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Pembaca yang budiman, 
Layanan aplikasi atau yang ngetop dengan 

sebuan OTT (over the top), tentu bukan barang 
baru di Indonesia. Keberadaannya telah hadir di 
sekitar bahkan sekitar 10 tahun yang lalu. Meski 
memang, layanan OTT begitu menyita perhatian 
publik sejak ramai-ramainya pembahasan uang 
yang mengalir di bisnis ini, baik dari iklan maupun 
nilai (value) perusahaan yang meningkat pesat 
seiring dengan peningkatan jumlah penggunanya. 
Dan sayangnya memang, hampir semua layanan 
OTT yang ada di Indonesia lebih banyak berasal 
dari luar Indonesia alias asing. Layanan OTT 
menembus batas negara, sehingga mampu 
menyedot sumber keuangan dari dalam negeri 
yang utamanya adalah iklan dan pasar penjualan. 
OTT asing yang tanpa kantor, tanpa membayar 
pajak dan tanpa perlu menempatkan pusat data 
di Indonesia, membuat OTT lokal harus berjuang 
ekstra keras untuk berkompetisi karena harus 
dibebankan kewajiban-kewajiban yang tidak 
dikenakan pada OTT asing. Sampai kemudian 
pemerintah menerbtkan Surat Edaran dan kini 
dalam proses untuk mengatur OTT ini lewat 
Peraturan Menteri Kominfo. Mencari Formula 
Mengatur Layanan OTT inilah yang kami angkat 
sebagai Laporan Utama Majalah ICT No.59-2017.  

Ada begitu banyak peristiwa terkait tekonologi 
informasi dan komunikasi Indonesia dalam satu 
bulan terakhir ini. Namun memang tidak semuanya 
dapat kami ulas di Majalah kesayangan Anda 
ini. Hanya informasi yang kami anggap penting 
dan menariklah yang kami sajikan ke hadapan 
Anda saat ini. Termasuk adalah informasi terakhir 
mengenai pembangunan jalan tol informasi Palapa 
Ring, dimana untuk wilayah Barat telah memasuki 
tahap pembangunan segmen laut. Ada juga kami 
ketengahkan mengenai upaya pemerintah untuk 
mengevaluasi Daftar Negatif Investasi yang mana 
di dalamnya mengatur batasan investasi asing 
untuk usaha e-commerce dan telekomunikasi. 

Kami juga sampaikan mengenai keberhasilan 
pemerintah dalam menyelamatkan slot orbit Satelit 
Palapa 146E, upaya Google untuk memberikan 
pelatihan Gapura (Gerakan Pelatihan Usaha Rakyat) 
Digital untuk memberdayakan UKM, serta yang 
tak kalah penting adalah diterbitkannya Peraturan 
Presiden Nomor: 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan 
Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik 
(Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019. 

Selamat membaca dan tetap terus sampaikan 
kritik, saran dan tulisan Anda melalui email Redaksi 
Majalah ICT di redaksi@majalahict.com. 

Maju terus sektor teknologi informasi dan 
komunikasi Indonesia. Merdeka. 
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Layanan over the top 
atau layanan berbasis 
aplikasi, bukan barang 
baru di republik ini. 

Layanan seperti Facebook 
sudah hadir hampir 10 tahun 
lalu, yang bahkan YouTube 
sudah lebih dulu menjadi 
layanan yang dinikmati 
masyarakat Indonesia 
untuk melihat berbagi 
video. Namun, persoalan 
‘pembagian’ kue yang semua 
dicaplok OTT yang mayoritas 
dan didominasi asing 

tersebut, baru mengemuka 
beberapa tahun belakangan. 
Sebab ternyata, meski bisnis 
OTT besutan pebisnis raksasa 
Internet yang sebut saja 
Google, Facebook, Twitter 
dan lainnya, Indonesia tidak 
mendapat kue ekonomi 
digital ini meski cuma secuil 
pun. Kasus mengemuka 
ketika Direktorat Jenderal 
Pajak mengejar Google akan 
kewajiban pajak yang belum 
ditunaikan.

Kementerian Komunikasi 
dan Informatika dinilai 
kurang cepat untuk 
menerapkan aturan 
kewajiban Badan Usaha 
Tetap (BUT) bagi penyedia 
layanan konten dan aplikasi 
asing atau yang dikenal 
dengan over the top (OTT). 
Karena itu, pihak Direktorat 
Jenderal Pajak mendesak 
agar Kominfo menyegerakan 
kehadiran aturan ini agar 
OTT asing tersebut dapat 
dikenakan pajak. Seperti 
dikatakan Iwan Djuniardi, 
Direktur Transformasi 
Teknologi Komunikasi dan 
Informasi, Direktorat Jenderal 
Pajak. 

Mencari Formula 
Mengatur Layanan OTT
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Menurut Iwan, saat ini banyak 
pemain over the top (OTT) dan 
e-commerce asing yang seringkali 
menghindar dari kewajiban 
membayar pajak. Hal itu ditengarai 
karena murang cepatnya Kominfo 
merampungkan RPM tentang 
Penyediaan Layanan Aplikasi atau 
Konten Melalui Internet agar seluruh 
pemain OTT dan e-commerce asing.

Ditegaskan Iwan, selama 
ini ada sikap tidak fair dalam 
memperlakukan pemain asing 
dan lokal karena pemain lokal 
lebih dominan dibebankan pajak 
dibandingkan dengan pemain dari 
luar negeri. “Ini tidak fair, karena 
pengusaha lokal membayar pajak, 
sementara yanga asing tidak. 
Kemkominfo harus segera membuat 
BUT. Kita tidak bisa apa-apa karena 
yuridiksi mereka ada di luar negeri,” 
yakinnya.

Jika aturan tersebut sudah keluar, 
maka jika ada pemain OTT asing 
yang menghindar dari kewajiban 
pajak, namun tetap beroperasi 
di Indonesia, maka Kementerian 
Kominfo memiliki kewajiban untuk 
melakukan pemblokiran terhadap 
pemain asing tersebut. “Hanya 
Kominfo yang bisa melakukan 
pemblokiran jika masih ada pemain 
asing yang tidak mau membayar 
pajak,” ujarnya.

Jadilah Google kemudian menjadi 
sasaran pertama. Dan kini, urusan 
pajak Google nampaknya telah 
selesai. Meski disebut-sebut angka 
yang diharapkan didapat tidak 
sebesar yang dibayarkan, hanya 
sekitar Rp200 miliar saja. Walau 
begitu, Menteri Keuangan Sri 
Mulyani Indrawati menandaskan, 
setelah selesai dengan isu pajak 
Google, pemerintah akan mengejar 
pembayaran pajak dari perusahaan 

OTT (over the top) sektor informasi 
dan teknologi berbentuk Badan 
Usaha Tetap (BUT) yang beroperasi 
di Indonesia. Ini menurutnya, 
merupakan bentuk komitmen 
pemerintah dalam meningkatkan 
kepatuhan pembayaran pajak dan 
pembayaran pajak perusahaan BUT 
tersebut.

“Jadi, kalau mereka beroperasi 
di sini, mereka jadi obyek pajak. 
Kalau subyeknya itu mau dia ada 
di dalam negeri maupun di luar 
negeri, itu tidak jadi soal,” kata Sri 
Mulyani. Untuk itu, dirinya akan 
segera berkoordinasi lagi dengan 
Menteri Komunikasi dan Informatika 
Rudiantara untuk mengatur 
soal BUT OTT tersebut. Hal itu, 
katanya, karena kebijakan OTT 
keluar dari Menkominfo. “Kalau itu 
kebijakan dari Menkominfo, karena 
mereka subyek pajak karena ada 
aktivitasnya di sini,” katanya.

Sri Mulyani juga menyampaikan 
bahwa Direktorat Jenderal Pajak 
Kementerian Keuangan (DJP 
Kemenkeu) telah berhasil mendapat 
kesepakatan pembayaran pajak 
dari Google. Adapun kesepakatan 
tersebut merupakan pembayaran 
pajak atas Surat Pemberitahuan 
(SPT) Tahunan 2016 berdasarkan 
ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) 
Badan. 

Sayangnya, Sri Sri Mulyani enggan 
menyebutkan berapa besaran pajak 
tersebut, apakah berdasarkan 
penghitungan secara mandiri 
(self-assessement) Google atau 
berdasarkan perhitungan dari DJP 
Kemenkeu yang telah disepakati 
kedua pihak.

“Kami sudah ada pembahasan 
dengan mereka dan sudah ada suatu 
agreement berdasarkan SPT 2016, 
tapi karena ini sesuatu yang sifatnya 
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rahasia, maka tidak dapat dilakukan 
satu perusahaan atau wajib pajak 
membayar berapa,” yakinnya.

Beberapa waktu lalu. pas 
pertemuan Google dan Direktorat 
Jenderal Pajak, walapun terkesan 
tertutup namun secara tersirat 
Ditjen Pajak sudah menyampaikan 
‘angka damai’ yang menjadi 
kewajiban pajak Google di Indonesia. 
Angka tagihan pajak untuk Google 
berdasarkan data yang diberikan 
Direktur Akuntansi Google Indonesia. 
Dalam angka tagihan tersebut 
komponen denda sebesar 150 persen 
dihilang, sehingga angka yang 
ditetapkan ini bisa disebut sebagai 
angka damai.

Beledi OTT
Peraturan Menteri tentang 

Penyediaan Layanan Aplikasi dan/
atau Konten Melalui Internet 
(Over The Top) merupakan suatu 
keniscayaan. 

“Permen OTT merupakan 
keniscayaan yang harus dilakukan. 
Sejak 2016 Kementerian Kominfo 
telah mengeluarkan Surat Edaran 
terkait Penyediaan Layanan 
Aplikasi dan/atau Konten Melalui 
Internet (Over the Top). Negara 
lain sudah lebih dahulu meregulasi 
OTT ini,” jelas Direktur Jenderal 
Penyelenggaraan Pos dan 
Informatika Ahmad M. Ramli dalam 
Diskusi Publik Pembahasan RPM 
tentang OTT di Jakarta, medio awal 
bulan Agustus 2017 ini. 

Menurut Dirjen Ramli, 
pertimbangan utama pengaturan 
layanan OTT adalah melindungi 
kepentingan masyarakat, 
penyelenggara telekomunikasi 
dan kepentingan nasional. Selain 
itu, menurutnya juga mendorong 
peningkatan kemampuan 

perekonomian rakyat, mewujudkan 
pemerataan telekomunikasi dan 
memperkuat daya saing bangsa. 
“RPM ini diharapkan mampu 
mendorong OTT nasional untuk 
membuat konten seperti Spotify. 
Akan berat jika harus melawan Line, 
Whatsapp, tapi kita bisa bersaing 
melalui konten lagu-lagu Indonesia,” 
papar Ramli.

Lebih lanjut menurut Dirjen PPI, 
pengaturan dalam RPM OTT lebih 
menganut azas “pendaftaran” 
dibandingkan “perizinan”. Hal 
tersbut menunjukkan bentuk sikap 
pemerintah untuk mengatur tapi 
tidak membatasi penyediaan layanan 
OTT di Indonesia. 

“Kita harus biarkan OTT tumbuh 
dengan baik. Tapi hak negara, 
perlindungan masyarakat dan 
kedaulatan negara harus tetap 
terjaga,” ujar Ramli.

Direktur Perpajakan Internasional 
Kementerian Keuangan Poltak 
Maruli John Liberty mengapresiasi 
kehadiran RPM OTT. “Pengaturan 
OTT asing perlu dipertegas. Hal ini 
agar kita tidak kehilangan hak untuk 
memajakinya,” katanya. 

Selain itu, manfaat positif lainnya 
atas pasal terkait BUT,  menurut 
Direktur Liberty antara lain 
kesetaraan dalam kompetisi baik 
OTT Domestik maupun OTT asing; 
Perlindungan konsumen yanh lebih 
baik apabila terdapat kehadiran 
OTT secara fisik di Indonesia; serta 
memudahkan penegakan hukum.

Ditambahkan Direktur 
Telekomunikasi Benyamin Sura, 
layanan OTT berkontribusi terhadap 
peningkatan kualitas hidup dan 
pertumbuhan ekonomi seperti Gojek 
dan Grab. Selain itu layanan OTT 
juga mampu menggerakkan sektor 
UKM dan Ekonomi Kreatif.
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Pengelola layanan konten 
melalui jaringan internet 
(over the top/OTT) global 
harus bersinergi dengan 

operator telekomunikasi seluler 
di Tanah Air, dalam pola bekerja 
sama yang saling menguntungkan. 
Dan peran pemerintah diperlukan 
sebagai mediator agar OTT mau 
bekerja sama, sehingga tidak 
hanya mengejar keuntungan dan 
mengeskploitasi jaringan internet 
dan data para operator. Demikian 

dikatakan Chief Riset 
Telematika Sharing 
Vision Dimitri 
Mahayana.

Menurut 
Dimitri, 

OTT global harus bersinergi dengan 
operator seluler yang dimediasi 
pemerintah lewat regulasi, agar 
tercipta keseimbangan bisnis. Salah 
satu caranya dengan membuat paket 
bundling data dan menentukan tarif 
tetap untuk akses OTT. Mekanisme 
ini sudah dilakukan beberapa 
operator, misalnya Indosat dengan 
Spotify, serta XL dengan Yonder. 
“Cara lainnya, operator menjual 
data ke pengiklan melalui OTT, 
dan kemudian, OTT diwajibkan 
menumpang infrastruktur operator. 
Bentuk sinergi lainnya bisa dibahas, 
asalkan dibangun komunikasi antara 
OTT, operator, dan pemerintah,” 
katanya.

