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Dukung Percepatan Transformasi Digital 
di Indonesia, Juli 2023 APJII Gelar 
Perhelatan DTI-CX
JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 
bersama PT Adhouse Clarion Events akan menyelenggarakan 
Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) 
pada 12-13 Juli 2023. Kegiatan tersebut akan digelar guna terus 
mendukung akselerasi transformasi digital di Indonesia. 

Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan, event DTI-CX 
yang bertajuk ‘Achieving Sustainable Economy Growth Through 
Digital Transformation - Mencapai Pertumbuhan Ekonomi Yang 
Berkelanjutan Melalui Transformasi Digital’ sangat strategis bagi 
percepatan transformasi digital di Indonesia.

Kegiatan DTI-CX 2023 akan menjadi wadah berkumpulnya 
para pelaku usaha, pihak pemerintah, dan penyedia jasa dan 
teknologi yang selama ini turut mendukung percepatan agenda 
transformasi digital di Tanah Air.

illustration: doc. APJII
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“Kami berharap kolaborasi yang sudah terbangun sangat 
baik dapat terus berlanjut dan tumbuh. Terlebih lagi, kita perlu 
mengawal agenda percepatan transformasi digital Indonesia 
yang tengah digalakkan Pemerintah Presiden Jokowi,” ujar Arif 
di Jakarta, Selasa (20/12/2022).

APJII pun mengapresiasi dan berterima kasih kepada semua 
pihak atas kerja samanya untuk kembali menggelar DTI-CX 
pada tahun kedua itu sebagai wujud dukungan program prioritas 
akselerasi transformasi digital.

Transformasi digital yang digagas Presiden Joko Widodo saat 
ini terus dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan di 
Indonesia. APJII pun menjadi salah satu pemangku kepentingan 
yang berperan dalam transformasi digital di Tanah Air.

Sementara itu, President Director PT Adhouse Clarion Events 
Toerangga Putra menuturkan, kerja sama dengan APJII bukan kali 
pertama dilakukan. Perhelatan DTI-CX  mendatang merupakan 
kali kedua yang dilaksanakan APJII bekerja sama dan Adhouse.

Menurut Arif, penyelenggaraan DTI-CX kali pertama yang 
diselenggarakan pada Agustus 2022 dinilai cukup sukses. Ketika 
itu, peserta yang menghadiri tak kurang dari 3.500 partisipan, 
baik dari kalangan pemerintahan, pelaku usaha, dan pemerhati 
teknologi.

Sementara itu, pada DTI-CX 2023, APJII dan Adhouse akan 
menghadirkan event yang sedikit berbeda. “APJII dan Adhouse 
membuat konsep one-stop shopping platform bagi pelaku usaha 
dalam menemukan solusi terkini serta menjalin kemitraaan dan 
kerja sama dalam mendukung agenda transformasi digital di 
perusahaan mereka,” ucap Arif, pada acara penandatanganan 
MoU dengan Adhouse Clarion Events dengan APJII.
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Pada event yang sama, keduanya juga akan menggelar konferensi 
yang berperan sebagai ruang diskusi mengenai isu-isu penting 
yang erat kaitannya dengan digitalisasi serta membahas rencana 
dan program-program terkait transformasi digital tahun 2023. 
Selain itu, dalam event DTI-CX akan didelenggarakan kegiatan lain, 
seperti Focus Group Discussion, High Level Roundtable Discussion, 
Technical Workshop, Business Matching dan Industry Award.

Nantinya, konferensi DTI-CX 2023 terbagi dalam dua belas 
sesi konferensi dan  mengeksplorasi bagaimana kita dapat 
menggunakan transformasi digital untuk mencapai pertumbuhan 
ekonomi yang berkelanjutan di masa depan. Kegiatan akan 
mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan pada ekosistem 
industri.

Konferensi tersebut juga akan menghadirkan pembahasan tentang 
bagaimana pendekatan transformasi digital telah diterapkan 
di berbagai sektor, seperti finansial, pemerintahan, utilitas, 
infrastruktur, kesehatan, telekomunikasi, pendidikan, manufaktur, 
FMCG, serta logistik/transportasi.
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BDFW 2022, Ketum APJII Muhammad 
Arif: Transformasi Digital Indonesia Perlu 
Didukung Fondasi Kuat
Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 
(APJII) Muhammad Arif ikut mendukung terselenggaranya Bali 
Digital Fashion Week 2022 (BDFW). Diketahui bahwa acara 
digital fashion pertama di Indonesia bahkan Asia ini diinisiasi oleh 
MAJA Labs berkolaborasi dengan ICCN telah terlaksana pada 10-
16 Desember 2022 lalu.

