikatakan Chief RA, 
demikian biasa dia dipanggil, dalam 
acara Asean Corporate Culture 
Forum (ACCF), di Jakarta. “TKI kita 
di Hong Kong biasanya mengirimkan 
uang sekitar Rp2,5 juta per bulan 
dengan biaya Rp50.000, berapapun 
pengirimannya ya biayanya segitu. 
Inikan mahal sekali,” katanya.

Untuk itu, Chief RA 
melihat bahwa fintech juga 
dibutuhkan untuk transaksi 
pembayaran. Seperti dalam 
kasus di Hong Kong itu ada 
operator telekomunikasi, di sana 
bisa dikembangkan aplikasi karena 
di Hong Kong banyak buruh migran 
asal Indonesia. Remitansi ini bisa 
dilakukan dengan aplikasi mobile 
money transfer.

Menurutnya, dengan cara 
tersebut, maka biaya pengiriman 
bisa menjadi lebih murah daripada 
biaya pengiriman menggunakan 
jaringan perbankan. Jika biaya 
murah, katanya, maka para TKI 
yang ingin mengirimkan uang tidak 
perlu menanggung biaya mahal per 
sekali kirim. “Jika itu terjadi, maka 
perbankan Indonesia yang ada di 
luar bisa ditutup saja karena ada 
jalur pengiriman yang lebih murah,” 
ujarnya.

Ditambahkan Rudiantara, saat 
ini teknologi informasi mulai 
merajai industri jasa keuangan. Jadi 
pengiriman uang akan dilakukan 
secara transparan. “Fenomena 
ini akan terjadi di masa depan, 
mau tidak mau kita harus siap 
dengan perubahan yang terjadi. 
E-wallet yang bisa digunakan 
mengirimkan uang dari Hong Kong ke 
Indonesia. Memang harus dikonversi 
dari dolar Hong Kong ke Rupiah, 
bagaimana kurs nya itu memang 
yang atur bank sentral,” pungkasnya.
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Layanan Uber 
Kini Hadir di 30 Kota 
dan 7 Pulau Indonesia

Saat kami memperkenalkan 
konsep berbagi tumpangan 
(ridesharing) kepada 
Indonesia pada tahun 

2014, tak seorang pun dapat 
membayangkan betapa besar 
dampaknya.

Dan sekarang kami sangat senang 
mengumumkan bahwa Uber telah 
hadir di 30 kota yang tersebar 
di 7 pulau di Indonesia: Jawa 
(Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, 
Bekasi, Bandung, Cimahi, Cirebon, 
Surakarta, Semarang, Yogyakarta, 
Surabaya, Sidoarjo, Gresik, 
Malang, Batu, Banyuwangi dan 
Jember), Bali, Lombok, Sumatera 
(Bandar Lampung, Palembang, 
Medan, Deli Serdang, Pekanbaru), 
Batam, Kalimantan (Pontianak dan 
Balikpapan) dan Sulawesi (Manado 
dan Makassar).

Michael Brown, Regional General 
Manager, Asia Pasifik, Uber, 
mengatakan: “Kami sangat 
senang bisa menghadirkan 
Uber bagi begitu banyak 
orang di begitu banyak kota 

di Indonesia. Ekspansi 
kami menunjukkan 

dibutuhkannya 
ridesharing di kota-kota 

besar dan menengah 
serta kuatnya 

komitmen 

kami di Indonesia. Uber bangga 
bisa menciptakan peluang 
ekonomi bagi para mitra-
pengemudi, melayani area yang 
tidak terlayani angkutan publik; 
mengurangi kepadatan lalu lintas 
di kota-kota dan mendukung 
pariwisata.”

Warga dari berbagai latar 
belakang kehidupan menggunakan 
Uber untuk mendapatkan perjalanan 
dari titik A ke titik B dengan aman, 
terpercaya dan terjangkau, hanya 
dengan satu ketukan di telepon 
pintar. Penelitian dari AlphaBeta, 
lembaga riset strategi dan ekonomi 
yang berbasis di Singapura dan 
Sydney, menunjukkan penumpang 
menggunakan Uber karena lima 
alasan utama, yaitu terjangkau, 
nyaman, terpercaya, efisien, dan 
aman. Mereka juga bisa menghemat 
biaya perjalanan hingga 65% dan 
waktu mereka hingga 38% sejak 
menggunakan Uber.

