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Kebutuhan IP Address Meningkat, APJII 
Dukung Rencana Penerapan IPv6

JAKARTA - Saat ini sebagian besar perangkat elektronik yang 
diproduksi dapat terhubung dengan layanan internet. Oleh 
karena itu kebutuhan akan Internet Protocol (IP) Address akan 
terus meningkat.

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 
(APJII), Muhammad Arif, mengatakan, saat ini penggunaan 
perangkat telekomunikasi dengan dual mode IPv4 dan IPv6 
masih terbilang rendah. Perusahaan internet service provider 
(ISP) maupun penyedia perangkat yang dipergunakan oleh 
masyarakat Indonesia masih banyak menggunakan singel mode 
IPv4.

“Data yang dimiliki APJII menyebutkan bahwa hingga September 
2022, pertumbuhan pengguna yang sudah dapat menggunakan 
IPv6 hanya sebesar 14% padahal IPv6 sudah  mulai diterapkan di 

illustration: envanto elements
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Indonesia sejak 2006,” urainya dalam kegiatan IPv6 Switch ON, 
yang diselenggarakan oleh ASIOTI dan Kominfo di Jakarta, Senin 
(10/10/2022).

Dari survei yang dilakukan APJII tahun 2021 menyebutkan 
kendala utama dalam mengimplementasikan IPv6 adalah 
karena keterbatasan SDM, infrastruktur dan biaya untuk 
implementasi IPv6. Diakui Arif memang beberapa tahun yang 
lalu harga perangkat telekomunikasi yang menggunakan dual 
mode IPv4 dan IPv6 masih sangat mahal. Namun kini perangkat 
telekomunikasi yang menggunakan dual mode IPv4 dan IPv6 
sudah mulai terjangkau. 

“Untuk mendukung transformasi digital yang tengah digalakkan 
Pemerintahan Presiden Jokowi, APJII mendukung implementasi 
penggunaan IPv6. Memang implementasi dual mode IPv4 dan 
IPv6 di Indonesia masih mengalami tantangan. Namun kini sudah 
banyak vendor perangkat telekomunikasi yang memproduksi 
dengan standar dual mode IPv4 dan IPv6,” ungkap Arif pada 
acara IPv6 Switch On.

Banyak manfaat yang bisa didapatkan masyarakat dan operator 
telekomunikasi jika menggunakan IPv6. Manfaat penggunaan 
IPv6 diantaranya membantu mengurangi overhead pemrosesan 
paket data dan membuat koneksi lebih cepat. Karena tidak 
memiliki Network Address Translation (NAT), maka IPv6 lebih 
cepat daripada IPv4.

Manfaat lainnya yang bisa didapatkan masyarakat dan operator 
telekomunikasi dengan penerapan IPv6 adalah membantu 
konsistensi, keamanan, dan kerahasiaan data di jaringan karena 
IPSec diperlukan dalam pengoperasiannya. Lanjut Arif, jika di 
perangkat IPv4 keamanan merupakan fitur tambahan sedangkan 
di IPv6, fitur keamanan dan kerahasiaan merupakan fitur 
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mandatori yang harus ada. Sehingga dengan penerapan IPv6 akan 
membuat keamanan jaringan semakin tinggi. 

“Fitur yang utama di IPv6 adalah dapat memberikan jumlah IP 
Address yang bisa dikatakan hampir tak terbatas. Bisa mencapai 
quadra triliun IP Address. Sedangkan IPv4 hanya 4,2 miliar IP 
Address. Fitur ini sangat dibutuhkan untuk mengakomodasi 
kebutuhan IP address sebab nantinya hampir semua perangkat 
akan terhubung dengan internet dan membutuhkan alamat IP 
publik yang unik,” terang Arif.

Agar Indonesia dapat mengantisipasi habisnya IP Address, Arif 
meminta agar Pemerintah melalui Kemkominfo dapat segera 
mendorong percepatan implementasi IPv6. Memang saat ini sudah 
banyak operator telekomunikasi yang menerapkan standar IPv4 
dan IPv6.