Muhammad Arif mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi 
digital Indonesia sangat tinggi. Di tahun 2025 sebesar Rp 2.500 
triliun dan 2030 diprediksi menyentuh angka Rp 5.500 triliun.

“Sebagai catatan, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia sangat 
tinggi. Pada tahun 2025 sebesar Rp 2.500 Triliun. Dan diprediksi 
pada tahun 2030 Ekonomi Digital Indonesia menyentuh angka 
Rp 5.500 Triliun,” ungkap Muhammad Arif.

illustration: ERA.ID
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Berdasarkan hasil survei APJII tahun 2022, pengguna internet 
di Indonesia sudah mencapai 210 juta jiwa atau mencapai 77% 
dari total populasi masyarakat yang ada di Indonesia. Jumlah ini 
diprediksi akan meningkat pada tiap tahunnya.

Menurut Muhammad Arif, peningkatan pengguna internet di 
Indonesia jadi pondasi untuk akselerasi transformasi digital di 
Indonesia. Saat ini era Web 3.0 telah hadir di tengah masyarakat 
Indonesia, selain itu ada juga NFT, Metaverse. Yang jadi 
perbincangan hangat oleh banyak masyarakat saat ini.

Meski demikian, Muhammad Arif juga mengatakan apapun 
menjadi perubahan atau transformasi digital Indonesia perlu 
didukung oleh fondasi yang kuat yaitu perkembangan infrastruktur 
digital yang ada di Indonesia.

Untuk diketahui bahwa tujuan BDFW diselenggarakan untuk 
mengurangi sampah dan limbah produk fashion yang semakin 
mencemari lingkungan. Menampilkan seputar digital fashion di 
BDFW 2022, seperti talkshow, VR Experience, Phygital Exhibition, 
NFT Exhibition.
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Lelang Frekuensi 700 MHz, APJII Prediksi 
Harga Rp605 Miliar

JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 
(APJII) menyebut harga untuk lelang frekuensi 700 MHz akan 
berada di kisaran Rp605 miliar. Ketua Umum APJII Muhamad 
Arif mengatakan memang seharusnya harga lelang frekuensi 
dapat terjangkau agar harga layanan yang diberikan operator 
telekomunikasi juga dapat terjangkau oleh masyarakat. Namun, 
harga lelang frekuensi di Indonesia mengacu pada harga lelang 
frekuensi terakhir. Dia menuturkan lelang yang dilakukan oleh 
pemerintah dan dimenangkan oleh Telkomsel sebesar Rp605 
miliar untuk satu blok pita frekuensi 2,1 GHz sebesar 5 MHz FDD 
(10 MHz). 

“Harga lelang frekuensi 700MHz kemungkinan akan 
menggunakan acuan tersebut [Rp605 miliar],” kata Arif, Senin 
(12/12/2022). Dia menyebut, frekuensi ini akan dibutuhkan untuk 
memaksimalkan penggelaran jaringan 4G hingga 5G di Tanah 

illustration: envanto elements
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Air. Apalagi, sambung Arif, untuk menyelenggarakan layanan 
5G yang optimum setidaknya operator membutuhkan frekuensi 
100MHz (FDD), sehingga bisa dibayangkan berapa besar dana 
yang dibutuhkan oleh operator telekomunikasi ketika hendak 
ikut lelang 5G di Indonesia.

“Jika pemerintah masih menggunakan skema penetapan 
harga lelang dengan aturan yang ada saat ini, maka operator 
telekomunikasi yang mungkin memiliki frekuensi 5G hanya 
operator yang memiliki capital kuat,” ujarnya. Sebaliknya, Arif 
menilai bila Kemenkominfo melakukan lelang frekuensi 700MHz 
di bawah harga acuan yang ada, maka akan jadi pertanyaan 
dan jadi temuan oleh penegak hukum lantaran akan berpotensi 
merugikan keuangan negara.