Setiap mitra-pengemudi punya 
alasan tersendiri mengapa mereka 
bergabung bersama Uber – ada 
yang mencari uang tambahan untuk 
keluarga, bersosialisasi dengan 
orang lain, menabung untuk rencana 
pernikahan atau membangun 
usaha sendiri—namun mereka 
memiliki keinginan yang sama: bisa 
memperoleh uang tambahan dengan 
waktu yang fleksibel menyesuaikan 
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dengan kehidupan mereka, bukan 
sebaliknya: hidup menyesuaikan 
waktu menguber rezeki.

Data kami menunjukkan selama 
tiga bulan terakhir, 61% mitra-
pengemudi menggunakan aplikasi 
Uber kurang dari 10 jam per 
minggu; sementara data Alphabeta 
menunjukkan, 46% mitra-pengemudi 
bergabung dengan Uber karena 
fleksibilitasnya dan 32% ingin 
memperoleh pendapatan tambahan. 

Uber juga berkontribusi dalam 
meningkatkan inklusivitas keuangan 
bagi mitra-pengemudi: 6% mitra 
tidak memiliki rekening bank 
sebelum bergabung dan 39% mitra 
lebih aktif secara finansial setelah 
bergabung dengan Uber.

Kota-kota juga memperoleh 
manfaat dari kehadiran Uber 
karena kemampuannya untuk 
membawa lebih banyak 
penumpang, melengkapi 
transportasi publik, mendukung 
pariwisata dan membuka 

kesempatan ekonomi.
Berdasarkan studi 
dari AlphaBeta, 6% 

penumpang telah 
berhenti menyetir 

dan 62% telah 

mengurangi 
penggunaan 
kendaraan pribadi; 
20% perjalanan di 
Jakarta dan sekitarnya 
diawali dan diakhiri di area-
area yang kurang terlayani 
oleh transportasi publik, dan 
8% perjalanan di Jabodetabek 
terjadi pada pukul 23:00 – 05:00, 
sementara data kami menunjukkan 
30% perjalanan di Jakarta terjadi 
pada pukul 22:00-02:00.

Dengan semakin tingginya jumlah 
turis yang berkunjung ke Indonesia, 
maka semakin banyak pula turis 
mancanegara yang sudah memiliki 
aplikasi Uber di telepon pintar 
mereka—ini membangun reputasi 
Indonesia sebagai tempat yang 
tetap terkoneksi secara global. 
Dalam tiga bulan terakhir, pengguna 
dari 76 negara telah menggunakan 
Uber di Indonesia—mayoritas 
berasal dari Singapura, Amerika 
Serikat, Malaysia, Australia dan 
Inggris.

Data dari AlphaBeta menunjukkan 
bahwa 43% dari mitra-pengemudi 
Uber sebelumnya tidak masuk dalam 
kategori angkatan kerja -diantara 
mereka, 28% menganggur, 8% 
tinggal di rumah, 4% pelajar dan 3% 
pensiunan.

Dengan membuka diri terhadap 
inovasi dan model bisnis ekonomi 
berbagi, seperti yang ditawarkan 
oleh Uber, Indonesia memiliki 
kesempatan untuk menjadi pusat 
ekonomi berbagi di dunia dan Uber 
berkomitmen untuk bekerja bersama 
dengan para pemangku kepentingan 
dan pemerintah Indonesia untuk 
mewujudkannya.
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Tantang Hacker untuk Jebol 
Keamanan Sistemnya

Grab, platform aplikasi 
pemesanan kendaraan 
dan pembayaran mobile 
terkemuka, mengumumkan 

peluncuran program umum bug 
bounty – atau celah keamanan –guna 
meningkatkan sistem keamanan 
platform baik bagi mitra pengemudi 
maupun penumpang. Para peretas 
diajak untuk mengidentifikasi 
kelemahan dalam sistem keamanan di 
platform Grab dan menerima hadiah 
hingga 10 ribu dolar AS.

Program bug bounty 
memungkinkan program yang 
dijalankan secara mandiri Grab untuk 
dilakukan bersama HackerOne, 
penyedia platform pengungkap bug 
bounty dan kerentanan terkemuka, 
yang telah mengatasi hampir 200 
kerentanan. 