“APJII menyambut baik rencana Kominfo yang akan membuat 
standarisasi agar seluruh perangkat telekomunikasi yang baru 
mengajukan sertifikasi perangkat, sudah menggunakan dual mode 
IPv4 dan IPv6. Sehingga dengan standarisasi tersebut, diharapkan 
ekosistem IPv6 dapat semakin bertambah. Bahkan jika nantinya 
harus terjadi transisi IP version seluruh perangkat telekomunikasi 
menjadi menggunakan IPv6, Indonesia sudah siap. APJII yakin 
transisi ini akan segera terjadi karena tingginya pertumbuhan 
perangkat internet di segmen retail, khususnya untuk IoT, dan 
adanya keterbatasan alamat IPv4 yang tersedia, sehingga suatu 
saat pasti Indonesia akan beralih total ke IPv6,” kata Arif.



6

ap
jii

.o
r.

id

Bulletin APJII Edisi  Oktober 2022

Rakernas, Penyelenggara Jasa Internet 
Tetapkan 3 Program Kerja Prioritas

MAKASSAR - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 
(APJII) berkomitmen mewujudkan pemerataan infrastruktur dan 
peningkatan literasi digital dengan mengusung tiga program 
program.

Langkah ini merupakan salah satu amanah Pengurus Pusat APJII 
dalam Rapat Kerja Nasional APJII periode tahun 2022.

Ketua Umum APJII, Muhammad Arif, mengatakan, seluruh 
jajaran Pengurus APJII periode 2021-2024 wajib menjalankan 
tiga program prioritas tersebut, yakni; Kolaborasi Anggota dan 
Stakeholder, Implementasi Program yang Inklusif dan Penguatan 
Infrastruktur Organisasi.

“Melalui tiga program prioritas program tersebut diharapkan 
kedepannya, APJII dapat terus memberikan kontribusi positif 
terhadap perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia 

illustration: doc APJII
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maupun sumbangsih pemikiran demi terwujudnya tata kelola 
ekosistem digital nasional yang lebih baik,” sebut Arif di dalam 
Rapat Kerja Nasional APJII yang dilaksanakan pada 4 Oktober 
2022 di Makassar, Sulawesi Selatan.

Untuk program Kolaborasi Anggota dan Stakeholder, lanjut Arif, 
APJII telah bekerjasama dengan Pemerintah dan atau institusi 
lainnya untuk melakukan pemutakhiran data anggota secara 
berkala dengan Kominfo sehingga bisa dipastikan saat ini data 
penyelenggara telekomunikasi APJII sudah sinkron dengan data 
Kominfo.

Selain itu pengurus APJII juga menjalin hubungan, koordinasi, 
dan kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non 
pemerintah, nasional, regional, dan global serta sosialisasi guna 
meningkatkan produktivitas anggota.

“Beberapa lembaga pemerintah dan nonpemerintah, nasional, 
regional, dan global yang berkolaborasi dengan APJII seperti 
KADIN Indonesia, LKPP, Kemenkominfo, Bursa Efek Indonesia, 
APNIC, dan Meta”, ungkap Arif.

Sedangkan untuk Implementasi Program yang Inklusif, pengurus 
APJII mengadakan dan/atau bekerjasama dengan lembaga 
resmi dalam hal pelatihan, riset, dan sertifikasi yang dibutuhkan 
oleh anggota dan masyarakat, sesuai dengan perkembangan 
teknologi atau hal-hal yang terbaru. Baik teknis maupun non-
teknis.

Arif mengatakan, APJII juga memiliki program untuk Pengembangan 
Data Center serta Indonesia Internet Exchange (IIX) atau Node 
Nasional. Sehingga pengurus APJII memprioritaskan anggota 
untuk terhubung ke IIX dan membawa big platform untuk 
terhubung ke IIX. Beberapa big platform tersebut yang sudah 
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terhubung ke IIX adalah Facebook (172.2 Gbps), Akamai (146.3 
Gbps), Zenlayer (59.2G bps), Zheijian 21.1 Gbps, dan ke depan 
akan terus bertambah.