“Untuk itu agar tak berpotensi merugikan keuangan negara, ada 
baiknya pemerintah melalui Kemenkominfo, BPKP, Kejaksaan 
dan BPK dapat membuat aturan perhitungan yang baru untuk 
menghitung harga wajar lelang frekuensi di Indonesia,” ucap dia.

Sebelumnya, PT XL Axiata Tbk. (XL Axiata) mengaku berminat 
ikut lelang pita frekuensi 700 MHz. Namun, perusahaan meminta 
harganya masuk akal dan terjangkau oleh operator. President 
Director & CEO XL Axiata Dian Siswarini mengatakan spektrum 
merupakan modal yang luar biasa bagi operator telekomunikasi. 
Untuk itu, pihaknya menyambut baik pembukaan tender tersebut. 
“Namun, tentunya yang kami harapkan dari pemerintah adalah 
harga tersebut bisa masuk akal karena jika harga awal tinggi, 
akan sulit bagi kami untuk menggelar jaringan 5G,” ujarnya usai 
acara Launching Sisternet Festival di Jakarta, Jumat (9/12/2022).

Menurut Dian, selain spektrum, investasi untuk menggelar 
jaringan 5G luar biasa mahal. Apalagi spektrumnya adalah 
frekuensi tinggi yang akan membutuhkan jarak site to site yang 
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pendek dan dekat. Baca juga: Frekuensi 700 MHz tidak cukup 
untuk mengembangkan 5G Artinya, lanjutnya, jumlah menara 
atau base transceiver station (BTS) yang dibutuhkan harus jauh 
lebih banyak dari 4G. “Jadi bisa dibayangkan investasi yang harus 
kita investasikan untuk 5G itu luar biasa,” tambah Dian.

Senada dengan itu, Direktur Utama Smartfren Merza Fachys 
mengatakan pihaknya juga tertarik untuk mengikuti lelang pita 
frekuensi 700 MHz yang akan dibuka Kementerian Komunikasi 
dan Informatika (Kemenkominfo) pada 2023.

Smartfren, kata dia, selalu membuka berbagai peluang untuk 
meningkatkan kualitas dan memberikan layanan terbaik bagi 
pelanggan. “Kalau pemerintah membuka lelang frekuensi 
700 MHz, kami dengan senang hati ikut lelang. Apalagi kalau 
pemerintah membuka lelang dengan harga dasar yang lebih 
terjangkau,” ujarnya kepada Bisnis.com, Senin (12/12/2018). 
2022).
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APJII-Pijar Foundation Hadirkan Program 
Executive Business School in Telecoms di 
Solo Techno Park
SOLO - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 
bekerjasama dengan Pijar Foundation akan menggelar Executive 
Business School in Telecoms. Kegiatan itu digelar dalam rangka 
meningkatkan keahlian dan pengetahuan di bidang manajemen 
dan bisnis di industri telekomunikasi.

Rencana tersebut disampaikan dalam acara Connext Masterclass 
yang bertajuk Future Skills Indonesia di Solo Techno Park, Kamis 
(15/12/2022). Acara tersebut dibuka oleh Wali Kota Solo, Gibran 
Rakabuming Raka dalam sambutannya menyampaikan sangat 
mengapresiasi kolaborasi antara APJII dan Pijar Foundation.

Dia berharap kerja sama yang apik ini dapat meningkatkan 
kualitas SDM di industri telekomunikasi di Indonesia dalam 
bidang manajemen dan bisnis. “Sebagaimana kita ketahui, 
pengembangan teknologi dan akses internet yang memadai 

illustration: doc. APJII
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telah menjadi kebutuhan vital masyarakat,” ucapnya.

Menurutnya, setiap tahun terjadi peningkatan jumlah pengguna 
internet di Indonesia. Peningkatan ini tentunya dapat kita lihat 
sebagai momentum ekonomi digital. “Saya mengucapkan 
selamat atas pelaksanaan Connext Masterclass sebagai awal dari 
Executive Business School in Telecoms untuk pengembangan 
sektor bisnis dari penyedia jasa internet,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Pijar Foundation, Ferro Ferizka menyampaikan, 
pentingnya industri memanfaatkan kemajuan teknologi untuk 
keuntungan kita.

“Kita hidup di zaman yang serba teknologi dan serba cepat. 
Saat ini kita memasuki era ‘VUCA’, yaitu Volatility, Uncertainty, 
Complexity, Ambiguity (gejolak, ketidakpastian, kompleksitas, 
dan ambiguitas), ditambah lagi tekanan geopolitik dan ancaman 
resesi,” tuturnya.