Berdasarkan kesuksesan program 
mandiri bug bounty Grab, program 
umum ini akan mengajak jaringan 
global HackerOne yang luas dengan 
lebih dari 100.000 peretas untuk 
menemukan kerentanan yang tidak 
diketahui dalam sistem keamanan 
Grab. Grab merupakan perusahaan 
terkini yang mengandalkan 
HackerOne untuk meningkatkan 
sistem keamanannya, menyusul 
General Motors, Twitter, Starbucks, 
Nintendo dan lebih dari 800 
perusahaan lainnya yang mengusung 
sistem keamanan yang didukung oleh 
para peretas secara berkelanjutan.

“Sistem pengukuran keamanan 
yang canggih dan menyeluruh, 
seperti yang tersedia melalui 
platform HackerOne, merupakan 
elemen vital yang dibutuhkan 
untuk meraih kepercayaan para 
penumpang dan mitra pengemudi 
kami,” tutur Ditesh Kumar, Director 
of Engineering Grab. 

“Kami yakin tidak ada teknologi 
yang sempurna, sehingga bekerja 
sama dengan para peneliti keamanan 
berketerampilan yang memiliki 
portfolio beragam menjadi krusial 
untuk menciptakan teknologi seaman 
mungkin.”

HackerOne adalah penyedia 
platform pengungkap bug bounty 
dan kerentanan yang paling banyak 
digunakan di dunia. Program bug 
bounty bersifat hemat biaya dan 
memungkinkan berbagai organisasi 
yang menggunakan perangkat lunak 
untuk mengidentifikasi kerentanan 
dalam sistemnya secara lebih cepat. 
Lebih dari 50.000 kerentanan sistem 
keamanan dapat teratasi oleh lebih 
dari 800 organisasi yang tergabung 
dalam HackerOne secara global, 
meliputi Adobe, the U.S. Department 
of Defense, GitHub, Intel, Slack, 
Qualcomm, dan lain sebagainya.

“Bekerja sama dengan komunitas 
peretas adalah cara yang paling 
efektif untuk menemukan kerentanan 
dalam sistem keamanan,” tutur Alex 
Rice, CTO and founder, HackerOne. 

INTERNET

34 No. 58 Juli 2017Majalah I  TC



“Diperkenalkannya program bug 
bounty milik Grab kepada publik 
menandakan komitmennya untuk 
bekerja sama dengan komunitas 
peretas terbesar guna melindungi 
lebih dari 45 juta penggunanya.”

Grab akan memberikan hadiah 
senilai 100-10 ribu dolar As untuk 
setiap kerentanan valid yang 
diidentifikasi oleh para peretas, 
tergantung dari dampak dan tingkat 
keparahan masalahnya.

INTERNET

Malware akan Jadi Ancaman Baru  
yang akan Ganggu Sistem Pertahanan Indonesia

Serangan malware 
menjadi ancaman 
baru yang dapat 
mengganggu sistem 

pertahanan Indonesia. 
Demikian disampaikan Menteri 
Pertahanan Ryamizard 
Ryacudu. Menurutnya, perang 
konvensional berupa adu 
kekuatan alutsista saat ini 
potensinya kecil.

“Dunia dan Indonesia 
sedang dihadapkan pada 
ancaman malware, ini 
baru dan sedang populer. 
Serangan baru tersebut juga 
berpeluang mempengaruhi 
stabilitas keamanan 
nasional. Malware bisa 
mengganggu kinerja 
seluruh pihak, tidak ada 
target tertentu. Ini menjadi 
berbahaya ketika menyerang 
data yang sensitif bagi negara, 
tentu akan menjadi ancaman 
bagi pertahanan Indonesia,” 
ujar Ryamizard.

Ditambahkannya, selain 
mengganggu pertahanan 
nasional malware juga 
dapat mengusik 
kehidupan masyarakat 
secara langsung. “Virus 
jenis ransomware yang baru-
baru ini masuk ke Indonesia 
tujuan utamanya adalah untuk 
memeras korban. Pekerjaan 
masyarakat akan terganggu, 
dan bisa jadi menciptakan rasa 
frustasi di kalangan masyarakat 
karena pemerasan yang terjadi, 
ini juga perlu diantisipasi,” 
ungkapnya.