Ditegaskan Dimitri, ruang 
komunikasi penting untuk dibuka, 
karena selama ini regulasi 
pemerintah terhadap operator 
telekomunikasi sudah sangat 
banyak. Sementara di sisi lain, 
pemain OTT tak diikat aturan seketat 
itu. “Mereka tak harus membayar 
lisensi, perizinan, tidak harus bayar 

pajak , termasuk 
tak memberikan 
layanan optimal 
ke pelanggan, 
sehingga biaya 
operasional 

lebih ringan 

OTT 
GLOBAL 
HARUS 
BERSINERGI 
DENGAN 
LOKAL
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Dimitri Mahayana
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dibandingkan operator yang harus 
investasi besar. Jika terus dibiarkan 
tanpa regulasi ketat dan tegas, ke 
depannya, OTT global bisa membeli 
operator seluler di Tanah Air,” 
katanya.

Dimitri melihat, sinyalamen ke 
sana sudah ada seperti yang telah 
dilakukan Google dengan membeli 
sejumlah perusahaan perangkat 
keras hingga jaringan virtual. “Ini 
berbahaya karena informasi nanti 
hanya satu sumber,” ungkap dia. 
Untuk itu, Sharing Vision pun 
meminta kepada pemerintah agar 
tetap mewajibkan OTT global untuk 
membangun pusat datanya (data 
center) di dalam negeri. Beberapa 
waktu lalu, Menkominfo Rudiantara 
dan Dirjen Aptika Kemkominfo 
sempat mewacanakan OTT agar 
tak perlu membangun data center. 
“Di mata saya, data center menjadi 

salah satu komponen penting 
agar OTT tak bisa berkelit lagi dari 
regulasi, terutama kewajiban pajak 
seperti selama ini terjadi dan belum 
dibayar. Sebab, semua transaksi 
online otomatis terekam dan tak bisa 
disangkal mereka,” ujarnya.

Menurutnya, regulasi terkait juga 
sudah ada sejak lama, yaitu Pasal 
17 ayat 2 PP No 82 Tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan Sistem dan 
Transaksi Elektronik (PSTE). Karena 
itu, tandasnya, perusahaan OTT 
dengan pengguna besar harus 
membangun data center di Tanah Air. 
“Peta dan arahnya harus jelas yang 
akan dilakukan pemerintah. Pada 
2017, itu harus jelas siapa yang 
dikejar lebih dulu untuk membangun 
bangun data center di Indonesia. 
Jangan terus ada kecemburuan 
sosial karena tidak baik buat iklim 
usaha,” pungkas Dimitri.

1. Layanan Over-The-Top yang selanjutnya disebut Layanan OTT adalah 
Layanan Aplikasi melalui Internet dan/atau Layanan Konten melalui 
Internet. Layanan Aplikasi melalui Internet adalah penggunaan perangkat 
lunak yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk 
pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, 
dan percakapan daring (chatting/instant messaging), serta layanan 
transaksi finansial, transaksi komersial, penyimpanan dan pengambilan 

Beberapa Aturan Rancangan Permen OTT
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data, mesin pencari, permainan (game), jejaring dan media sosial, 
termasuk turunannya dengan memanfaatkan jasa akses internet melalui 
penyelenggara jaringan telekomunikasi.

Layanan Konten melalui Internet adalah penyediaan informasi 
digital yang dapat berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, 
video, film, permainan (game) atau kombinasi dari sebagian dan/atau 
semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (streaming) atau 
diunduh (download) dengan memanfaatkan jasa akses internet melalui 
penyelenggara jaringan telekomunikasi.

2. Penyedia Layanan OTT berbentuk perorangan Warga Negara 
Indonesia; atau badan usaha Indonesia yang berbadan hukum maupun 
tidak berbadan hukum. Layanan OTT dapat disediakan oleh penyedia 
layanan OTT asing dengan ketentuan wajib menjadi Bentuk Usaha Tetap, 
yang selanjutnya disebut BUT, di Indonesia. (5) Penyedia Layanan OTT 
wajib mendaftarkan bentuk dan kegiatan usahanya kepada BRTI paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum menyediakan Layanan OTT di 
Indonesia dengan melampirkan dokumen yang diperlukan.

3. Penyedia OTT wajib menaati ketentuan peraturan perundang-
undangan, melakukan perlindungan data (data protection) dan 
kerahasiaan data pribadi (data privacy), melakukan filtering konten 
dan mekanisme sensor, menggunakan sistem pembayaran nasional 
(national payment gateway) yang berbadan hukum Indonesia, 
dimana khusus untuk OTT berbayar wajib menggunakan nomor protokol 
internet Indonesia dan menempatkan sebagian server dalam pusat 
data (data center) di Wilayah Negara Republik Indonesia, menjamin 
akses untuk penyadapan informasi secara sah (lawful interception) dan 
pengambilan alat bukti untuk keperluan penyidikan atau penyelidikan 
perkara pidana oleh aparat penegak hukum serta mencantumkan 
informasi dan/atau petunjuk penggunaan layanan dalam Bahasa 
Indonesia.

4. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Menteri 
ini dilaksanakan oleh BRTI. 

5. Menteri dapat membentuk Forum Layanan OTT yang melibatkan 
kementerian/lembaga, instansi, dan/atau tenaga ahli terkait. Forum 
Layanan OTT bertugas memberi masukan kepada Menteri dalam 
menentukan kebijakan terkait penyediaan Layanan OTT di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Penyedia Layanan OTT yang melanggar ketentuan dikenai sanksi 
dalam bentuk bandwidth management. 
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International Telecommunication 
Union (ITU) menyetujui 
permohonan ekstensi filing 
satelit PALAPA PAC-C 146E 

dan PALAPA PAC-KU 146E yang 
diajukan Kementerian Komunikasi 
dan Informatika (KemKominfo). 
Dengan demikian frekuensi yang 
ada pada filing PALAPA PAC-C 146E 
dan PALAPA PAC-KU 146E bisa 
beroperasi.

Kominfo telah mengajukan ijin 
ke Radio Regulation Board (RRB) 
pada 17—21 Juli 2017. Pengajuan 
ijin dilakukan setelah ITU, pada 
bulan November 2016 menyatakan 

frekuensi 6665—6723MHz dan 
12523—12679 MHz belum di-
bringing back into use (bbiu), dan 
selanjutnya akan dihapus.

Kementerian Kominfo menyatakan 
keberatan. KemKominfo meminta 
ITU untuk tidak melakukan tindakan 
apapun. Selanjutnya, Kemkominfo 
bermaksud meminta ekstensi masa 
suspensi filing PALAPA PAC-C 146E 
dan PALAPA PAC-KU 146E.

Terkait pembuatan proposal 
ke RRB, Kemkominfo melakukan 
empat kali rapat persiapan bersama 
Direktorat Penataan Sumber 
Daya dengan PT Pasifik Satelit 

Indonesia Berhasil Selamatkan 
Slot Orbit Satelit Palapa 146E
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Nusantara (PSN) dan 1 kali rapat 
pleno antara PT Pasifik Satelit 
Nusantara, Kementerian Luar Negeri, 
Pusat Kelembagaan Internasional 
Kemkominfo dan Ditjen SDPPI.

Berikut poin penting proposal 
yang diajukan ke RRB adlaah bahwa 
sebagai negara kepulauan, Indonesia 
mememerlukan satelit untuk 
menunjang komunikasi di daerah-
daerah yang sulit terjangkau oleh 
terrestrial. Kemudian, Filing PALAPA 
PAC-C 146E dan PALAPA PAC-KU 
146E telah beroperasi sejak tahun 
1999. Kerusakan satelit yang terjadi 
di tahun 2013 adalah karena force 
majeure. Padahal satelit tersebut 
masih dapat beroperasi hingga tahun 
2016.

PSN sebagai operator satelit 
telah berusaha untuk pengadaan 
satelit baru, satelit PSN VI. Untuk 
itu, pada Desember 2013, PSN 
menandatangani kontrak dengan 
manufaktur satelit Boeing. 
Namun kontrak tersebut harus 
berakhir di tahun berikutnya 
karena ketidakmampuan Boeing 
mendapatkan co-passenger. 

Pada tahun 2014, PSN menyewa 
satelit untuk operasional di slot 
orbit 146BT. Satelit tersebut dikenal 
sebagai satelit PSN VR (satelit 
Palapa C2). Namun satelit tersebut 
tidak mengcover semua frekuensi 
PALAPA PAC-C 146E dan PALAPA 
PAC-KU 146E, sehingga PSN 
berusaha mencari satelit yang dapat 
mengcover semua frekuensi. Pada 
saat yang sama, PSN melakukan 
kontrak baru dengan SS/L untuk 
pengadaan satelit PSN VI. Pencarian 
satelit pengganti PSN VR baru dapat 
terlaksana pada November tahun 
2016 dengan satelit PSN VR2 (satelit 
Asiasat-3S), namun frekuensi yang 
tercover hanya semua frekuensi 

pada filing PALAPA PAC-KU 146E 
namun tidak semua frekuensi pada 
filing PALAPA PAC-C 146E.

Awal kontrak pengadaan satelit 
PSN VI dengan SS/L PSN mendapat 
pinjaman dari Bank US Ex-Im. 
Namun di tahun 2015 terjadi 
perubahan kebijakan di Amerika. 
Kala itu kongres memutuskan 
Bank Ex-Im tidak diperbolehkan 
mengeluarkan dana pinjaman 
baru untuk negara lain, sehingga 
pinjaman dari PSN tersebut pun 
tidak dilanjutkan. PSN kemudian 
berusaha untuk mencari pinjaman 
dari Bank Asing lainnya, sampai 
akhirnya mendapatkan pinjaman dari 
Bank Export Development Canada 
(EDC). 

Adanya perubahan pinjaman 
dari Bank Ex-Im ke Bank EDC, 
maka proyek satelit PSN VI sempat 
tertunda. Satelit baru kembali 
berjalan di bulan Mei 2017 dengan 
masa penyelesaian pembuatan 
satelit selama 19 bulan. Satelit PSN 
VI dijadwalkan dapat meluncur di 
bulan Desember 2018, dan perkiraan 
operasional di slot orbit 146BT pada 
Juni 2019. 

Permohonan ke RRB agar bbiu 
frekuensi Ku band filing PALAPA 
PAC-KU 146E dapat diperpanjang 
hingga beroperasinya satelit PSN 
VR2 di bulan November 2016 dan 
bbiu frekuensi filing PALAPA PAC-C 
146E dapat diperpanjang hingga 
beroperasinya satelit PSN VI di bulan 
Juni 2019.

Sidang RRB
Pada tanggal 13 Juli 2017 

sebelum pelaksanaan sidang RRB, 
Kementerian Kominfo yang terdiri 
dari Dirjen SDPPI, Kepala Pusat 
Kelembagaan Internasional. Kasubdit 
Pengelolaan Orbit Satelit, staf 
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Subdit Pengelolaan Orbit Satelit, 
PTRI Jenewa, bersama dengan 
PSN melakukan kunjungan ke 
ITU. Mereka bertemu manajemen 
ITU dan memberikan penjelasan 
komprehensif terkait permasalahan 
yang dihadapi Indonesia, serta 
meminta saran dan masukan jika 
ada hal-hal yang masih dianggap 
kurang terkait proposal dan 
dokumen pendukung yang telah 
disampaikan sebelumnya.

Pada pertemuan itu, Kementerian 
Kominfo menjelaskan tentang 
pentingnya satelit bagi Indonesia. 
Kominfo juga menjelaskan 
kronologis permasalahan dalam 
pengadaan satelit di slot orbit 146BT 
yang menyebabkan tertundanya 
pengadaan satelit PSN VI. Sementara 
itu, PSN menjelaskan bahwa satelit 
interim yang digunakan adalah 
benar-benar untuk operasional dan 
bukan hanya untuk memperpanjang 
umur filing saja.

Pada tanggal 17- 21 Juli 
2017 diadakan sidang RRB ke-
78 di Jenewa, Swiss. Hasil 
sidang memutuskan menyetujui 
permohonan Indonesia. Dengan 
demikian, frekuensi yang ada 
pada filing PALAPA PAC-C 146E 
dan PALAPA PAC-KU 146E dapat 
beroperasi sesuai dengan filing yang 
telah didaftarkan ke ITU.

Sebagaimana diketahui, PT Pasifik 
Satelit Nusantara (PSN) mengelola 
filing PALAPA PAC-C 146E dan 
PALAPA PAC-KU 146E di slot orbit 
146BT. Pada Januari  2013, satelit 
Chinasat-5B yang beroperasi pada 
slot orbit 146BT itu, mengalami 
kerusakan pada salah satu solar 
panel, karena itu  harus dideorbit.

Selanjutnya, Kementerian Kominfo 
mendaftarkan permohonan suspensi 
filing satelit tersebut ke ITU dari 

Januari 2013 hingga Januari 2016. 
Seiring dengan itu, pada Desember 
2014, PSN menempatkan satelit 
floater (Palapa C2)  yang dikenal 
sebagai satelit PSN VR di slot orbit 
146BT. Satelit ini untuk mem-
bringing back into use (bbiu) filing 
PALAPA PAC-C 146E dan PALAPA 
PAC-KU 146E di slot orbit 146BT.