“Sehingga membangun kemitraan strategis dengan agregator 
konten, penambahan kajian exchange, pembuatan CDN di 
exchange, termasuk interkoneksi MVNO di IIX Pusat dan Wilayah 
untuk menumbuhkan value IIX menjadi salah satu prioritas 
kepengurusan APJII saat ini,” terang Arif.
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Huawei dan APJII Tegaskan Komitmen 
Perkuat Infrastruktur Ekosistem Digital 
untuk Mendukung Akselerasi Ekonomi 
Digital

Makassar - Untuk mendukung akselerasi transformasi digital 
nasional diperlukan pemerataan dan peningkatan kualitas dalam 
pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi 
(TIK) sebagai fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi digital.

Terkait hal itu, penyedia teknologi TIK terkemuka global Huawei 
bersama Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 
menegaskan kembali komitmen dalam rangka penyusunan 
strategi dan kolaborasi untuk meningkatkan penetrasi internet pita 
lebar untuk mendukung pertumbuhan ekosistem, transformasi 
digital di berbagai sektor dan berkontribusi bagi ekonomi digital 
dan masyarakat.

Komitmen tersebut dinyatakan di sela-sela Rapat Kerja Nasional 

illustration: envanto elements
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APJII 2022 yang dihadiri oleh Semuel Abrijani Pangerapan, 
B.Sc., M.M., Direktur Jendral Aplikasi Informatika, Kementerian 
Komunikasi dan Teknologi Informatika Republik Indonesia 
(Kominfo), Dr. Abdul Hayat Gani, M.Si., Sekretaris Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan, Dave Akbarshah Fikarno dan Andi Ina Kartika 
Sari, anggota DPR RI, Muhammad Ramdhan Pomanto, Walikota 
Makassar dan Adnan Purichta Ichsan, Bupati Gowa, serta 
segenap anggota APJII dari berbagai daerah dan wilayah seluruh 
Indonesia.

Dalam kata sambutannya, Semuel Abrijani Pangerapan, B.Sc., 
M.M., Direktur Jendral Aplikasi Informatika, Kominfo, mengatakan 
bahwa Indonesia tengah bergerak secara cepat memasuki 
era baru digital dengan pertumbuhan sektor informasi dan 
komunikasi yang terus bertumbuh secara positif sejalan dengan 
pertumbuhan migrasi aktivitas masyarakat dari ruang fisik ke 
ruang digital selama pemulihan pasca pandemi.

“Seturut dengan peta jalan (roadmap) transformasi digital 
nasional, Kementerian Kominfo terus mendorong kemampuan 
adaptasi masyarakat untuk memasuki era digital melalui strategi 
penguatan infrastruktur dan kebijakan untuk memastikan penetrasi 
konektivitas layanan pita lebar nasional 5 tahun ke depan, dalam 
rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi digital 
bersama pemangku kepentingan termasuk asosiasi industri 
seperti APJII dan Huawei serta segenap ekosistem. Satu fondasi 
yang disiapkan Kominfo adalah pemerataan pembangunan 
infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi,” kata Semuel 
Abrijani Pangerapan, B.Sc., M.M..

Senada, Ketua APJII Muhammad Arif mengatakan, “Konektivitas 
internet menjadi enabler utama untuk memungkinkan lompatan-
lompatan transformasi digital ke depan. Pandemi telah 
mendorong peningkatan penetrasi internet hingga 77 persen 



11

ap
jii

.o
r.

id

Bulletin APJII Edisi Oktober 2022

dan momentum itu perlu direspons dengan kolaborasi lebih 
masif untuk mendorong pemerataan ketersediaan internet di 
seluruh Indonesia. Asosiasi mengapresiasi komitmen Huawei 
sebagai penyedia teknologi TIK terkemuka global untuk terus 
mendukung penguatan infrastruktur ekosistem digital Indonesia 
bersama lebih dari 750 perusahaan anggota APJII.”