Untuk melawannya, kata 
Menhan, perlu ada kolaborasi 
dari sejumlah negara untuk 
melawan masuknya piranti 
lunak perusak ini. “Serangan 
ini menjadi musuh bersama, 
makanya harus ada kerja sama 
dengan banyak negara untuk 
menghalau serangan siber 
tersebut,” pungkasnya.
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Pihak Kepolisian 
Republik 
Indonesia telah 
resmi menghentikan 

penyelidikan pelaporan 
Muhammad Hidayat atas vlog 
Kaesang Pangarep. Penyelidikan 
laporan tersebut dihentikan 
karena tidak memenuhi 
unsur pidana. Demikian 
disampaikan Kabid Humas Polda 
Metro Jaya Kombes Argo Yuwono

“Tidak terbukti, sehingga 
penyelidikannya dihentikan. Kalau 
penyelidikan dihentikan, berarti 
tidak ada proses penyidikan,” 
tegasnya. Ditambahkannya, 
pihak kepolisian sebelum 
penyelidikan dihentikan telah 
menggelar perkara. Polisi juga 
telah memintai keterangan tiga 
orang saksi ahli. “Tiga saksi 
ahli yaitu IT, pidana dan bahasa 
menyatakan tidak terbukti 
Kaesang melakukan hate 
speech,” terangnya.

Sebelumnya, Muhammad 

Hidayat 
melaporkan 

Kaesang ke 
Polres Metro Bekasi 

Kota atas dugaan 
penodaan agama 

dan ujaran kebencian. 
Kaesang diduga melakukan 
ujaran kebencian itu melalui vlog 
berjudul #BapakMintaProyek 
yang diunggah ke akun YouTube 
miliknya.

Hidayat sendiri kini juga berniat 
melaporkan Kepala Divisi Humas 
Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto. 
Hal itu karena hidayat merasa 
difitnah Setyo yang mengatakan 
bahwa dirinya kerap membuat 
laporan ke polisi untuk memeras 
pihak yang dilaporkan.

“Untuk membantah 
ketidakbenaran tuduhan 
fitnah keji tersebut, dengan 
secara hukum maka saya akan 
menggunakan hak hukum selaku 

Polisi 
Resmi 
Hentikan Kasus 

Video Blog 
Kontroversi 

Kaesang



INTERNET

warga negara, yaitu melaporkan Irjen 
Pol Setyo Wasisto ke pihak yang 
berwajib, baik secara hukum pidana 
maupun secara aturan disiplin dan kode 
etik anggota polri,” tegas Hidayat.

Sebelum diketahui, maksud 
hati menyindir mereka yang suka 
memanfaatkan posisi ornag tua 
untuk meminta proyek, vlog besutan 
putra Presiden Joko Widodo, 
Kaesang Pangarep, yang diberi judul 
#BapakMintaProyek dilaporkan ke polisi. 
Pelaporan ke polisi bukan soal adanya 
pihak yang tersindir oleh video blogger 
tersebut, namun akibat ada kalimat 
atau kata-kata yang diucapkan Kaesang 
yang mengandung penodaan terhadap 
agama dan ujaran kebencian.

Kaesang dilaporkan ke Polresta 
Bekasi oleh pelapor bernama 
Muhammad Hidayat dan pelaporan 
tersebut dilakukan pada 2 Juli 2017 
yang lalu. Menurut Kapolrestas Bekasi 
Kombes Pol Hero Henrianto Bachtiar, 
memang benar ada laporna terhadap 

Kaesang. 
“Benar ada laporan dengan terlapor 

atas nama Kaesang,” katanya. Namun, 
ditambahkannya, pihak kepolisian 
akan meminta keterangan lebih lanjut 
mengenai pelaporan kasus tersebut 
dari pelapor agar lebih jelas.

Video #BapakMintaProyek diunggah 
di laman Youtube pada Sabtu 
(27/5/2017). Video berdurasi hampir 
3 menit. Diceritakan dalam video, 
Kaesang seolah sedang menelepon 
ayahnya. Pada percakapan via telepon 
itu, Kaesang meminta proyek besar dari 
pemerintah.