Hanya saja, frekuensi onboard 
satelit PSN VR tidak mengcover 
semua frekuensi filing PALAPA 
PAC-C 146E dan PALAPA PAC-KU 
146E.  Adanya ketidaksesuaian 
frekuensi tersebut, menyebabkan 
ITU menyatakan keberatan. ITU 
menanyakan kelanjutan penggunaan 
frekuensi yang tidak terdapat pada 
satelit Palapa C2 yaitu frekuensi 
6665 – 6723MHz dan 12523 – 12679 
MHz.

Terkait hal itu, Kementerian 
Kominfo menyatakan bahwa 
frekuensi tersebut akan di-bbiu 
sebelum berakhirnya masa suspensi 
filing berakhir di bulan Januari 2016. 
Namun ITU kembali mengingatkan, 
bahwa Januari 2016 merupakan 
batas waktu suspensi filing PALAPA 
PAC-C 146E dan PALAPA PAC-KU 
146E. Melalui website, ITU bahkan 
mempublikasikan kode TOTAL. 
Artinya, seluruh frekuensi filing 
PALAPA PAC-C 146E dan PALAPA 
PAC-KU 146E telah dibbiu dan 
diterima oleh ITU.

Pada sisi yang lain, Kementerian 
Kominfo pun telah mengingatkan 
PSN untuk mem-bbiu frekuensi 
yang belum di bringing back into 
use (bbiu) oleh satelit PSN VR. 
Menurut PSN, pihaknya telah 
berusaha mencari satelit yang 
dapat membbiu frekuensi tersebut. 
Hanya saja, sampai tenggat waktu 
yang ditetapkan ITU, PSN belum 
mendapatkan satelit yang sesuai.
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PT Telekomunikasi 
Indonesia Tbk 
(Telkom) sedang 
mempertimbangkan 

anak usahanya di bidang 
menara telekomunikasi, PT 
Dayamitra Telekomunikasi 
(Mitratel), untuk melantai di 
bursa. Demikian disampaikan 
Direktur Digital dan Strategic 
Portofolio Telekomunikasi 
Indonesia David Bangun di 
Jakarta.

Menurut David, perseroan 
akan mendorong Mitratel 
untuk masuk ke pasar modal 
sehingga meningkatkan nilai 
perusahaan. Pada tahap 
pertama, katanya, perseroan 
akan mengonsolidasikan bisnis 
tower di internal perseroan 
dengan menggabungkan 
Mitratel dan PT Telkomunikasi 
Seluler (Telkomsel).

Setelah itu, lanjutnya, 
melalui anak usaha itu, 
perseroan akan mengakuisisi 
perusahaan tower lainnya, 
kemudian mencatatkan 
sahamnya di Bursa Efek 
Indonesia melalui penawaran 
umum perdana saham (IPO) 

maupun “backdoor listing”.
Mengenai rencana 

melantainya Mitratel di bursa 
David menegaskan bahwa 
rencana tersebut tidak terkait 
dengan kebutuhan dana. 
“Kami tidak pernah berencana 
melepas bisnis tower, kami 
ingin mengonsolidasikan bisnis 
tower saat ini. Ada sekitar 
tiga sampai dengan empat 
perusahaan menara di pasar 
modal, kami belum tetapkan 
kriteria perusahaan yang akan 
disertakan modalnya jika akan 
melakukan opsi backdoor 
listing,” katanya.

Sebagaimana diketahui, 
pada Semester I 2017, Telkom 
membukukan pertumbuhan 
pendapatan mencapai 
Rp.64,02 triliun atau tumbuh 
13,4 persen dibandingkan 
periode sama tahun lalu 
yang mencapai Rp.56,45 
triliun. Pada semester ini, 
Telkom mencatat pendapatan 
dari data, internet, dan IT 
services sebesar Rp.27,12 
triliun, sedangkan pendapatan 
cellular voice dan SMS sebesar 
Rp.26,02 triliun.

Bersiap untuk
Anak Usaha Telkom

Melantai di Bursa
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Menteri BUMN Rini Soemarno 
didampingi Direktur Utama 
PT Telkom Indonesia 
(Persero) Tbk Alex J. 

Sinaga, Bupati Maluku Barat Daya 
Barnabas Orno dan Pangdam 
XVI/Pattimura Mayjen TNI Doni 
Monardo, meresmikan pengoperasian 
BTS (Base Transceiver Station) 
Telkomsel, anak usaha Telkom, 
di Desa Ustutun, Pulau Liran, 
Kabupaten Maluku Barat Daya dalam 
kunjungan kerja Menteri BUMN ke 
Pulau Liran. Berkat kehadiran BTS 

Telkomsel ini, kini warga Pulau Liran 
tidak lagi mengalami kesulitan dalam 
akses internet dengan sinyal 3G 
Telkomsel.

Terletak di sebelah utara negara 
Timor Leste, Pulau Liran adalah 
salah satu pulau terluar Indonesia 
yang merupakan bagian dari 
wilayah Kabupaten Maluku Barat 
Daya, Provinsi Maluku. Selama ini, 
sebagian kecil warga di Pulau Liran 
hanya dapat menikmati jaringan 
telekomunikasi seluler Telkomsel 
dengan tarif roaming internasional. 

Masyarakat di Pulau Liran Kini 
Merdeka untuk dapat Menikmati 
Layanan Telekomunikasi
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Sehingga, pengoperasian BTS 
pertama di pulau berpenduduk 
sekitar 1.118 jiwa tersebut 
merupakan wujud kepedulian 
BUMN, khususnya TelkomGroup, 
sebagai upaya membuka akses 
telekomunikasi bagi masyarakat 
yang berada di Kawasan Tertinggal, 
Terluar dan Terdepan (3T).

Menteri BUMN Rini M. Soemarno 
dalam kunjungan kerja bersama 
sejumlah direktur utama BUMN 
di Kabupaten Maluku Barat Daya, 
mengatakan bahwa kehadiran BUMN 
di Kabupaten Maluku Barat Daya ini 
merupakan perwujudan komitmen 
BUMN dalam melaksanakan 
amanat Nawacita pemerintahan 
Presiden Joko Widodo dan Jusuf 
Kalla, terutama untuk mendorong 
kemajuan dan perkembangan 
Kawasan 3T.

Sehari sebelumnya pada 
Minggu (6/8), Menteri Rini juga 
menyerahkan bantuan Broadband 
Learning Center (BLC) dan Pustaka 
Digital (PaDi) yang juga dibangun 
oleh Telkom di SMP PGRI Moa, 
Pulau Moa. Pada kesempatan 
tersebut, Menteri Rini berdialog 
dengan sejumlah siswa serta 
langsung mencoba mengakses 
dan menggunakan aplikasi PaDi. 
Ia meminta agar fasilitas BLC dan 
PaDi tersebut dapat benar-benar 
dimanfaatkan secara maksimal oleh 
para siswa.

“Melalui BLC, kini siswa-siswi 
di Pulau Liran dapat belajar 
menggunakan internet secara 
optimal untuk menambah wawasan 
dan pengetahuan. Selain itu, siswa-
siswi juga dapat mengakses buku, 
jurnal-jurnal pembelajaran dan 
sumber pengetahuan lain secara 
virtual melalui PaDi. Manfaatkanlah 
fasilitas membaca melalui digital. 

Dengan banyak membaca, kita 
bangsa Indonesia, pasti akan jaya 
dan bisa menguasai dunia,” pesan 
Rini.

Sementara itu, Alex J. Sinaga 
berharap, tersedianya akses 
telekomunikasi di Pulau Liran mampu 
mempercepat pertumbuhan ekonomi 
masyarakat setempat. “Sesuai 
dengan hasil riset Bank Dunia 
pada 2015 bahwa pertumbuhan 
10% akses Internet di suatu 
negara, dapat meningkatkan 
perekonomian sebanyak 1,35%. 
Sehingga, dengan hadirnya jaringan 
Telkomsel, kegiatan komunikasi 
antar masyarakat Indonesia dari satu 
pulau ke pulau lainnya diharapkan 
bisa berjalan dengan baik. Kami juga 
berharap, kehadiran TelkomGroup 
di Kabupaten Maluku Barat Daya 
ini dapat turut meningkatkan taraf 
perekonomian penduduk di sini,” 
pungkas Alex.

Selain meresmikan BLC dan BTS 
di Pulau Liran, Menteri BUMN juga 
menyerahkan sejumlah bantuan, 
antara lain bantuan renovasi gereja, 
sekolah, bantuan peralatan sekolah, 
mobil angkutan desa dan hasil bumi, 
renovasi perumahan, elektrifikasi 
rumah warga, sekolah dan lampu 
jalan, pembangunan sumur bor dan 
MCK, serta rehabilitasi perumahan 
guru.

Terlibat dalam kegiatan tersebut 
sejumlah BUMN, yakni Telkom, 
BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri, Jasa 
Raharja, Kimia Farma, Pertamina, 
PLN, dan Taspen. Pembangunan di 
Pulau Liran juga diharapkan dapat 
terlaksana dengan optimal atas 
dukungan BUMN sektor transportasi 
dan logistik, yakni Pos Indonesia, 
Pelni dan ASDP. Seluruh upaya 
pembangunan ini merupakan wujud 
BUMN Hadir untuk Negeri.
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Setelah setahun 
lalu financial 
close Palapa 
Ring Barat 

selesai dilaksanakan, 
maka PT Palapa Ring 
Barat sebagai Badan 
Usaha Pelaksana 
memiliki waktu 
18 bulan untuk 
menyelesaikan 

seluruh pekerjaan 
pembangunan dan siap 
beroperasi. Seperti 
diketahui proyek 
Palapa Ring merupakan 
proyek infrastruktur 
telekomunikasi melalui 
pembangunan serat 
optik sepanjang 36.000 
km di seluruh Indonesia 
yang dibagi menjadi 
Palapa Ring Barat, 
Palapa Ring Tengah dan 
Palapa Ring Timur.

Untuk pembangunan 
Proyek Palapa 
Ring Paket Barat 
sendiri terdapat 
beberapa tahapan 
(milestone) dalam 
pelaksanaannya, mulai 
dari proses akuisisi 
lahan, pekerjaan 
civil, mechanical dan 
electrical Network 
Operation Center (NOC) 
dan Beach Man Hole 
(BMH), penggelaran 

Segmen Laut Palapa Ring Barat 

Mulai Dibangun, 
Selesai Desember 2017
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kabel serat optik darat, penggelaran 
kabel serat optik laut, instalasi 
perangkat aktif, dan Network 
Management System. Pembangunan 
sisi darat tersebut telah terlaksana 
semuanya. Saat ini adalah 
dimulainya pembangunan berupa 
penggelaran kabel serat optik bawah 
lautnya.

Penggelaran kabel optik sisi laut 
terbagi menjadi 2 batch yang pada 
pelaksanaannya akan dikerjakan 
secara paralel. Inilah momen yang 
sangat krusial, mengingat biaya 
penggelaran kabel serat optik laut 
menyerap biaya sekitar 70% atau 
lebih dari separuh total investasi 
proyek.

Dan hari ini merupakan salah satu 
tahapan terpenting dari pekerjaan 
proyek Palapa Ring Paket Barat, 
yaitu penggelaran kabel serat optik 
laut batch 1 dengan total panjang 
kabel kurang lebih 1.242 km meliputi 
segmen Tanjung Bembam Batam 
– Tarempa (sepanjang 369 km); 
segmen Tarempa – Ranai (322 
km); segmen Ranai – Singkawang 
(352 km); dan segmen Sekanah 
Daik Lingga – UQJ Bintan Tanjung 
Bembam (199 km). Selanjutnya 
segmen Batam – Karimun – Tebing 
Tinggi – Bengkalis – Siak serta 
segmen Daik Lingga – KualaTungkal 
akan dilanjutkan pada batch 2.

Pada pagi hari ini di atas lautan 
Pulau Batam, Menteri Komunikasi 
dan Informatika Rudiantara secara 
khusus melakukan peresmian 
dimulainya penggeraran kabel 
optik bawah laut tersebut dari atas 
kapal Limin Venture. Rudiantara 
menyampaikan sambutannya, “Dari 
pembangunan Palapa Ring Barat 
ada sisi darat dan sisi lautnya, 
saya diberitahu kalau sisi darat 
sepenuhnya telah selesai. Sekarang 

betul-betul kabel optik nya yang 
digelar di sisi laut, kabel optik di 
tarik  digelar di bawah laut sampai 
ke landing stasiun tujuan. Kabel 
bawah lau ada yang ditanam untuk 
menghindari kerusakan dari aktifitas 
kapal-kapal bersandar dan ada 
yang menggantung, sehingga di 
sini dibutuhkan koordinasi dengan 
instansi terkait yaitu Bakamla,” 
katanya.

Palapa Ring sendiri adalah program 
yang menghubungkan seluruh ibu 
kota kabupatan/kota dengan kabel 
optik  terutama untuk daerah yang 
saat ini belum dijamah dengan 
Internet berkecepatan tinggi. Semua 
harus selesai di tahun 2019. Secara 
kontrak 2018 akhir itu diharapkan 
sudah selesai. “Untuk Palapa Ring 
Barat secara kontrak seharusnya 
selesai pada bulan Februari 2018, 
tadi saya bicara dengan Pelaksana 
Palapa Ring Barat yang akan 
didorong untuk selesai di akhir 2017, 
Insya Allah bisa. Dengan demikian, 
kita perlu melihat pencapaian 
Indonesia secara utuh,” pungkasnya.

Sebagai informasi, penggelaran 
kabel di batch 1 dilakukan dengan 
kapal Limin Venture yang berbendera 
Indonesia berjenis vessel. Walaupun 
mempunyai kapasitas penyimpanan 
kabel sepanjang 1.500 km, namun 
kapal yang memiliki 3 tangki 
penyimpanan kabel tersebut  hanya 
bisa menggelar kabel dengan batas 
kedalaman minimum 20 meter saja.