Mohamad Rosidi, Director of Business Strategy, Huawei 
Indonesia, menegaskan, “Sebagai penyedia teknologi TIK global, 
Huawei berkomitmen untuk terus membagikan pengalaman 
dan keahliannya terkait tren industri, use cases dan solusi dari 
berbagai negara di dunia yang dapat dijadikan rekomendasi 
dan referensi bagi industri dan pemerintah di Indonesia untuk 
membantu merancang strategi dan kebijakan yang berkelanjutan 
ke depan. Secara khusus, Huawei melihat pemerataan dan 
perbaikan kualitas konektivitas sebagai katalisator penting bagi 
dunia digital masa depan mengingat prediksi Huawei bahwa 
hingga tahun 2030, akan ada 1,6 milyar pelanggan pita lebar di 
seluruh dunia dengan 23 persen rumah akan memiliki akses 10 
gigabit pita lebar.”

Sementara itu, Dave Akbarshah Fikarno, anggota komisi I DPR RI 
yang membidangi pertahanan, hubungan luar negeri, komunikasi 
dan informatika, serta intelijen, mengatakan, “Kami percaya bahwa 
Rakernas APJII ini akan membawa manfaat positif bagi seluruh 
ekosistem industri ISP serta mendorong transformasi digital. Kami 
berharap kolaborasi segenap pemangku kepentingan termasuk 
dari unsur pemerintah, asosiasi, pelaku industri seperti Huawei, 
akan menghasilkan solusi nyata bagi penguatan ranking digital 
nasional.”

Menurut Dr. Abdul Hayat Gani, M.Si., Sekretaris Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan, kesuksesan penyelenggaraan pemerataan 
konektivitas juga bergantung pada dukungan pemerintah 
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daerah untuk menciptakan iklim yang bersahabat bagi investasi 
terkhusus di bidang infrastruktur digital.

“Kami percaya peningkatan kualitas konektivitas akan berdampak 
positif bagi ekonomi digital daerah setempat. Apresiasi setinggi-
tingginya kami berikan kepada pemerintah pusat, DPR RI, asosiasi 
dan industri, termasuk Huawei, yang terlibat dalam kolaborasi 
bersama ini.”
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Jadi Reseller Jasa Internet, Peneliti 
Kominfo: Perhatikan Aspek Hukumnya

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 
menyatakan layanan akses internet dapat dijual kembali melalui 
perjanjian kerja sama asalkan pelaku usaha memperhatikan 
aspek hukumnya dan tidak melakuka tindakan ilegal atau 
melanggar hukum. Belakangan ini memang marak penjualan 
layanan internet dengan harga murah di berbagai daerah di 
Indonesia.

Persoalannya, banyak pelaku penjualan layanan itu yang diduga 
melakukan hal curang karena menjual jaringan internet atau 
Wifi secara ilegal milik PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. 
Terkait dengan temuan tersebut, Kementerian Kominfo menilai 
munculnya aksi penjualan jasa internet ilegal disebabkan adanya 
peluang menjual kembali layanan dengan membuat disparitas 
harga sesuai daya beli di masyarakat.

illustration: envanto elements
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Peneliti kebijakan Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika 
Kementerian Kominfo Febran Suryawan mengatakan 
dibolehkannya layanan akses internet untuk dijual kembali 
tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jasa 
Telekomunikasi.  Dalam regulasi tersebut, perusahaan reseller 
dapat menggunakan merek dagang jasa telekomunikasi 
yang dijual kembali dan dapat menambahkan merek dagang 
perusahaannya kepada pelanggan.

“Seluruh pendapatan dari pelaksanaan jual kembali 
(reseller) jasa telekomunikasi menjadi pendapatan dari dan 
dibukukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dan 
penagihan mencantumkan merek dagang penyelenggara jasa 
telekomunikasi,” kata Febran melalui keterangan tertulis, Kamis 
(14/7/2022).