“Pak, bapak, mbok Kaesang minta 
proyek triliunan bapak yang ada di 
pemerintahan,” ujar Kaesang, yang 
berpura-pura menelepon Jokowi. 
Yang lantas seoah Jokowi menjawab 
keinginan Kaesang. “Opo tho le, mau 
sukses dan kaya, ya kerja keras, mosok 
pengen penake thok (masak mau 
enaknya saja),” dengan logat seperti 
Jokowi.
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Ratusan keluarga penjual 
produk layanan PT XL 
Axiata Tbk (XL Axiata) 
mengikuti program “Mudik 

Bareng XL”. Program tahunan ini 
akan membawa mereka menuju 
kampung halaman di wilayah 
Jawa Barat, Jawa Tengah, 
Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Tidak kurang dari 10 bus dan 42 
minibus Kijang Inova disiapkan 
untuk mudik bareng ini. Chief 
Commerce Officer XL Axiata, Allan 
Bonke, melepas keberangkatan 

rombongan mudik dari kawasan 
Mega Kuningan, Jakarta, Rabu 
(21/6).

Allan Bonke mengatakan, 
“Kami sangat senang tiap kali 
melepas keberangkatan program 
mudik rekan-rekan retailerke 
kampung halaman untuk 
merayakan Lebaran. Mereka 
adalah barisan terdepan kami 
dalam mendistribusikan produk 
layanan kepada pelanggan dan 
masyarakat. Sangat penting 
bagi kami untuk memperkuat 

Apresiasi untuk Para Retailer Produk, 

Mudik Bareng
XL Axiata Gelar 
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kerjasama dengan rekan-rekan di jalur 
distribusi dan program ini adalah salah 
satu bentuk dari apresiasi kepada para 
partner kerja kami.”

Para peserta mudik sebelumnya telah 
melalui seleksi berdasarkan kinerjanya 
masing-masing. Jadi, mereka adalah 
mata rantai di jalur distribusi produk 
XL Axiata yang memang selama 
setahun terakhir telah menunjukkan 
kontribusi yang maksimal di area 
pemasaran masing-masing di wilayah 
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, 
Bekasi, dan Banten. Mereka adalah para 
pemenang dalam program “Hot 151”, 
yaitu program bagi para retailer untuk 
memacu penjualan paket layanan Data 
pada periode 1 April – 30 Juni 2017.

Melalui program Hot 151, setiap 
penjualan paket Data XL yang 
menggunakan Dompul lewat menu 
*151# akan mendapatkan poin. 

Poin yang terkumpul bisa 
ditukarkan dengan beraneka hadiah. 
Jika selama periode program suatu 
retail outlet mampu mencapai poin 
penjualan tertinggi, maka mereka bisa 
mendapatkan tambahan hadiah Liburan 
gratis. 

Mudik bareng gratis ini juga 
merupakan apresiasi untuk para 
pemenang program “Hot 151” untuk 
wilayah Jabodetabek dan Banten.

Kota-kota yang menjadi tujuan 
pemudik adalah, di jalur Utara, meliputi 
Cirebon, Tegal, Pemalang, Pekalongan, 
Semarang, Solo. Sementara di jalur 
Selatan, meliputi Banjar, Tasik, Cilacap, 
Kebumen, Purwokerto, Purworejo, 
Yogya. Armada minibus yang 
mengantar peserta hingga ke rumah 
masing-masing. Sementara armada bus 
akan mengantar hingga ke kota-kota 
terdekat dari lokasi tujuan.

Indihome Sambut Pelanggan 
Ke–2 Juta dari Sorong

Setelah pada akhir 
tahun 2015 pelanggan 
IndiHome mencapai 1 
juta pelanggan, pada 

pertengahan tahun 2017 ini 
IndiHome kembali menorehkan 
prestasi dengan berhasil 
mencapai pelanggan IndiHome 
ke – 2 juta pada tanggal 30 
Juni 2017 yang lalu. Pelanggan 
IndiHome ke – 2 juta ini tercatat 
atas nama Bapak Sukatman yang 
beralamat di Jl. Durian, Desa 
Malawili, Kabupaten Sorong, 

Provinsi Papua Barat.
Direktur Consumer Service 

Telkom Mas’ud Khamid 
mengatakan, dua juta pelanggan 
IndiHome merupakan wujud 
komitmen Telkom melalui 
Indonesia Digital Network (IDN) 
untuk menghadirkan layanan 
internet berkecepatan tinggi 
untuk seluruh wilayah Indonesia. 
IndiHome telah hadir di seluruh 
wilayah Indonesia dengan 
menyediakan layanan Triple Play 
berbasis teknologi fiber sehingga 
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akan lebih banyak memberikan 
manfaat yang besar bagi 
masyarakat Indonesia.