Seluruh penggelaran kabel serat 
optik laut batch 1 ditargetkan 
akan selesai pada akhir Desember 
2017 mendatang. Sedangkan 
penggelaran kabel serat optik laut 
batch 2 rencananya akan segera 
dilaksanakan pada awal September 
dan ditargetkan rampung pada akhir 
Desember tahun ini.
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Ketua Komisi Penyiaran 
Indonesia Pusat (KPI 
Pusat) Yuliandre Darwis, 
mengatakan untuk 

mewujudkan kualitas hidup anak-
anak Indonesia dibutuhkan peran 
serta semua pihak termasuk 
media massa. Saat ini, pengaruh 
media seperti siaran televisi 
ikut menentukan perkembangan 
kualitasb hidup anak Indonesia 
melalui konten siarannya.

“Dengan menyiarkan informasi 
yang berkualitas, edukatif, memiliki 
value, dan menginspirasi anak-
anak Indonesia untuk maju dan 
berkembang bisa mewujudkan hal 
itu,” kata Yuliandre dalam pidato 
pembuka acara Anugerah Penyiaran 
Ramah Anak 2017 di Hotel Mercure.

Menurut Andre, panggilan 

Anugerah 
Penyiaran 
Ramah 
Anak, Upaya 
Tingkatkan 
Kualitas Hidup 
Anak-anak 
Indonesia
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akrabnya, momentum Hari Anak 
Nasional lalu, menumbuhkan api 
semangat yang tak padam dalam 
setiap insan warga negara guna 
menjaga anak Indonesia. Peringatan 
Hari Anak Nasional dinilai penting 
sebagai bentuk evaluasi dan 
perbaikan atas kualitas hidup anak-
anak Indonesia.

UU Penyiaran No.32 tahun 2002 
tentang Penyiaran mengamanatkan 
agar isi siaran wajib memberikan 
perlindungan dan pemberdayaan 
kepada khalayak khusus, yaitu 
anak-anak dan remaja pada waktu 
yang tepat. Isi siaran juga wajib 
mengandung informasi, pendidikan, 
hiburan, kontrol dan perekat sosial, 
serta memberi manfaat kepada 
masyarakat khususnya anak-anak 
dan remaja.

“Karena itu, sudah seharusnya 
program siaran televisi menjadi 
sebuah tontonan yang menuntun 
anak-anak dan remaja ke arah 
positif,” kata Yuliandre.

Dalam kesempatan itu, Andre 
menyampaikan bahwa KPI 
bekerjasama dengan Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan & 
Perlindungan Anak RI, Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 
dan Komisi I DPR RI memberikan 
apresiasi kepada televisi yang 
menyiarkan program ramah anak.

Dia berharap ke depan siaran 
televisi lebih maju dan berkembang 
khususnya dalam meningkatkan 
kreatifitas pada program khusus 
anak sehingga anak-anak dapat 
menjadikan siaran televisi sebagai 
tuntunan yang baik, mendidik dan 
ramah.

Sementara itu, di tempat yang 
sama, Menteri Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan 
Anak, Yohana Susana Yembisa, 

mengharapkan hal yang sama 
kepada lembaga penyiaran agar 
menambah porsi program khusus 
anak di layar kaca. Menurutnya, 
jumlah tayangan untuk anak 
sekarang masih kalah dengan 
tayangan anak dahulu.

Yohana juga menyoroti jam tayang 
untuk anak yang ada di daerah timur 
seperti Papua. Perbedaan waktu 
sekitar dua jam membuat anak-anak 
di Papua baru bisa menyaksikan 
acara untuk anak pada malam hari.

Dalam kesempatan itu, Menteri 
PPPA menyerahkan penghargaan 
untuk pemenang Anugerah Penyiaran 
Ramah Anak kategori Animasi Anak.

Berikut ini Pemenang 
Anugerah Penyiaran Ramah 

Anak 2017 :

A. Kategori Animasi Anak: 
 • Keluarga Somad. Eps   
   Hompimpa (Indosiar)

B. Kategori Variety Show: 
 • Buah Hatiku Sayang, Eps   
   Belajar mewarnai batik 2   
   (TVRI)

C. Kategori Feature/    
 Dokumenter: 
 • Si Bolang, Eps Bertualang 
   di dende piongan Napo 
   (Trans 7)

D. Kategori Musik Anak: 
 • Pesta Sahabat, Eps 1 (RTV) 

E. Kategori Sinetron Anak: 
 • Buyung Upik, Eps 1 (RCTI) 
F. Pemenang Kategori Khusus  
 Televisi Ramah Anak : 
 • TVRI
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Kementerian Komunikasi dan Informatika 
(Kemenkominfo) dan Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI) segera menyerahkan 
surat prakarsa kepada Presiden supaya 

menetapkan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) 
setiap tanggal 1 April dalam Peraturan Pemerintah 
atau Keputusan Presiden. Hal itu mengemuka 
dalam rapat persiapan penetapan Harsiarnas di 
Kantor Kemenkominfo.

Komisioner KPI Pusat, Ubaidillah, hadir dalam 

        Rencana Penetapan 
Hari Penyiaran Nasional 1 April

Mulai Dibahas
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rapat tersebut mengatakan, 
penetapan Harsiarnas dalam 
keputusan atau peraturan sudah 
ditunggu sejak lama. Menurutnya, 
penetapan ini akan menjadi 
momentum yang menguatkan 
bahwa setiap tanggal 1 April 
sebagai Hari Penyiaran Nasional.

“Sudah sejak pendeklarasikan 
di Solo pada tahun 2010, kami 
mendorong pemerintah untuk 
segera menetapkan tanggal 1 April 
sebagai Hari Penyiaran Nasional. 
Semoga penetapan yang di Solo itu 
sudah final,” katanya penuh harap.

Direkur Penyiaran Kemenkominfo 
Gerryantika menjelaskan setiap 
tahun sejak tahun 2010 peringatan 
Hari Penyiaran Nasional sudah 
diadakan rutin. Menurutnya, Hari 
Penyiaran ini merupakan puncak 
dari hari televisi atau radio. “Ini 
merupakan puncaknya. Kita 
gabung di sini. Hari lahirnya TVRI 
dan RRI,” katanya.

Gerry menegaskan akan 
melakukan paparan kepada 
menteri supaya beliau bisa 
menjelaskan harapan ini ke 
Presiden.

Sekretaris KPI Pusat Maruli 
Matondang menjelaskan, KPI 
telah mengadakan seminar yang 
mengundang para pakar sejarah 
sehingga ditetapkan ketika itu 
1 april sebagai Hari Penyiaran. 
Hitungannya bukan tanggal 
kelahiran RRI atau TVRI tapi 
sebuah radio di Solo yang bernama 
SRV.

“Mulai tanggal 1 April 2010 
setiap tahunnya, sudah diadakan 
peringatan hari penyiaran di 

sejumlah daerah dengan tema 
masing masing daerah. Waktu itu, 
kita berharap pada saat Harsiarnas 
di NTB sudah ditetapkan Hari 
Penyiaran dalam bentuk peraturan 
dan belum juga terlaksana hingga 
saat peringatan Harsiarnas di 
Bengkulu lalu. Kita harapkan 1 
April 2018 dapat ditetapkan dalam 
bentuk peraturan pemerintah,” 
kata Maruli.

Sementara itu, Asdep Setneg 
yang diundang dalam rapat itu 
mengatakan penetapan 1 April 
sebagai hari penyiaran sangat 
berkaitan dengan kesejarahan. 
Tapi bisa juga karena sudah 
beruang ulang dirayakan akhirnya 
ditetapkan.

“Jika ada usulan dari 
kementerian terkait hal ini 
bisa jadi juga ditetapkan. Jika 
melihat kelengkapan data seperti 
Harsiarnas, hal ini justru lebih baik. 
Jika ini sudah diajukan ke presiden 
ini bisa jadi. Saran saya jika punya 
data ini segera sampaikan ke 
Presiden. Sebaiknya Menkominfo 
bisa jadi penghubung,” katanya.

Dia menyampaikan untuk 
dibuatkan izin prakarsa 
penyusunan rencana Kepres 
tentang Hari Penyiaran Nasional. 
“Nanti kami akan Presiden untuk 
berbicara soal ini. Soal beberapa 
lama turunnya kita belum tahu. 
Bisa cepat atau lama,” katanya.
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Anugerah Syi’ar Ramadhan 2017, 

Mengisi Siaran dengan 
Keteladanan dan Nilai-nilai 
yang Baik

Isi siaran sepatutnya 
memberikan 
keteladanan dan 
contoh yang baik 

bagi perbaikan kualitas 
manusia. Program 
siaran harus menyajikan 
informasi yang benar 
dan tidak menyebarkan 
berita bohong atau hoax 
yang dapat menyesatkan 
umat manusia. Demikian 
disampaikan Ketua Komisi 
Penyiaran Indonesia Pusat 
(KPI Pusat), Yuliandre 
Darwis.

“Menyampaikan informasi 
harus juga yang menghibur 
sekaligus mendidik publik. 
Menyajikan tayangan harus 
juga menjadi kontrol dan 
perekat sosial kebangsaan,” 
kata Andre, panggilan 
akrabnya, saat memberi 
kata sambutan di acara 
Anugerah Syi’ar Ramadhan 
2017 di Balai Sarbini.

Menurut Andre, 
momentum Ramadhan 
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lalu mestinya menjadi titik 
balik lembaga penyiaran 
untuk berubah dengan 
menanamkan nilai-nilai 
spiritual atau agama dalam 
setiap program. “Semangat 
Ramadhan esensinya tidak 
saja ditayangkan pada 
saat bulan Ramadhan 
akan tetapi pada bulan-
bulan setelahnya,” katanya 
di depan ratusan tamu 
undangan yang hadir dalam 
acara tersebut.

Andre meminta lembaga 
penyiaran menambah lagi 
porsi tayangan program 
acara bertemakan 
Ramadhan. “Kita harus 
memperbanyak program 
yang memiliki nilai nilai 
kebaikan, kebajikan, 
kesalehan sosial, serta 
memancarkan kemuliaan 
Ramadhan dalam kehidupan 
sosial masyarakat,” 
tambahnya.

Dalam kesempatan itu, 
Andre berharap kegiatan 
Anugerah Syi’ar Ramadhan 
dapat memacu kreativitas 
lembaga penyiaran untuk 
terus menciptakan program-
program siaran yang 
berkualitas, mendidik, 
bernilai spiritual sekaligus 
menghibur.

Berikut program acara 
yang berhasil meraih 
Anugerah Syi’ar Ramadhan 
tahun 2017, yakni untuk 
kategori Variety Show Religi 
dimenangkan TVRI dengan 
program Jelang Sahur.

Kategori talent Search 
berhasil dimenangkan 
Indosiar dengan program 
Aksi Asia, serta kategori talk 
show dimenangkan Metro 
TV dengan program Tafsir Al 
Misbah.

Sedangkan kategori 
sinetron/film berhasil 
diperoleh RCTI dengan 
program Dunia Terbalik 
dan kategori reality show 
dimenangkan TVRI dengan 
program Ibuku Surgaku.

Sementara itu, program 
Hijab Traveler yang 
ditayangkan Trans TV 
berhasil memenangkan 
kategori feature/dokumenter. 
Serta kategori ceramah 
dimenangkan oleh Trans TV 
dengan program Tausiah 
Bersama Aa Gym.

Dalam acara itu juga 
diumumkan Televisi Terbaik 
Syi’ar Ramadhan tahun ini, 
yakni televisi yang paling 
banyak menyiarkan program 
religi berkualitas selama 
Ramadhan yang diraih oleh 
TVRI.
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Pelatihan Gapura Digital,
Google Berdayakan UKM

Rangkaian program 
pelatihan untuk 
pelaku usaha kecil dan 
menengah (UKM) yang 

diinisiasi oleh Google, Gapura 
(Gerakan Pelatihan Usaha 
Rakyat) Digital, akan hadir di 
Pulau Bali pada akhir pekan 
ini! Setelah sukses hadir di 
enam (6) kota di Indonesia, 
pelatihan Gapura Digital akan 
resmi dimulai di Pulau Bali 
pada pertengahan Agustus 
2017 ini. Bekerja sama dengan 
co-working space Kumpul 
sebagai tempat pelaksanaan, 
program ini dijanjikan mampu 
mengasah kemampuan pelaku 
UKM Pulau Dewata dalam 
mengembangkan bisnisnya 
melalui dunia digital.

Rangkaian pelatihan pada 
program Gapura Digital ini 
diberikan secara cuma-cuma, 
dan siapa pun dapat mendaftar 
di g.co/gapuradigital. Melalui 
pelatihan ini, peserta akan 
mempelajari beragam cara 
untuk memanfaatkan internet 
dalam memasarkan bisnis 
mereka, dengan materi-
materi seperti petunjuk untuk 
memasarkan bisnis di YouTube, 
petunjuk untuk memasarkan 
bisnis di YouTube? Tips terkait 
SEO dan SEM dan petunjuk 
untuk menggunakan produk-
produk dari Google

Dimulai sejak bulan Mei 

2017, hingga kini rangkaian 
Gapura Digital tahun ini 
telah menjangkau setidaknya 
4.570 pelaku usaha. Beragam 
manfaat seperti berdiskusi 
langsung oleh para pengajar 
dan kesempatan untuk berbagi 
pengalaman dengan pebisnis 
lainnya bisa didapatkan melalui 
program ini.