Dia percaya, selalu ada potensi dari setiap kesulitan. Itulah 
yang menjadi semangat Pijar Foundation bersama APJII dalam 
menjalankan kolaborasi ini.

“Penyelenggara jasa internet sudah bertahun-tahun menjadi 
ujung tombak bagi masyarakat untuk mengakses informasi. 
Pertanyaannya adalah bagaimana para penyelenggara jasa 
internet memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Inilah yang 
akan dijawab di Executive Business School in Telecoms,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan 
kolaborasi APJII dan Pijar Foundation bertujuan untuk 
meningkatkan wawasan dan keahlian para pelaku bisnis 
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telekomunikasi dalam menghadapi era disrupsi digital, baik di 
Indonesia maupun global.

Peningkatan kapasitas yang menjadi sasaran APJII dan Pijar 
dalam program Executive Business School in Telecoms akan 
meliputi bisnis dan manajerial. Dengan program mengadakan 
Executive Business School in Telecoms APJII mengharapkan 
anggota APJII dapat memanfaatkan kerja sama ini untuk para 
pegawai di tingkat middle management ke atas.

Selain itu juga menjadi solusi bagi berbagai perusahaan dan industri 
telekomunikasi yang mencari program untuk mengembangkan 
pengetahuan terkait manajemen dan bisnis teknologi bagi 
sumber daya manusia di perusahaan dan bisnisnya. Sehingga 
nantinya program ini turut berkontribusi pada kemajuan industri 
dan bisnis sektor telekomunikasi bagi perekonomian Indonesia.

“Program ini sangat berkaitan dengan upaya pemerintah 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital, karena bisnis 
telekomunikasi sebagai digital infrastructure yang menjadi pilar 
dalam Renstra Kemkominfo 2020-2024,” tandasnya.
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Penyelenggara Telko dan Internet Temui 
Banyak Hambatan Ekspansi ke Daerah

JAKARTA, investor.id - Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara 
Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif menyampaikan, 
pelaku usaha penyedia layanan internet (internet service 
provider/ISP) dan penyelenggara jasa/operator telekomunikasi 
(telko) di Tanah Air sering menemui banyak hambatan  ketika 
ekspansi ke daerah.

Hambatan yang kerap dihadapi antara lain tingginya pungutan 
sewa barang milik daerah atas pemanfaatan lahan untuk 
infrastruktur telekomunikasi. Hal ini terjadi karena pada 
umumnya BUMD ditunjuk sebagai kepanjangan tangan pemda 
dalam penyewaan sarana, sehingga ada kecenderungan 
beorientasi bisnis.

Selain itu, tidak adanya kejelasan rencana, komitmen, 
regulasi, dan ketetapan peraturan daerah yang berkaitan 
dengan kepastian usaha, sehingga penggelaran jaringan 

illustration:  envanto elements
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telekomunikasi menjadi investasi yang berulang bagi pelaku 
usaha jasa telekomunikasi/internet.

Hal tersebut terjadi antara lain pada pemanfaatan sarana jaringan 
utilisasi terpadu (SJUT) di DKI Jakarta, saluran kabel bawah tanah 
(ducting), dan pemanfaatan  infrastruktur pasif.

“Sebagai contoh, penyelenggara jaringan/jasa telekomunikasi 
dipaksa untuk memindahkan jaringannya ke sarana utilitas milik 
pemerintah daerah. Padahal, penyelenggara baru saja menggelar 
jaringannya sesuai dengan izin dari pemda,” tutur Arif kepada 
Investor Daily di Jakarta, Rabu (7/12/2022).

Arif, yang mantan Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan 
Telekomunikasi (Apjatel), menyampaikan, pengurusan perizinan 
penggelaran jaringan telekomunikasi di daerah juga masih sering 
diidentikkan dengan kesempatan untuk mengenakan pungutan 
kepada penyelenggara jaringan/jasa telekomunikasi.

“Selama regulasi perizinan penggelaran jaringan di daerah 
masih berorientasi pada peningkatan PAD, pemerintah daerah 
akan semakin jauh dari upaya pemberian layanan internet yang 
terjangkau untuk masyarakat karena membebani penyelenggara 
telekomunikasi dengan berbagai pungutan regulasi,” imbuhnya.