“Pencapaian pelanggan 
IndiHome ke – 2 juta ini 
merupakan keberhasilan dan 
dukungan dari seluruh pihak, 
khususnya pelanggan yang terus 
memberikan kepercayaan yang 
tinggi kepada Telkom guna 
menyediakan layanan Digital 
Home yang akan menunjang 
tercapainya Smart Family. Untuk 
itu kami mengucapkan terima 
kasih kepada seluruh pelanggan 
IndiHome yang selama ini telah 
setia menggunakan layanan 
Telkom,” ujar Mas’ud di Bandung, 
Rabu (5/7).  

Ditambahkan Mas’ud, hal ini  
dapat menjadi momentum yang 
baik dalam meningkatkan spirit, 
kerja keras dan kerja cerdas dari 
seluruh jajaran Telkom untuk 

memberikan layanan terbaik bagi 
pelanggan sehingga diharapkan 
di akhir tahun 2017 ini pelanggan 
IndiHome dapat mencapai 3 juta 
pelanggan.

Sementara itu, Sukatman 
selaku pelanggan IndiHome ke-2 
juta merasa bangga dan bahagia 
karena dengan hadirnya IndiHome 
akan banyak memberikan 
manfaat bagi aktivitasnya selaku 
karyawan sebuah perusahaan 
danmendukung usaha kos-kosan 
yang saat ini sedang ditekuninya. 

Selain itu, tentunya keluarga 
sangat menikmati layanan digital 
home yang diberikan IndiHome.   
Layanan Triple Play yang 
ditawarkan IndiHome memberikan 
kemudahan bagi pelanggan untuk 
dapat menikmati layanan internet 
kecepatan tinggi, interaktif TV 
melalui UseeTV dan juga telepon 
rumah.
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Indosat Ooredoo menyadari tantangan 
yang dihadapi para karyawan 
terutama bagi keluarga yang memiliki 
anak kecil di saat libur Hari Raya Idul 

Fitri, yaitu mudiknya asisten rumah 
tangga. Menjawab situasi ini, bagi 
karyawan Indosat Ooredoo, dan juga 
sebagai manifestasi dari salah satu nilai 
perusahaan Indosat Ooredoo, yaitu 
Care, perusahaan ini menyediakan 
tempat penitipan anak sementara 
(temporary daycare) bagi karyawan 
Indosat Ooredoo yang memiliki anak 
berusia 2–8 tahun, serta 2D Animation 
Class bagi anak berusia 10–15 tahun.

Beberapa fasilitas yang tersedia di 
tempat penitipan anak Indosat Ooredoo 
antara lain adalah arena bermain, area 
istirahat, dan makanan dan snack 
sehat setiap harinya. Fasilitas ini juga 
dilengkapi dengan fasilitator yang 
berpengalaman yang akan menemani 
dan mengajak anak-anak melakukan 
kegiatan-kegiatan interaktif.

Program 2D Animation Class 
merupakan sarana bagi generasi muda 
untuk mengasah kreativitas mereka 

dalam memanfaatkan teknologi 
digital. Pemanfaatan perkembangan 
teknologi digital yang lebih positif 
akan memberikan banyak manfaat bagi 
perkembangan pola pikir anak-anak.

Kedua kegiatan tersebut 
diselenggarakan selama 2 minggu 
yaitu satu minggu sebelum Lebaran 
dan satu minggu setelah libur Lebaran. 
Temporary Daycare dan 2D Animation 
Class tersebut berlokasi di Kantor 
Pusat Indosat Ooredoo.

“Kami menyadari pengorbanan yang 
mungkin dialami keluarga karyawan 
Indosat Ooredoo dalamtugasnya 
menangani kebutuhan jaringan yang 
semakin meningkat dalam masa 
Ramadhan dan Idul Fitri. Untuk itulah 
penitipan anak dan 2D Animation Class 
ini diwujudkan supaya para orang tua 
bisa terus mengawasi anak-anaknya 
dari dekat. Anak-anak juga bisa 
mendapatkan ilmu yang menyenangkan 
untuk mengisi liburan sekolah mereka,” 
kata Jeremiah Ratadhi, Group Head 
Culture Transformation Indosat 
Ooredoo.

Indosat Ooredoo Fasilitasi Anak-anak 
Karyawan dalam Mengisi Libur Lebaran
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BEDAH GADGET

Di awal kuartal ketiga tahun ini, 
ASUS meresmikan kehadiran 
notebook gaming terbarunya 
yang dinamakan dengan ASUS 

ROG STRIX GL502VM. Perangkat 
tersebut hadir dengan balutan warna 
silver yang berani, lebih futuristis 
sekaligus menantang dari varian 
notebook Republic of Gamers 15 inci 
sebelumnya.