Manfaat tersebut pun juga 
dirasakan oleh salah satu 
peserta Gapura Digital di 
Jakarta, Irena Surosoputro, 
yang merupakan pemilik dari 
Cokelatin. Ia mengatakan 
bahwa program ini sangat 
membantu pelaku bisnis 
seperti dirinya terkait 
pemasaran produk di Internet.

“Program Gapura Digital 
ini sangat bermanfaat bagi 
para pebisnis seperti saya. 
Pada kelas ini, Saya tak 
hanya diajarkan bagaimana 
memanfaatkan digital untuk 
mengembangkan bisnis 
tetapi juga berkesempatan 
untuk berdiskusi dengan para 
pengajar, pebisnis lainnya, dan 
juga tim dari Google,” ungkap 
Irena. Irena pun berharap 
kedepannya kelas seperti 
ini akan terus ada untuk 
mendukung para pebisnis di 
Indonesia, guna mengenal 
lebih dalam mengenai 
pemanfaatan digital dalam 
pengembangan bisnis.
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Kedeputian Bidang 
Perekonomian Sekretariat 
Kabinet (Setkab) 
menyelenggarakan Focus 

Group Discussion (FGD) mengenai 
Evaluasi Implementasi dan Prospek 
Daftar Negatif Investasi (DNI) pasca 
satu tahun ditetapkannya Perpres 
Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar 
Bidang Usaha yang Tertutup dan 
Bidang Usaha yang Terbuka dengan 
Persyaratan di Bidang Penanaman 
Modal, di Hotel Alila, Pecenongan, 
Jakarta Pusat. Salah satu bidang 
usaha yang masuk dalam DNI baru 
di 2016 lalu adalah layanan dagang 
online atau e-commerce dan layanan 
telekomunikasi.

Asdep Bidang Ekonomi Makro, 
Penanaman Modal, dan Badan 
Usaha pada Kedeputian Bidang 
Perekonomian Setkab Diana Irawati 
dalam laporannya mengatakan, 
membicarakan Perpres DNI ini tidak 
lepas dari peningkatan investasi di 
Indonesia.  

Ia menilai, dampak positif dari 
pencapaian itu memang tidak lepas 
dari usaha kementerian/lembaga 
(K/L), juga dari pemerintah daerah 
yang sudah dilakukan selama ini, 
yang berdampak pada respons baik 
dari media dan investor global.

“Ke depan juga diperkirakan akan 

dapat pertumbuhan ekonomi  di 
tahun 2017. Namun demikian, yang 
terpenting adalah sentimen positif 
bagi para investor untuk mendorong 
laju investasi di Indonesia,” kata 
Diana.

Membicarakan DNI, lanjut Diana, 
memang tidak lepas dari isu-isu 
yang berkembang sendiri baik di 
dalam negeri, khususnya di K/L juga 
efeknya bagi pemerintah daerah.

Diana menyebutkan, Bank Dunia 
sudah memberikan laporan, yang 
diantaranya ada rekomendasi agar 
pemerintah Indonesia melakukan 
reformasi kebijakan yang ditujukan 
untuk mempengaruhi masuknya 
investasi asing khususnya melalui 
pengurangan jumlah pembatasan 
sektor investasi dalam DNI, 
terutama pada batas ekuitas asing, 
pemesanan untuk produk UKM, dan 
persyaratan muatan lokal.

“Selanjutnya juga ada usulan 
dari Bank Dunia agar pemerintah 
Indonesia menghapus kebijakan 
terkait pembatasan investasi secara 
sektoral dan lokal yang bertentangan 
dengan DNI,” imbuh Diana.

Sebagaimana diketahui, dalam 
upaya meningkatkan penanaman 
modal di Indonesia dan persiapan 
menghadapi ASEAN Economic 
Community (AEC), Pemerintah 

Implementasi 
untuk Bisnis Daftar Negatif Investasi

E-Commerce Dievaluasi
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Indonesia memperbaiki ketentuan 
daftar bidang usaha yang tertutup 
dan terbuka dengan persyaratan di 
bidang penanaman modal (Daftar 
Negatif Investasi/DNI).

Perbaikan ini tertuang dalam 
Peraturan Presiden (Perpres) No. 
44 Tahun 2016 tentang Daftar 
Bidang Usaha yang Tertutup dan 
Bidang Usaha yang Terbuka dengan 
Persyaratan di Bidang Penanaman 
Modal, yang ditandatangani Presiden 
Joko Widodo pada tanggal 12 Mei 
2016. Peraturan baru menggantikan 
peraturan lama, Perpres No. 39 
Tahun 2014.

Perpres ini membagi tiga kelompok 
bidang usaha, yaitu bidang usaha 
yang tertutup, bidang usaha yang 
terbuka dengan persyaratan, bidang 
usaha yang dicadangkan atau 
kemitraan dengan Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah serta Koperasi, 

serta bidang usaha yang terbuka 
dengan persyaratan tertentu. Di 
sektor Komunikasi dan Informatika 
rata-rata kini pembukaan inestasi 
asing mencapai 67%. Usaha menara 
telekomunikasi masih tertutup 
untuk asing, sementara e-commerce 
dibuka hingga 49%.

Yang dibuka hingga 67% adalah 
meliputi penyelenggaraan jaringan 
telekomunikasi tetap, jaringan 
telekomunikasi bergerak, NAP, 
Sistem Komunikasi Data, internet 
teleponi untuk keperluan publik. 
Kemudian juga, jasa telekomunikasi 
layanan content dan call center.

Untuk penyelenggara transaksi 
perdagangan melalui sistem 
elektronik (market place berbasis 
platform, daily deals, price grabbers, 
iklan baris online, dengan investasi 
kurang dari Rp100 miliar, investasi 
asing dibuka hingga 49 persen.
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Pemerintah secara resmi 
telah menerbitkan Peraturan 
Presiden (Perpres) Nomor: 
74 Tahun 2017 tentang 

Peta Jalan Sistem Perdagangan 
Nasional Berbasis Elektronik 
(Road Map e-Commerce) Tahun 
2017-2019. Aturan panduan 
e-commerce di Indonesia ini 
disebutkan dikeluarkan dengan 
pertimbangan bahwa ekonomi 
berbasis elektronik mempunyai 
potensi ekonomi yang tinggi bagi 
Indonesia, dan merupakan salah 
satu tulang punggung perekonomian 
nasional, serta dalam rangka 
mengoptimalkan pemanfaatan 
potensi ekonomi berbasis elektronik, 
Pemerintah memandang perlu 
mendorong percepatan dan 
pengembangan sistem perdagangan 
nasional berbasis elektronik 

(e-Commerce), usaha pemula 
(start-up), pengembangan usaha, 
dan percepatan logistik dengan 
menetapkan Peta Jalan Sistem 
Perdagangan Nasional Berbasis 
Elektronik (Road Map e-Commerce) 
yang terintegrasi.

Atas dasar pertimbangan tersebut, 
pada 21 Juli 2017, Presiden Joko 
Widodo menandatangani Peraturan 
Presiden (Perpres) Nomor: 74 Tahun 
2017 tentang Peta Jalan Sistem 
Perdagangan Nasional Berbasis 
Elektronik (Road Map e-Commerce) 
Tahun 2017-2019 sebagaimana 
tautan Perpres Nomor 74 Tahun 
2017 dan lampiran Lampiran Perpres 
Nomor 74 Tahun 2017.

Peta Jalan Sistem Perdagangan 
Nasional Berbasis Elektronik (Road 
Map e-Commerce) Tahun 2017-2019 
yang selanjutnya disebut SPNBE 
2017-2019, yang terlampir dan 
merupakan bagian tak terpisahkan 
dalam Perpres ini, adalah dokumen 
yang memberi arahan dan langkah-

langkah penyiapan dan 
pelaksanaan perdagangan 
yang transaksinya berbasiskan 
serangkaian perangkat dan 
prosedur elektronik.

Peta Jalan SPNBE 2017-
2019 sebagaimana dimaksud 
mencakup program: a. 
Pendanaan; b. Perpajakan; c. 
Perlindungan konsumen; d. 

        Indonesia Diterbitkan

ee

Perpres Peta Jalan 
E-Commerce



Pendidikan dan sumber daya 
manusia; e. Infrastruktur 
komunikasi; f. Logistik; 
g. Keamanan siber (cyber 
security); dan g. Pembentukan 
Manajemen Pelaksana Peta 
Jalan SPNBE 2017-2019.

“Peta Jalan SPNBE 
2017-2019 berfungsi 
sebagai: a. Acuan 
bagi Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah 
untuk menetapkan kebijakan 
sektoral dan rencana tindak 
dalam rangka percepatan 
pelaksanaan Sistem 
Perdagangan Nasional Berbasis 
Elektronik (e-Commerce) pada 
bidang tugas masing-masing 
yang termuat dalam dokumen 
perencanaan pembangunan; 
dan b. Acuan bagi pemangku 
kepentingan (stakeholders) 
dalam menjalankan Sisten 
Perdagangan Nasional Berbasis 
Elektronik (e-Commerce),” 
bunyi Pasal 3 ayat (3) Perpres 
ini.

Dalam rangka pelaksanaan 
Peta Jalan SPNBE 2017-2019 
sebagaimana dimaksud, 
menurut Perpres ini, dibentuk 
Komite Pengarah Peta 
Jalan SPNBE 2017-2019, 
yang mempunyai tugas: a. 
Melakukan koordinasi  dan 
sinkronisasi pelaksanaan 
Peta Jalan SPNBE 
2017-2019; b. 

Mengarahkan 
langkah-

langkah dan kebijakan untuk 
penyelesaian permasalahan 
dan hambatan pelaksanaan 
Peta Jalan SPNBE 2017-2019; 
c. Melakukan monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan Peta 
Jalan SPNBE 2017-2019; dan 
d. Menetapkanperubahan Peta 
Jalan SPNBE 2017-2019 sesuai 
kebutuhan.

Susunan keanggotaan 
Komite Pengarah sebagaimana 
dimaksud terdiri atas: 
a. Ketua: Menko bidang 
Perekonomian; b. Wakil Ketua: 
Menko bidang Polhukam; 
c. Anggota: 1. Menteri 
Komunikasi dan Informatika; 
2. Menteri Dalam Negeri; 
3 Menteri Keuangan; 4. 
Menteri Perdagangan; 5. 
Menteri Perindustrian; 6. 
Menteri Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah; 7. 
Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia; 8. Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan; 
9. Menteri Riset, Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi; 10. Menteri 
Perhubungan; 11. Menteri 
PPN/Kepala Bappenas; 12. 
Menteri BUMN; 13. Sekretarias 
Kabinet; 
14. Kepala 
BKPM; 15. 
Kepala 
Badan 
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Ekonomi Kreatif; 16. Kepala LKPP; 
17. Kepala Staf Kepresidenan; 18. 
Gubernur Bank Indonesia; dan 19. 
Ketua Dewan Komisioner OJK. 
Komite Pengarah sebagaimana 
dimaksud, menurut Perpres ini, 
dibantu oleh: a. Tim Pelaksana; dan 
b. Narasumber Utama (prominent).

“Tugas, tata kerja, dan 
keanggotaan Tim Pelaksana dan 
Narasumber Utama ditetapkan 
dengan Keputusan Menko bidang 
Perekonomian selaku Ketua 
Komite Pengarah,” bunyi Pasal 
5 ayat (2) Perpres ini. Perpres 
ini juga menyebutkan,  untuk 
membantu pelaksanaan tugas 
Komite Pengarah, Tim Pelaksana 
dan Narasumber Utama dibentuk 
Manajemen Pelaksana oleh Menko 
bidang Perekonomian. Manajemen 
Pelaksana ini berkedudukan di 
Kemenko Perekonomian, dan 
dikoordinasikan oleh Sekretaris 
Kemenko Perekonomian.

Dalam rangka pelaksanaan tugas 
Manajemen Pelaksana sebagaimana 
dimaksud, menurut Perpres ini, 
Sekretaris Kemenko Perekonomian 
dapat merekrut tenaga ahli 
perseorangan dan/atau badang 
usaha sesuai kebutuhan. 
“Perekrutan tenaga ahli 
perseorangan dan/atau badan usaha 
sebagaimana dimaksud untuk Tahun 
Anggaran 2017 dapat dilakukan 
melalui penunjukan langsung,” bunyi 
Pasal 6 ayat (4) Perpres tersebut.

Menurut Perpres ini, Komite 
Pengarah melaporkan pelaksanaan 
tugasnya kepada Presiden secara 
berkala setiap 6 (enam) atau 
sewaktu-waktu jika diperlukan. 
Segala biaya yang diperlukan dalam 
pelaksanaan tugas Komite Pengarah, 
Tim Pelaksana, Narasumber 
Utama, dan Manajemen Pelaksana, 

menurut Perpres ini, dibebankan 
kepada: a. Anggaran Kementerian 
Koordinator bidang Perekonomian; 
dan b. Pendanaan lainnya yang sah 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. “Peraturan 
Presiden ini mulai berlaku pada 
tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 11 
Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 
2017, yang telah diundangkan oleh 
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. 
Laoly pada 3 Agustus 2017 itu.

Peta Jalan
Dalam Perpes dinyatakan bahwa 

juga Peta Jalan Sistem Perdagangan 
Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE) 
2017-2019 merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Perpres 
ini. Peta Jalan SPNBE 2017-2019 
terdiri atas: Nomor; Program; 
Kegiatan; Keluaran; Target Waktu 
Penyelesaian; Penanggung Jawab; 
dan Instansi Terkait. Untuk Nomor 
A1 misalnya, programnya adalah 
pendanaan, dengan kegiatan: a. 
Meningkatkan akses Kredit Usaha 
Rakyat (KUR) dengan penilaian risiko 
kredit yang disesuaikan dengan 
model bisnis perdagangan berbasis 
elektronik (e-Commerce); dan b. 
Mengoptimalkan Bank/Industri 
Keuangan Non Bank (IKNB) sebagai 
penyalur KUR).