Reseller, sambungnya, juga harus memenuhi ketentuan standar 
kualitas pelayanan jasa telekomunikasi yang setara dengan 
komitmen penyelenggara sebelumnya. Sebelumnya, dalam 
diskusi Forum Regulasi Penyelenggara dan Reseller Internet 
Indonesia yang digelar Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 
Indonesia (APJII), peneliti dari Firma Rumah Hukum Noviana 
Monalisa mengatakan reseller dan para penyelenggara jasa 
internet juga harus memperhatikan dampak hukum persaingan 
usaha tidak sehat.

Pasalnya, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) sudah 
memberikan ancaman untuk mereka yang bersaing tidak 
sehat, di antaranya pembatalan perjanjian tertutup. Noviana 
mengatakan KPPU dapat mengenakan sanksi administrasi 
termasuk pembatalan perjanjian tertutup dalam hal ini perjanjian 
jual kembali layanan akses internet apabila terbukti menimbulkan 
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
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Selain itu, ada juga sanksi denda serendah-rendahnya Rp5 
miliar dan setinggi-tingginya Rp25 miliar, atau pidana kurungan 
pengganti denda selama-lamanya 5 bulan. Para pihak juga harus 
mematuhi ketentuhan di UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 
yakni penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud, 
hanya dapat dilaksanakan setelah memenuhi Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah Pusat. Barang siapa yang melanggar ketentuan 
tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp1,5 miliar.
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APJII Siap Dukung Pembangunan 
Jaringan Telekomunikasi di IKN 
Nusantara

Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 
Indonesia (APJII), Muhammad Arif, menegaskan siap 
mendukung dan menyukseskan seluruh program pemerintah, 
termasuk pembangunan jaringan telekomunikasi di Ibu Kota 
Negara (IKN) Nusantara.

“IKN merupakan proyek strategis pasional yang digagas 
Presiden Jokowi. APJII siap mendukung penuh program 
strategis nasional tersebut,” kata Arif pada acara jajak pasar 
peluang investasi pembangunan di IKN yang diselenggarakan 
oleh Badan Otorita IKN dan Kadin Indonesia.

Ia menilai dalam program strategis nasional selalu ada peluang 
bisnis dan investasi. APJII melihat peluang bisnis dan investasi 

illustration:  ikn.go.id
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penggelaran jaringan telekomunikasi di IKN Nusantara sangat 
menjanjikan.

“Penggelaran jaringan telekomunikasi ini menjadi peluang 
investasi yang sangat bagus bagi pengusaha jasa internet yang 
tergabung di APJII,” ucap Arif, dikutip Rabu (19/10/2022).

Dengan adanya payung hukum IKN (UU Nomor 3 Tahun 2022), 
ia melanjutkan, pemerintah telah memberikan kepastian peluang 
usaha dan tentunya hal ini akan menjadi rujukan bagi lebih 
dari 800 penyelenggara jasa internet dan 2.500 perusahaan 
teknologi yang bernaung di APJII untuk turut mempersiapkan 
investasi bisnis di IKN.

Agar anggota APJII dapat lebih rinci menghitung peluang investasi 
penggelaran jaringan telekomunikasi di IKN, Arif meminta Badan 
Otorita IKN untuk dapat segera memberikan cetak biru yang 
lebih rinci menggenai jaringan telekomunikasi yang kelak akan 
diimplementasikan.

“Roadmap yang rinci dan transparan akan mempermudah 
seluruh anggota APJII untuk dapat menghitung peluang investasi 
penggelaran jaringan telekomunikasi di IKN,” tuturnya.

Dengan adanya jaringan telekomunikasi yang dibangun di IKN, 
APJII berharap nantinya IKN akan menjadi pusat inovasi dan 
penggembangan teknologi informasi di Indonesia.
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