Dia pun memberikan saran agar pembangunan infrastruktur 
telko/internet bisa dilakukan masif di daerah. Pertama, perlunya 
peningkatan koordinasi pemerintah pusat ke daerah dalam 
mendukung penggelaran infrastruktur internet, sebagaimana 
disampaikan oleh Menkominfo dalam Rapat  Koordinasi Nasional 
P2DD 2022.

Pemerintah pusat juga disarankannya perlu memimpin 
harmonisasi regulasi yang mengikat seluruh pemerintah daerah 
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dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur dan perluasan 
digitalisasi daerah.

Hal itu termasuk di dalamnya, pemerintah pusat diminta mendesak 
agar peraturan daerah yang tidak harmonis dapat ditindaklanjuti 
dengan pencabutan atau revisi dari pemerintah daerah/parlemen 
daerah, sehingga pelaku usaha tidak terbebani dengan biaya 
judicial review.

“Selain itu, pemerintah pusat perlu mendorong peningkatan 
kemudahan berusaha dan berinvestasi bagi para penyelenggara 
jasa internet di daerah,” pungkas Arif.
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Pesatnya Industri Komunikasi di 
Indonesia Dorong Pelaku Usaha Lakukan 
Pembaruan
SOLO - Pesatnya pertumbuhan bisnis telekomunikasi di 
Indonesia mengharuskan pelaku usaha di industri komunikasi 
melakukan pembaruan dan meningkatkan wawasan agar tidak 
tertinggal dari negara lain. Hal ini disampaikan Ketua Asosiasi 
Penyelenggara Jasa Internet (APJII), Muhammad Arif, dalam 
acara Connext Masterclass yang bertajuk Future Skills Indonesia, 
Kamis (15/12/2022).

“Dengan perkembangan itu butuh pengetahuan baru yang 
secara cepat dapat dipraktikan. Dalam dunia komunikasi para 
pelaku bisnis harus meningkatkan wawasan termasuk keahlian 
dalam menghadapi era disrupsi digital baik nasional maupun 
global,” terangnya

APJII saat ini mencatat ada 856 perusahaan internet dalam sektor 
industri internet Indonesia, jumlah ini diperkirakan akan terus 

illustration:  envanto elements
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bertambah dalam waktu singkat.

“Jumlah yang ada saat ini 856, kami perkirakan tahun depan 
akan mencapai 1.000 perusahaan. Dari survei yang kami lakukan 
pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 210 juta orang 
atau 77 persen dari total masyarakat Indonesia,” lanjutnya.

Untuk itu, menurutnya, pemerintah memiliki peran untuk 
mengintervensi dengan berkolaborasi dengan pihak swasta.

“Hal ini diperlukan untuk menstimulus lebih banyak perusahan 
provider untuk mengembangkan usahanya di Indonesia, terlebih 
pengguna internet di Indonesia paling banyak diantara negara 
lain. Seperti yang kami lakukan dengan berkolaborasi melakukan 
pelatihan bagi para pelaku bisnis ini,” paparnya. APJII sendiri 
berkolaborasi dengan Pijar Foundation mengadakan Executive 
Business School in Telecoms APJII.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Pijar Foundation, 
Ferro Ferizka, menyampaikan pentingnya industri telekomunikasi 
yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para pelaku bisnis.

“Kita hidup di zaman yang serba teknologi dan serba cepat. 
Ditambah lagi tekanan geopolitik dan ancaman resesi. Saya 
percaya selalu ada potensi dari setiap kesulitan,” kata dia.

Ia menyebutnya saat ini dunia memasuki era ‘VUCA’, yaitu Volatility, 
Uncertainty, Complexity, Ambiguity (gejolak, ketidakpastian, 
kompleksitas, dan ambiguitas). Penyelenggara jasa internet sudah 
bertahun-tahun menjadi ujung tombak bagi masyarakat untuk 
mengakses informasi.

Melalui program Executive Business School in Telecoms ini, 
diharapkan akan menjawab terkait nilai tambah pelanggan, seperti 
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yang diungkapkan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.

“Internet yang memadai telah menjadi kebutuhan vital masyarakat 
dan pengguna meningkat tiap tahunnya. Peningkatan ini tentunya 
dapat dilihat sebagai momentum ekonomi digital,” terangnya.
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