Program ini diharapkan 
menghasilkan tatacara dan 
pedoman penyaluran KUR yang 
melingkupi penilaian kredit, 
dokumen persyaratan, penilaian 
kelayakan usaha yang akan dijamin 
oleh perusahaan penjaminan, 
dan ketentuan pinjaman yang 
disesuaikan dengan model bisnis 
perdagangan berbasis elektronik

Target waktu program ini 
adalah Oktober 2017, dengan 
penanggungjawab Menko Bidang 
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Perekonomian, dan melibatkan 
Kementerian Keuangan, 
Kementerian Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah, Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK), dan Bank 
Indonesia. Pada program B1 
bidang Perpajakan, ada program 
penyederhaan pemenuhan 
kewajiban perpajakan, dengan 
kegiatan menyederhanakan tata 
cara perpajakan bagi pelaku usaha 
perdagangan berbasis elektroknik 
yang omsetnya di bawah Rp4,8 
Miliar per tahun, dengan keluaran 
yang diharapkan adalah penerapan 
aturan perpajakan bagi pelaku usaha 
dengan jumlah peredaran usaha 
sampai dengan Rp4,8 Miliar per 
tahun, berlaku bagi pelaku usaha 
perdagangan berbasis elektronik 
yang omsetnya di bawah Rp4,8 Miliar 
per tahun.

Aturan mengenai penyederhaan 
kewajiban perpajakan itu diharapkan 
keluar Desamber 2017, dan Menteri 
Keuangan menjadi penanggung 
jawab penyusunan peraturan 
aturan tersebut, dengan melibatkan 
Kementerian Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah, Kementerian 
Perdagangan, dan Badan Ekonomi 
Kreatif.

Pada Nomor C1, ada program 
penyusunan regulasi transaksi 
perdagangan melalui sistem 
elektronik, dengan kegiatan 
menyelesaikan Rancangan 
Peraturan Pemerintah tentang 
Transaksi Perdagangan Melalui 
Sistem Elektronik, dengan keluaran 
Peraturan Pemerintah tentang 
Transaksi Perdagangan Melalui 
Sistem Elektronik, yang diharapkan 
selesai Oktober 2017. Penanggung 
jawab program itu adalah Menteri 
Perdagangan, dan melibatkan 
Kemenko bidang Perekonomian, 

Kementerian 
Hukum dan 
HAM, dan 
Kementerian 
Sekretariat negara.

Selain itu ada program 
Pengembangan Gerbang Pembayaran 
Nasional (National Payment 
Gateway), dengan kegiatan 
mengembangkan National Payment 
secara bertahap yang dapat 
meningkatkan layanan pembayaran 
ritel elektronik termasuk transaksi 
perdagangan berbasis elektronik.

Program Pengembangan Gerbang 
Pembayaran Nasional ini diharapkan 
menghasilkan sistem pembayaran 
yang mengakomodasi perdagangan 
dan pembelanjaan barang/jasa 
pemerintah melalui perdagangan 
berbasis elektronik, dan diharapkan 
Oktober 2017 ini selesai. Adapun 
penanggungjawab program ini 
adalah Menteri Keuangan dengan 
melibatkan Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(LKPP) dan Bank Indonesia.
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Kementerian Komunikasi dan 
Telematika (Kominfo) menilai 
pengendalian konten negatif 
melalui sosialisasi dan edukasi 

maupun teknologi membuahkan 
hasil positif. Tingkat responsitivitas 
penyedia layanan media sosial rata-
rata melampaui 55% sejak tahun 
2016. Meski demikian, dari pantauan, 
konten negatif yang berisi berita 
palsu, termasuk radikalisme dan 
ujaran kebencian tetap tumbuh subur 
di tengah masyarakat melalu media 
sosial.

Disampaikan Kementerian 
Kominfo, adapun dari jumlah laporan 
aduan konten negatif di internet 
dan media maya dari publik ke 
Kementerian Kominfo selama tahun 
ini hingga 21 Juli 2017 terlihat tren 
penurunan. Kategori konten SARA 
dan ujaran kebencian jumlahnya 
masih tinggi dibandingkan kategori 
pornografi, hoax, perjudian dan 
radikalisme/terorisnme.

Jumlah konten berbau SARA dan 
ujaran kebencian mencapai puncak 
tertinggi pada Januari 2017 mencapai 
5.142 bersamaan dengan Pilkada DKI 
Jakarta lalu perlahan menurun hingga 
94 di Juli 2017. Namun, sempat naik 

lagi pada bulan April dan Mei ketika 
momentum Pilkada DKI Jakarta 
putaran di kisaran 1.000 an.

Peringkat kedua aduan tertinggi 
adalah konten berisikan hoax dan 
berita palsu. Mencapai puncaknya 
pada momentum Pilkada DKI Jakarta 
Januari 2017 sebanyak 5.070 lalu 
terus menurun tinggal 48.

Sedangkan, jumlah konten sarat 
pornografi juga menurun dari ribuan 
pengaduan menjadi hanya ratusan di 
Juli ini.

Berbagai langkah persuasi 
maupun tegas terhadap penyedia 
layanan media sosial setahun ini 
menghasilkan responsitivitas rata-
rata 55%. Dari aduan masyarakat 
tersebut lebih dari setengah telah 
diblokir atau diturunkan (take down).

Dari lima penyedia layanan media 
sosial terbesar di Indonesia, respons 
Telegram tertinggi sebesar 93,3% 
untuk memblokir sejumlah konten 
negatif di saluran publik mereka. 
Namun, Telegram baru melakukan 
itu setelah Kemkominfo memblokir 
aplikasi mereka pada 14 Juli lalu.

Instagram, Facebook dan 
Youtube masuk dalam kategori 
penyedia layanan media sosial yang 
cukup baik dengan rata-rata 55% 
untuk merespons konten negatif 
yang tayang di aplikasi mereka. 
Sementara, Twitter baru memproses 
22,5% dari aduan publik.

Kemenkominfo menilai perlu diteliti 
lebih jauh apakah jumlah pengaduan 
publik atas konten negatif berkorelasi 
dengan jumlah konten negatif yang 
masih beredar di internet dan dunia 
maya.

Pengendalian 
Konten Negatif 
Buahkan Hasil 
Positif

Pemerintah Mengklaim
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Kementerian Perhubungan 
(Kemenhub) memberikan 
layanan baru pengajuan izin 
transportasi. Jika selama ini 

pengajuan izin transportasi banyak 
menghabiskan biaya dan wakt dan 
itupun tidak diketahui penerbitannya 
secara pasti, kini pengajuan 
perizinan transportasi tidak perlu 
datang ke kantor Kementerian 
Perhubungan lagi karena kini dapat 
dilakukan melalui sistem daring.

“Selama ini banyak menyita 
waktu,” kata Menteri Perhubungan 
(Menhub), Budi Karya Sumadi di 
Jakarta. “Dengan sistem online 
tersebut operator transportasi bisa 
memanfaatkan kemudahan dalam 
melakukan pendaftaran dimanapun 
dan kapanpun tanpa harus bertatap 
muka dengan petugas,” tambahnya.

Kemenhub terus memperbaiki 
sistem transportasi supaya 

dapat bersaing dengan negara-
nagara lain. Langkah ini 
supaya tidak tertinggal dengan 
mereka. “Pemerintah harus memiliki 
suatu transportasi yang aman dan 
nyaman,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan 
Pengelola Transportasi Jabodetabek 
(BPTJ), Bambang Prihartono 
menambahkan, penerapan 
sistem daring diharapkan 
mampu mempercepat proses 
pengajuan izin transportasi dan 
memberikan layanan terbaik kepada 
masyarakat. “Kami sudah siap 
memasuki era digital sistem daring 
angkutan, sehingga lebih mudah 
dan efisien,” ujarnya.

Dia juga menegaskan bahwa 
sistem transportasi terus diperbaiki 
pemerintah agar supaya tidak 
tertinggal dengan negara-negara 
lain.

Pengajuan Izin Transportasi Kini 
Bisa Dilakukan Secara Online
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Iklan Video Digital 
Dorong Engagement 

Industri Otomotif

Industri otomotif Indonesia 
telah menjadi pilar penting 
dalam sektor manufaktur 
negara dengan banyaknya 

perusahaan-perusahaan otomotif 
global yang membuka pabrik di 
dalam negeri untuk meningkatkan 
kapasitas produksi pasar Tanah Air. 
Walaupun total penjualan mobil di 
Indonesia pada tahun 2015 – 2016 
berada di angka yang cukup datar, 
salah satu organisasi nirlaba dalam 
negeri yang bergerak di bidang 
otomotif GAIKINDO (Gabungan 
Industri Kendaraan Bermotor 
Indonesia) memprediksikan 
bahwa angka penjualan mobil di 
Indonesia akan meningkat hingga 
mencapai 2 juta kendaraan pada 
tahun 2020 dan 3 juta kendaraan 
pada tahun 2025 yang nantinya 
akan menggeser posisi Thailand 
sebagai pusat otomotif terbesar di 
Asia Tenggara.

Industri otomotif sudah jadi 
legenda di arena periklanan baik 

dari segi inovasi, kreatifitas, 
hingga penyebarannya. Mulai dari 
iklan manufaktur otomotif untuk 
model terbarunya dengan nilai 
produksi yang tinggi, hingga iklan 
dari asosiasi dealer yang seringkali 
mudah dikenali dalam pasar 
lokal mereka dan membawa para 
pembeli potensial untuk datang ke 
showroom. 

Iklan-iklan industri otomotif 
menggerakkan seluruh hal 
mulai dari branding hingga 
direct response, dengan rekam 
jejak kesuksesan yang sangat 
tinggi. Sejak awal tahun 1900, 
perusahaan otomotif telah 
memanfaatkan kekuatan dari 
periklanan dalam mendorong 
kemajuan bisnis mereka. Bahkan, 
100 tahun setelah itu mereka terus 
memimpin revolusi dari periklanan, 
yang saat ini telah dilengkapi 
dengan digital advertising dan 
lebih spesifik lagi yaitu video 
digital.
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Kekuatan dari iklan video – 
gambar, suara, serta gerakan 
dari iklan video sangat kuat, 
serta dengan adanya pergeseran 
konsumsi media dari pengalaman 
tontonan di ruang tamu tradisional 
ke arah mobile on the go, para 
brand kini perlu terhubung dengan 
konsumen yang on-the-go dengan 
menyediakan konten secara 
langsung ke hadapan konsumen.

Tantangan Produsen Otomotif 
Indonesia dalam Era Digital

Segmen kendaraan 
berpenumpang dalam sebuah 
iklan otomotif akan tetap menarik 
untuk 5 tahun ke depan dengan 
pertumbuhan tertinggi dari 
kontribusi dalam segmen Low-Cost 
Green Car (LCGC) pada tingkat 
pertumbuhan tahunan gabungan 
(CGAR) 8.1% hingga tahun 2020. 

Pertumbuhan ini merupakan 
gambaran jelas mengenai 
bagaimana LCGC dan SUV telah 
sukses menemukan batasan 
dari segmen pembeli mereka 
yang membutuhkan kendaraan 
kecil, lincah di perkotaan, dan 
mudah dikendarai. Yang semula 
ditargetkan sebagai opsi kendaraan 
empat roda bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah, produsen 
otomotif juga menawarkan fitur-
fitur ekstra pada LCGC untuk 
membuat kendaraan tersebut lebih 
bergaya dan menarik untuk para 
pembeli termasuk para profesional 
di generasi milenial.

Akibat dari angka di atas, 
produsen otomotif menghadapi 
tantangan di mana, milenial tidak 
dapat mentoleransi waktu proses 
pembelian mobil dari suatu dealer 
yang bisa memakan 4 jam. Lebih 

dari generasi-generasi yang lain, 
para pembeli mobil di generasi 
milenial biasanya melakukan 
riset terlebih dahulu, mengamati 
pendapat masyarakat umum 
mengenai kendaraan tersebut, 
atau memiliki rasa emosional 
terhadap suatu brand. Juga, 
para pembeli pada saat ini telah 
mengubah perilaku membeli mobil 
yang mana banyak dari mereka 
melakukan riset online terhadap 
beberapa brand terlebih dahulu 
sebelum mereka menginjakkan 
kaki di dealership.

Salah satu tantangan terbesar 
yang dihadapi oleh asosiasi 
dealer dan para dealer adalah 
memanfaatkan platform digital 
untuk menggerakkan perilaku 
konsumen—dengan hasil akhir 
yang dituju adalah meningkatkan 
offline visit ke showroom 
untuk membeli sebuah mobil. 
Menghubungkan titik-titik dari 
iklan video online terhadap 
aktivitas yang terjadi secara 
offline selalu menjadi tantangan 
bagi para pengiklan. Para penjual 
ini perlu mengukur hasil dari 
spend terhadap iklan mereka 
secara nyata dengan melacak 
Indikator Kinerja Utama (KPI) 
dalam online dan offline seperti 
website visits, online inventory 
searches, dealership visits, service 
department visits, dan yang 
terakhir angka penjualan sebagai 
goal yang utama.