Selain membawa penyegaran dalam 
hal tampilan, komponen penting yang 
bertugas untuk mengolah sistem 
komputasinya pun ikut diperbarui. 
Terkini, ASUS ROG STRIX GL502VM 
yang sudah dilengkapi dengan 
sistem operasi Windows 10 ini telah 

mendapatkan prosesor terbaru generasi 
ke-7 dari Intel.

“Kami telah menanamkan dukungan 
prosesor terbaru Intel Core i7-7700HQ 
agar notebook dapat beroperasi 
dengan lebih kencang dan gegas,” ucap 
Galip Fu, Country Marketing Manager, 
ASUS Indonesia. “Prosesor tersebut 
dapat bekerja dengan sangat cepat 
karena memiliki frekuensi maksimum 
yang dapat berjalan pada frekuensi 
3,8GHz,” kata Galip.

Sebelum ini, Galip menambahkan, 
versi ASUS ROG STRIX GL502VM 
menawarkan performa gaming dengan 
dukungan prosesor Intel generasi ke-7. 
“Melalui GL502VM, ASUS meningkatkan 

ASUS ROG STRIX GL502VM 
Hadir dengan Warna Silver yang

Futuristis
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kembali performa prosesor pada 
notebook gaming 15 incinya menjadi 
lebih mumpuni,” sebutnya.

Sementara pada sisi kartu grafis, 
perangkatnya memiliki dukungan kartu 
grafis tambahan dari Nvidia yakni 
GTX1060. Kartu grafis berkemampuan 
monster ini mampu bekerja dengan 
sangat baik untuk mengolah game 
bertipe AAA sekalipun.

“Dalam beberapa pengujian, kartu 
grafis berbasis arsitektur Nvidia Pascal 
ini mampu menghasilan performa 
gaming yang baik antara 
lain frame per detik yang 
tinggi dalam resolusi Full HD, 
konsumsi daya yang tetap 
rendah sekaligus tingkat 
kebisingan yang minim,” 
Galip menjelaskan. “Karena 
itu tentu saja chip grafis 
ini menjadi rekomendasi 
terbaik bagi para gamer yang 
ingin mendapatan kepuasan 
bermain secara 
maksimal,” 
ungkapnya 
lagi.

Sebagai informasi, grafis berbasis 
Pascal merupakan GPU pertama yang 
dibuat dengan 16 nanometer FinFET 
fabrication technology. Di dalamnya, 
terdapat 150 miliar transistor yang 
akan menghasilkan performa tertinggi 
namun di saat yang sama juga 
menawarkan efisiensi energi yang 
sangat baik untuk berbagai kebutuhan 
komputasi.

Galip menambahkan, teknologi 
chip grafis berarsitektur Pascal 
mampu memberikan performa grafis 
yang sangat mumpuni pada sebuah 
notebook. Bahkan, lanjut Galip, 
kekuatannya mampu mengalahkan 
Graphics Processing Unit (GPU) 
sebelumnya yakni GTX980 yang 
diperuntukkan bagi dekstop.

Selain prosesor Intel generasi 
terbaru, notebook gaming futuristis ini 
dipersenjatai oleh RAM sebesar 16GB 
DDR4. ASUS ROG STRIX GL502VM 
menggunakan media penyimpanan 
berbasis NVMe SSD PCIe x4 berukuran 
256GB. Ini akan memberikan 
kenyamanan bagi pengguna karena 
akan membuat proses loading, booting, 
hingga membantu multitasking aplikasi 
yang lebih cepat dan mulus.

“Jika masih terasa kurang, notebook 
tersebut juga dilengkapi dengan 
memori penyimpanan berbasis HDD 

berukuran hingga 
1000GB,” ucap Galip.

Jika dilihat dari 
beberapa sudut 
yang berbeda, panel 
aluminium pada 
cover notebook ini 
memberikan pantulan 
cahaya berkilau yang 
sangat mewah. Dengan 
ketebalan 23,5mm 
dan bobot hanya 

2,2Kg ASUS ROG STRIX 
GL502VM merupakan salah satu 

notebook gaming tertipis di kelasnya.