Ade Parulian Sitorus, Demand 
Facilitation Director SpotX for 
Indonesia menjelaskan mengenai 
cara mengatasi situasi yang 
telah dijelaskan sebelumnya, 
“Video digital, terutama pre-roll, 
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dan kemampuan dari mobilitas 
multi-screen merupakan peluang 
serta keuntungan besar bagi 
industri otomotif dan hal tersebut 
semakin hari semakin banyak 
dimanfaatkan. Para pengiklan di 
industri otomotif saat ini perlu 
terhubung dengan konsumen 
yang senantiasa on-the-go, dan 
langsung menunjukkan konten 
iklannya ke hadapan mereka.”

Lebih lanjut, Ade 
menggarisbawahi 4 peluang 
lainnya yang harus dimanfaatkan 
oleh industri otomotif Indonesia 
dalam menyusun strategi 
pemasaran. Yaitu, Engaging 
Consumers on Every Screen 
dimana lingkungan multi-screen 
menawarkan peluang untuk 
menghubungkan konten video 
kepada konsumen on-the-move 
serta menjahit pesan video kepada 
seluruh layar dan hal tersebut 
berpotensi menghubungkan video 
kepada layar yang sering ditonton 
oleh konsumen, seperti halnya 
menentukan target audiens untuk 
memastikan konten tersebut 
didistribusikan secara relevan 
kepada masing-masing audiens.

Kemudian Interactivity and 
Engagement, yaitu Video digital 
membawa interaksi ke tingkat 
yang cukup unik, menciptakan 
hubungan lebih erat dibanding 
medium-medium lainnya. Video 
digital mampu menghantarkan 
video berkualitas tinggi untuk 
meraih perhatian konsumen, 
khususnya pada saat mereka 
menggenggam video tersebut di 
tangan mereka sendiri.

Untuk Measuring Performance, 
proses pembelian yang ada saat ini 
telah menggeser sebagian besar 

perjalanan itu ke ranah online 
terutama untuk tahap riset. Hal ini 
memungkinkan para pengiklan di 
industri otomotif untuk mengukur 
performa dari iklan digital mereka 
dengan cara-cara yang baru, 
lebih dari sekadar melacak jumlah 
clicks.

Para pembeli potensial ingin 
mengumpulkan informasi 
sebanyak-banyaknya dan tidak 
diragukan lagi bahwa konten 
video merupakan bagian penting 
dari informasi tersebut. Video 
yang high-definition dan menarik 
memungkinkan para user untuk 
mengetahui lebih banyak seputar 
mobil impian mereka, dan dapat 
menjadi faktor penting dalam 
proses pengambilan keputusan 
mereka. Lebih dari behavioural 
targeting, para pengiklan digital 
juga dapat menargetkan audiens 
mereka secara geografis, hingga 
mencapai ke level informasi kode 
pos dari audiens tersebut.

Sebagai kesimpulan, SpotX 
telah mengeluarkan whitepaper 
yang terfokus pada peluang dan 
tantangan yang dihadapi oleh 
sektor otomotif secara global, 
serta informasi dan pemahaman 
terhadap bagaimana menggunakan 
digital video untuk membentuk 
keterlibatan konsumen secara 
lebih baik dengan pelanggan 
mereka dalam waktu dan momen 
yang tepat. Dengan semakin 
banyaknya masyarakat Indonesia 
menghabiskan waktu menonton 
berbagai jenis konten video, 
sekarang saatnya bagi pasar dan 
pengiklan untuk terlibat lebih 
dalam lagi dengan para pembeli 
produk otomotif melalui platform 
digital.
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Beberapa bulan terakhir ini terutama pasca 
Pilkada DKI Jakarta, masyarakat dan 
bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai 
persoalan terkait perbedaan. Perdebatan 

bahkan sampai konflik keras terutama di ranah 
media sosial antar elit politik sampai antar rakyat di 
warung kopi mengerucut pada persoalan perbedaan 
atau SARA yang semestinya tidak dibicarakan 
kembali di negeri ini.

Berbagai elemen masyarakat tentu sangat 
mengkhawatirkan hal tersebut menjadi meluas dan 
bermetamorfosis berpotensi memecah persatuan 
bangsa yang sudah susah payah dibangun para 
founding fathers bangsa Indonesia.

Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono 
sebagai salah satu elemen masyarakat Indonesia 
berpandangan, semestinya persoalan perbedaan 
tidak perlu dipermasalahkan lagi. Masyarakat 
Indonesia memang sangat heterogen atau sangat 
beragam. Bahkan keberagaman itulah yang 
membentuk negara Indonesia. Keberagaman adalah 
kekayaan bangsa. Keberagaman menjadi bagian tak 
terpisahkan dalam sejarah dan proses perjalanan 
bangsa Indonesia.

“Persoalan intoleransi, radikalisme yang muncul 
pastinya disebabkan faktor tertentu dan ada pemicu 

Sekjen MPR: 
Media Sosial Harus 
Produktif dan 
Berdampak Baik 
Untuk Rakyat
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sosial  menjadi jembatan pada 
masyarakat untuk menciptakan 
suasana sesuai ideologi bangsa, dan 
konstitusi,” imbuhnya.

Ma’ruf menegaskan, media sosial 
harus produktif bukan kontra 
produktif.  Hal tersebut akan 
membantu upaya negara dalam 
menciptakan satu kondisi yang 
orientasinya kepada kesejahteraan 
masyarakat.

“Dampak jangka pendek dan 
jangka panjang media sosial bisa 
sangat luar biasa, sebab bisa 
mengganggu aktivitas secara 
nasional bila pemberitaan media 
sosial simpang siur dan membentuk 
pola pikir. Kalangan generasi muda 
adalah satu elemen bangsa yang 
sangat rentan terpengaruh dan akan 
berdampak pada perilaku mereka. 
Ini sangat disayangkan, media 

memunculkannya, faktor tersebut antara lain, cara 
pandang soal kesenjangan dan ketidakadilan oleh 
sebagian kelompok,” katanya, saat berbincang 
dengan Kombes Yoyok Subagio dari Perguruan 
Tinggi Ilmu Kepolisan (PTIK), di ruang kerjanya, 
Gedung Nusantara III, Kompleks Gedung MPR/DPR/
DPD, Senayan, Jakarta.

Pemahaman soal perbedaan atau keberagaman, 
lanjut Ma’ruf, semestinya diseleraskan yakni, bahwa 
perbedaan bukan persoalan satu pihak benar dan 
yang lain salah. Perbedaan atau keberagaman 
adalah sesuatu yang alamiah dan harus sama-sama 
dipahami betul bahwa perbedaan itu sebagai kondisi 
yang biasa saja natural dalam masyarakat.

Di sisi lain, Ma’ruf Cahyono juga memperhatikan 
fenomena media sosial yang sangat bebas sekarang 
ini dan mampu mewarnai bahkan mempengaruhi 
setiap peristiwa di tengah masyarakat.

“Media sosial sudah menjadi instrument 
publik dan instrumen negara untuk melakukan 
‘engineering’ tujuan negara. Tujuan negara ini 
bersifat ideologis, regulatif dan seharusnya media 
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sosial jangan seperti itu, tapi di sisi lain 
media sosial akan berdampak positif, 
bila berkampanye positif pula untuk 
masyarakat,” terangnya.

Media sosial, lanjut Ma’ruf, sekali lagi 
bisa menjadi kontra produktif manakala 
tidak dipergunakan dengan baik. Dan 
itu sangat disayangkan, di tengah upaya 
pembangunan negara dan dalam arti luas 
juga pembangunan karakter bangsa.

“Sehingga sudah saatnya ada instrumen 
untuk menjembatani dari negara kepada 
masyarakat yang harus dipayungi dengan 
kebijakan tepat sesuai kondisi masyarakat 
dan kondisi negara terus menerus. Ini 
cara merawat konstitusi kalau di MPR, 
kami sebut Empat Pilar,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Ma’ruf 
Cahyono juga membahas seputar UU 
ITE. UU ITE merupakan upaya positif 
dari pemerintah, tentang pembenahan 
teknologi, meskipun dalam perjalanannya 
beberapa elemen masyarakat masih 
melihat beberapa kendala atau 
kekurangan.

“Tapi, menurut saya dalam 
perjalanannya, bila ada yang kurang 
bisa diperbaiki. Sejauh ini baik-baik 
saja, contohnya untuk menjaring pelaku 
radikalisme sejauh ini terlihat efektif. 
Jika ada sistem, aturan dan lain-lain 
yang dirasa belum sempurna dan terkait 
kebutuhan masyarakat, harus berubah, 
dan disesuaikan,” tandasnya.
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Balai Penyedia dan Pengelola 
Pembiayaan Telekomunikasi dan 
Informatika (BP3TI) Kementerian 
Komunikasi dan Informatika berhasil 

merebut penghargaan dalam Kompetisi 
Contact Center World (CCW) 2017 Regional 
Asia Pasifik, di Kota Kinabalu, Sabah, 
Malaysia. Penghargaan Bronze #3 Medal 
untuk Kategori Best Project Manager itu 
diberikan untuk Program Nomor Tunggal 
Panggilan Darurat (NTPD) 112 yang sudah 
beroperasi sejak tahun 2016.

“Ini adalah ajang internasional pertama 
yang BP3TI ikuti. Penghargaan ini 
merupakan apresiasi yang sangat tinggi 
kepada organisasi kami dan seluruh pihak 
yang telah bekerja keras untuk mewujudkan 
program 112 di Indonesia,” tutur Direktur 
Penyediaan Infrastruktur BP3TI Dhia 
Anugrah F yang menerima penghargaan 
mewakili BP3TI.

Menurut Direktur Dhia Anugrah, kompetisi 
CCW 2017 bukan sekadar ajang mencari 
yang terbaik. Lebih dari itu, merupakan 
wahana bertukar pikiran dan informasi 
tentang pengelolaan dan pengembangan 
contact center untuk memberikan layanan 
yang semakin baik kepada penerima 
manfaat. “Selain itu menjadi sarana yang 
strategis untuk mendukung pencapaian 

Program 
Panggilan 
Darurat 112 Rebut 
Penghargaan 
Internasional

target organisasi. 
Penghargaan ini juga 
menjadi motivasi untuk 
kami, agar kami bekerja 
lebih keras lagi disetiap 
program yang diusung 
BP3TI,” tuturnya.

Di Indonesia, Program 
Nomor Tunggal Panggilan 
Darurat (NTPD) 112 telah 
dilaksanakan piloting sejak 
tahun 2016. Bahkan telah 
beroperasi sejak akhir 
tahun 2016 di 10 kota di 
Indonesia, yaitu Kota Batam, 
Tangerang, Depok, Bogor, 
Bandung, Solo, Denpasar, 
Mataram, Balikpapan, 
dan Makasar. “Sedangkan 
Kota DKI Jakarta dan 
Kota Surabaya juga telah 
menerapkan 112 pada akhir 
tahun 2016 secara mandiri,” 
tambah Dhia.

Kompetisi CCW yang 
bertaraf internasional itu 
yang mempertandingkan 35 
kategori performa dan diikuti 
organisasi dan perusahaan 
top dunia. Kompetisi itu 
terbagi dalam tiga regional 
yaitu: Eropa, Asia Pasifik dan 
Amerika. Ranking tiga besar 
penerima penghargaan pada 
setiap kategori di masing-
masing regional akan 
kembali diadu pada tingkat 
dunia di London, pada 
tanggal 23 – 27 Oktober 
2017.
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PT Rajawali Nusantara 
Indonesia (Persero) (RNI) 
menggandeng PT Bank Negara 
Indonesia (Persero) Tbk (BNI) 

sebagai bank penyedia “Kartu ID 
BUMN” bagi pegawai PT RNI. Kerja 
sama antara BNI dengan RNI ini 
tidak terbatas pada penyediaan 
Kartu ID BUMN, melainkan juga 
mencakup Pembayaran dan 
Pengelolaan Tunjangan Pegawai, 
serta Penyediaan Fasilitas Kredit 
Konsumer bagi pegawai RNI.

Kerja sama antara BNI 
dengan RNI itu ditandai dengan 
penandatanganan Perjanjian 
Kerja Sama Tentang Penyediaan 
Kartu ID BUMN, Pembayaran dan 
Pengelolaan Tunjangan Pegawai, 
serta Penyediaan Fasilitas Kredit 
Konsumer bagi Pegawai RNI yang 
dilakukan oleh Direktur Hubungan 
Kelembagaan & Transaksional 
Perbankan BNI Adi Sulistyowati 
bersama Direktur Utama RNI Didik 
Prasetyo,  di Gedung RNI, Jakarta.

GALERI

RNI Gandeng BNI untuk Terbitkan Smart ID Card 
BUMN untuk Segala Keperluan

Menurut Adi Sulistyowati, 
selama ini hubungan kerja 
sama antara BNI dengan 
RNI telah berjalan secara 
berkesinambungan dan saling 
menguntungkan. Dengan 
Penyediaan Kartu ID BUMN 
bagi seluruh pegawai RNI 
oleh BNI, diharapkan akan 
menjadi pintu masuk bagi 
kedua belah pihak menuju 
kerja sama yang lebih luas 
lagi.

“Kerja sama yang masih bisa 
dimaksimalkan antara BNI dengan 
RNI antara lain Supply Chain 
Financing, Garansi Bank, hingga 
Transaksi Ekspor/ Impor.” Kata 
Adi.

Terkait dengan kerja sama 
ini, Adi menambahkan, BNI siap 
memberikan solusi keuangan 
perbankan yang menyeluruh 
dari hulu sampai hilir untuk RNI 
Group di seluruh Indonesia. 
Dukungan BNI terhadap RNI 
tersebut merupakan salah satu 
langkah yang dilakukan untuk 
turut meningkatkan ketahanan 
pangan nasional, seperti yang 
tengah dilaksanakan pemerintah. 
Dukungan BNI tersebut termasuk 
dalam bentuk penyaluran 
pembiayaan pada Kelompok 
Usaha RNI. Saat ini, BNI 
menyiapkan pembiayaan untuk 
RNI senilai Rp1,3 triliun.

Sementara itu, Didik Prasetyo 
mengatakan bahwa kerja sama 
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Program teledensitas 
KPU/USO dilakukan 
dengan penguatan dari 
sisi supply dan demand 

side sehingga gelaran 
pembangunan TIK tidak 
hanya mencakup penyediaan 
infrastruktur telekomunikasi, 
tetapi juga diarahkan untuk 
pemberdayaan ekosistem 
TIK. Hal tersebut perlu 
diselaraskan agar terjadi 
peningkatan e-literasi 
masyarakat untuk 
memanfaatkan TIK sebagai 
pendukung utama aktivitas 
ekonomi dan produktivitas 
masyarakat. Fungsi tersebut 
secara strategis juga untuk 

RNI dan BNI ini merupakan 
wujud nyata dari Sinergi BUMN 
dalam mendorong pertumbuhan 
ekonomi dan memperkuat 
portfolio bisnis keduabelahpihak, 
terutama dalam bidang financial, 
e-Commerce, dan digital platform. 
Selain itu, kerja sama pengelolaan 
keuangan ini dapat membantu 
RNI dalam memenuhi kebutuhan 
layanan keuangan pegawainya.

Didik mengatakan, ID BUMN 
bagi pegawai RNI ini memiliki 
sifat multifungsi. Selain sebagai, 
kartu identitas kepegawaian kartu 
ini juga dapat berfungsi sebagai 

uang elektronik pengganti uang 
tunai. ID Kepegawaian RNI ini 
telah terintegrasi dengan sistem 
perbankan BNI, mendukung proses 
transasksi untuk pembayaran 
sarana transportasi seperti 
Trans Jakarta, KRL, Gerbang Tol 
Otomatis,serta uang elektronik BNI.

“Ini bagian dari upaya kami 
untuk mendukung program 
pemerintah dalam mengurangi 
transaksi tunai. Seperti kita 
ketahui, Pemerintah melalui Bank 
Indonesia saat ini tengah gencar 
mencanangkan Gerakan Nasional 
Non Tunai,” ujarnya.

BP3TI Berikan Penghargaan pada Para 
Mitra Kerja Pendukung Program KPU/USO

memenuhi amanat Nawa Cita 
yaitu membangun Indonesia 
dari pinggiran dengan 
memperkuat daerah-daerah 
dan desa dalam kerangka 
kedaulatan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

Sejak tahun 2006, 
pengelolaan anggaran dari 
kontribusi penyelenggara 
jaringan/jasa telekomunikasi 
yang diperoleh dari 
pendapatan kotor 
perusahaan, dilakukan oleh 
Kementerian Komunikasi 
dan Informatika melalui 
Badan Layanan Umum (BLU) 
yang kini bernama Badan 
Penyedia dan Pengelola 
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Pembiayaan Telekomunikasi 
dan Informatika (BPPPTI). 
Kesuksesan program KPU/
USO merupakan sinergi 
dari masyarakat Indonesia 
sebagai pelanggan layanan 
telekomunikasi, fasilitasi 
penyedia jaringan/
jasa telekomunikasi, 
dan penetapan koridor 
pembangunan oleh 
pemerintah, di mana hasil 
dari sinergi tersebut kembali 
dirasakan oleh masyarakat di 
wilayah-wilayah prioritas USO. 

Sebagai bentuk apresiasi 
atas kesuksesan program 
KPU/USO, Kementerian 
Komunikasi dan Informatika 
pada tanggal 25 Juli 2017 di 
Jakarta menyelenggarakan 
Malam Penghargaan dan 
Apresiasi KPU/USO 2017 
kepada mitra kerja yang terus 
mendukung keberhasilan 
pembangunan telekomunikasi 
dan informatika melalui 
program KPU/USO. 

Penghargaan khusus 
diberikan kepada 
Koesmarihati untuk kategori 

life time achievementatas 
kontribusinya selama lebih 
dari 40 tahun di sektor 
telekomunikasi di Indonesia. 
Pada kesempatan itu juga 
Menteri Komunikasi dan 
Informatika memberikan 
penghargaan kepada bank-
bank terkemuka yang 
membantu pengelolaan dana 
KPU/USO yaitu Bank BNI, 
Bank Mandiri, Bank BRI, Bank 
BTN dan Bank Bukopin.

Dalam forum tersebut, 
Anang Latif, Direktur Utama 
BPPPTI menyampaikan 
bahwa melalui kegiatan 
Apresiasi kepada mitra kerja 
ini, diharapkan seluruh 
entitas yang terlibat di dalam 
program KPU/USO akan 
semakin bersinergi di dalam 
meningkatkan akuntabilitas, 
efektivitas dan mutu 
program KPU/USO, serta 
mengoptimalkan pemasukan 
dari sektor Pendapatan 
Negara Bukan Pajak (PNBP) 
untuk digunakan secara 
optimal bagi kepentingan 
masyarakat.
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Tak hanya menaikkan standar 
laptop ultra tipis ataupun 
laptop gaming, ASUS 
juga terus meningkatkan 

persyaratan untuk sebuah laptop 
mainstream. Jika sebelumnya 
laptop mainstream identik dengan 
laptop yang punya performa biasa, 
berukuran bongsor, tebal dan bobot 
cukup berat, ASUS mengubah semua 
itu dengan VivoBook 14 A405UQ.

Hadir untuk membuka jalan varian 
ASUS VivoBook, lini produk laptop 
segmen mainstream masa kini, ASUS 
VivoBook 14 A405 menawarkan 
performa yang mumpuni di segmen 
tersebut dan dalam dimensi tipis, 

ringan dan desain mutakhir.
“VivoBook series 

ditujukan untuk mengubah persepsi 
pengguna bahwa laptop mainstream 
punya performa dan penampilan 
yang biasa-biasa saja,” sebut Galip 
Fu, Country Marketing Manager, 
ASUS Indonesia. “Mengawali seri 
VivoBook terbaru di 2017, ASUS 
VivoBook 14 A405 membuat 
penggunanya bisa merasa bangga 
saat membawa serta laptop tersebut 
ke manapun ia pergi,” sebutnya.

Hadir dalam warna Dark Grey yang 
futuristik, ASUS VivoBook 14 A405 
diperkuat oleh prosesor Intel Core i5 
generasi ke-7 yakni Core i5-7200U 
processor (3M Cache, 2.5GHz up to 
3.10 GHz) dan grafis Nvidia GeForce 
940MX 2GB serta RAM DDR4 
2133MHz 4GB. 

Laptop Mainstream 
Kini Lebih Tipis 
dan Bertenaga

ASUS VivoBook 14 A405,
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Kombinasi 
prosesor 
kencang, grafis bertenaga untuk 
aplikasi 3D dan RAM yang dapat di-
ekspansi hingga kapasitas total 12GB 
membuat laptop ini bisa digunakan 
untuk menemani aktivitas sehari-hari 
penggunanya. 

Tampil Stylish dan Mudah 
dibawa Kemanapun

“ASUS VivoBook 14 A405 ditujukan 
pengguna dengan lifestyle on-the-
go dengan material metal di bagian 
cover laptop. Dengan bobot yang 
di bawah 1,45Kg dan ketebalan 
hanya 1,875cm saja, tidak sulit 
untuk menenteng laptop ini saat 
bepergian,” sebut Galip. “ASUS 
VivoBook ini lebih tipis dan lebih 
ringan dibanding sebelumnya. Bobot 
dan dimensinya sudah semakin 
mendekati ultrabook,” ucapnya.

Agar desainnya lebih kompak, 
ASUS menggunakan teknologi yang 
disebut dengan NanoEdge Display 
with Ultra-narrow Bezel. Teknologi ini 
berhasil meminimalisir ukuran bezel 
di sekeliling layar monitor berukuran 
14 inci yang dimiliki hingga di 
bawah 7,8 milimeter saja. Dengan 
demikian, screen-to-body ratio 

atau tampilan layar laptop 
mencapai 78% dari seluruh 
penampang body laptop.

“Dengan kata lain, layar 
14 inci ASUS VivoBook A405 
yang punya resolusi HD 
1366×768 ini bisa dikemas 
dalam body sebuah laptop 
yang biasanya dipasarkan 
dengan layar berukuran 
13 inci,” sebut Galip. “Ini 
tentunya melengkapi desain 
stylish yang ditawarkan 

serta memudahkan pengguna 
saat akan bekerja di manapun,” 
sebutnya.

Multimedia Mumpuni 
dengan Audio Visual 
Mengagumkan

Meski merupakan laptop 
mainstream, ASUS tidak main-main 
dalam menyediakan fitur multimedia 
di laptop yang hadir dalam sistem 
operasi Endless OS ini. Pengguna 
laptop ini akan disajikan fasilitas 
audio dan video yang sangat 
mengagumkan.

Dari sisi display, ASUS VivoBook 
14 A405 sudah menggunakan 
layar jenis IPS yang menawarkan 
178o wide-view technology dan 
100% sRGB. Artinya, disaksikan 
dari sudut pandang manampun, 
tampilan dan warna-warna di layar 
tetap cerah dan tajam tanpa ada 
penurunan kualitas. Ini merupakan 
solusi yang tepat bagi pengguna 
yang sering bekerja bersama dengan 
teman-teman atau mitra bisnisnya. 

Untuk memaksimalkan 
pengalaman visual, ASUS juga 
menyematkan teknologi Splendid 
pada layar. “ASUS Splendid 
merupakan kombinasi display 
correction secara hardware dan juga 
software tuning untuk memastikan 



warna ditampilkan secara akurat 
dan konsisten,” sebut Galip. “Untuk 
kemudahan konfigurasi, ASUS 
Splendid punya empat modus yang 
bisa dipilih dengan hanya satu klik 

Spesifikasi 
CPU Intel® Core™ i5-7200U   
 Processor (3M Cache,   
 2.5GHz up to 3.10 GHz)
Operating Endless OS 
System 

Memory 4GB DDR4 2133 MHz RAM  
 onboard, 1 x SO-DIMM   
 socket for expansion
Storage 1TB 5400RPM SATA HDD
Display 14.0″ 1366×768 (16:9) Anti- 
 Glare HD with 45% NTSC  
 LED backlit panel
Graphics NVIDIA GeForce 940MX,  
 with 2GB GDDR3 VRAM
Input/Output 1 x Audio jack, 1x RJ45   
 LAN, 1 x Type A USB3.1, 
 1 x Type-C USB3.0, 2x USB  
 2.0 ports, 1 x SD card   
 reader, 1 x HDMI
Keyboard Chiclet Keyboard
Camera VGA Web Camera
Connectivity Integrated 802.11 AC,   
 Bluetooth V4.2
Audio ASUS SonicMaster   
 Technology, Built-in Stereo 
 2W speakers and   
 microphone
Battery 3 Cells 42 Whrs Battery
Dimension 326.4 x 225.5 x 18.75   
 ~20.15 mm (WxDxH)
Weight < 1.45Kg with Battery
Colors Dark Grey
Price Rp8.199.000
Warranty 2 tahun garansi global
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yang ditujukan untuk menampilkan 
berbagai macam konten yang 
berbeda,” ucapnya.

Bagi pengguna yang kerap 
menghabiskan banyak waktu 
menatap layar laptop, ASUS 
menyediakan fitur Eye Care. 
Fitur ini berfungsi agar mata 
pengguna tidak lekas lelah dengan 
mengurangi pancaran sinar 
biru hingga 30%. Jika sedang 
menyaksikan video, tersedia 
pula fitur Tru2Life yang dapat 
meningkatkan kontras hingga 
150% sehingga bagian tertentu 
dari video dapat dilihat lebih jelas.

Dari sisi audio, tim ASUS Golden 
Ear mengembangkan VivoBook 
agar dapat memenuhi syarat 
sertifikasi SonicMaster agar output 
audio yang dihasilkan mampu 
memiliki frekuensi yang lebih 
luas. Mulai dari vokal yang lebih 
jelas, treble yang lebih terasa 
serta bass yang lebih dalam. 
Tersedia pula aplikasi khusus 
Audio Wizard agar pengguna dapat 
lebih mengustomisasi kualitas 
audio uang dihasilkan untuk 
berbagai tujuan. Baik itu musik, 
film, bahkan saat sedang bermain 
game.

Di Indonesia, laptop mainstream 
yang punya performa mumpuni, 
desain kompak nan ringan 
serta fitur audio-video hebat ini 
dipasarkan di harga Rp.8.199.000.
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INFORMASI PENDAFTARAN
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Telp. +62-21 83785566 (Hunting) 
Fax. +62-21 83785449
Jl. Ismail No.5 - Tebet Lapangan Ros 
Jakarta 12840

Jumat - Minggu
18 - 20 Agustus 2017
Kartika Expo, Balai Kartini
Jln. Jend. Gatot Subroto Kav. 37
Jakarta Pusat

Dari Philantrophy 
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dan Bina Lingkungan"

Contoh-contoh 
Keberhasilan 
Program CSR

Pentas Karya
Binaan CSR

ide program CSR,
ide kampanye CSR,

iklan PSA CSR

"Branding UMKM"
"Iklan PSA CSR"

Pelaku dan Operator 
Program CSR

PAMERAN

TALKSHOW

LOMBA

HIBURAN
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