Keyboard Lengkap dan Sistem 
Pendingin Ganda

ASUS ROG STRIX GL502VM 
menggunakan full-size chicklet 
keyboard yang dilengkapi dengan 
backlight dan jarak tekan sebesar 
1,6mm yang memastikan kenyamanan 
pengguna dalam bermain. Tak hanya 
itu, ASUS juga memperhatikan 
kebutuhan para gamers, oleh karena 
itu, ASUS menambahkan tanda khusus 
di tombol WASD untuk memudahkan 
pengguna saat bermain dalam suasana 
ruangan yang redup.

Yang menarik, keyboard yang 
digunakan pada notebook seri Strix 
ini sudah mendukung 30 keys anti-
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ghosting keyboard. Dengan fitur ini, para 
gamers dapat memainkan game sambil 
menekan berbagai kombinasi tombol di 
keyboard sekaligus untuk menjalankan 
instruksi atau melakukan gerakan 
tertentu di dalam game tanpa masalah.

Pengguna juga tidak perlu 
khawatir akan suhu berlebih. 
ASUS yang merupakan produsen 
utama motherboard di dunia telah 
mempersiapkan teknologi Hyper Cool 
duo-copper thermal solution yang 
diletakkan pada CPU dan GPU notebook 
ASUS ROG STRIX GL502VM untuk 
menghasilkan pendinginan maksimal. Di 
samping itu, ASUS juga menyertakan 
fitur IceCool Technology yang menjaga 
bagian notebook yang tersentuh telapak 
tangan tetap dingin.

Kartu grafis Nvidia GeForce GTX1060 
pada notebook ini memiliki sepsifikasi 
antara lain dengan memori 6GB GDDR5 
128-bit, yang didesain untuk menunjang 
game berat. Dengan spesifikasi kartu 
grafis kelas menengah keatas, tentu saja 
berbagai game berat dengan teknologi 
terbaru bisa dijalankan dengan resolusi 
dan detail yang tinggi.

Selain performanya yang memukau, 
kartu grafis ini juga sudah mendukung 
port HDMI 4K2K output jika anda ingin 
menggabungkan dengan monitor atau 
bermain di layar yang lebih besar dengan 
resolusi maksimal. Sebagai tambahan, 
ASUS turut melengkapi teknologi 
terbaru pada notebook ini dengan port 
USB Type-C (USB 3.1 Gen 2) dengan 
kecepatan transfer data yang tinggi 
hingga 20Gbps. Port USB Type-C ini pun 
memiliki bentuk yang kecil dan simetris, 
sehingga mempermudah pemasangan ke 
port USB tanpa khawatir terbalik.

Di Indonesia, perangkat gaming kelas 
elit yang portable ini ditawarkan dengan 
harga Rp26.299.000, sudah termasuk 
ROG mouse serta headset gaming di 
dalamnya.

Main Spec. ASUS ROG STRIX   
 GL502VM G-Sync
CPU Intel® Core™ i7-7700HQ  
 Processor (6M Cache, up  
 to 3.80 GHz)
OS Microsoft Windows 10  
 Home
Memory DDR4 2133MHz 16GB
Storage 2,5” SATA 1TB   
 7200rpm + 256GB   
 PCIEx4 SSD NVMe PCIe  
 SSD
Display 15,6” Non-glare IPS Full  
 HD (1920 x 1080)
Graphics NVidia GeForce    
 GTX1060M 6GB DDR5  
 (G-Sync), VR Ready
Input/Output 3x USB 3.0, 1x USB 3.1  
 Type-C, 1x HDMI port, 
 1x Mini port, 3-in-1   
 cardreader (SD/SDXC)
Camera Built-in HD Camera and  
 array mic
Connectivity 802.11AC+BT
Audio Dual Array Microphone,  
 Bang & Olufsen ICEpower  
 with SonicMaster
Weight 2.2Kg
Dimension 39.0(W) x 26.6(D) x   
 3.01 (H) cm
Keyboard Anti-ghosting Illuminated  
 chiclet keyboard, 1,6mm  
 of key travel distance,  
 specially designed WASD  
 cursor keys
Special Design Alumunium alloy body,  
 Elegant and modern
 lines, New ROG Strix   
 design
Battery 4 cells, 4120mAh
MSRP Rp26.299.000 (free ROG  
 mouse)
Warranty  2 years full global   
 warranty 
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