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Perluas Jangkauan Literasi Digital, APJII 
Dukung Kolaborasi Pemerintah

Jakarta - Untuk mewujudkan literasi digital dan konektivitas 
internet yang inklusif, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 
Indonesia (APJII) mendukung adanya kolaborasi antara 
pemerintah dan pihak industri sebagai sarana masyarakat yang 
beraktivitas atau bekerja melalui internet.

Ketua Umum APJII, Muhammad Arif menjelaskan, Presiden RI, 
Joko widodo, memiliki visi besar pada tahun 2045, agar Indonesia 
menjadi negara digital yang rill. Ia juga berharap kolaborasi 
melalui Industry Task Force (ITF) dapat terus berlanjut dan tidak 
berhenti hanya di kegiatan G20 saja.

Dari data yang dimiliki APJII, tercatat 20 persen masyarakat 
yang belum terhubung ke internet. Mereka yang belum dapat 
menikmati layanan broadband internet mayoritas masyarakat 
yang berada di bagian timur Indonesia dan memiliki kondisi 

illustration: pexel.com
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geografis sulit.

“Ini merupakan tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk 
mendorong penetrasi internet, khususnya kepada masyarakat di 
Timur Indonesia,” ujar Arif seperti dikutip dari Antara.

Kolaborasi antara Internet Service Provider (ISP) dan perusahaan 
teknologi (tech company) juga diperlukan secara bersamaan 
dengan memikirkan bagaimana menjangkau penduduk di Timur 
Indonesia, khususnya pedalaman.

Menurut Arif, literasi ini juga merupakan tugas bagi seluruh 
komponen bangsa, pemerintahan maupun petinggi industri 
telekomunikasi di Indonesia agar sarana tersebut dapat 
dimanfaatkan dan lebih produktif tak hanya sekedar sebagai 
hiburan.

Saat ini APJII berfokus pada penggelaran infrastruktur 
telekomunikasi terkait dengan kolaborasi pemerintah dan sesama 
pelaku industri. Sebelumnya, APJII hanya berkolaborasi dengan 
Kominfo namun sejak pandemi APJII sudah menjadi bagian dari 
transformasi  digital Indonesia.

Dan saat ini, APJII juga berkolaborasi dengan berbagai 
kementerian dan lembaga termasuk dengan pemerintah daerah.
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Pengguna Tumbuh Pesat, APJII Desak 
Penguatan Internet Resilience

Jakarta - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 
mendesak agar penguatan internet resilience segera dilakukan. 
Hal ini mengingat bertumbuh pesatnya trafik dan pengguna 
internet di Tanah Air.

Adapun, keberhasilan ekonomi digital Indonesia, selain didukung 
infrastruktur telekomunikasi, juga terkait dengan ketersediaan 
sumber daya Internet Protocol address (IP address).

Aju Widya Sari, Direktur Telekomunikasi Kementerian Komunikasi 
dan Informatika menyebut, pengguna internet di Indonesia terus 
mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.

Maka dari itu, mengutip siaran pers, Sabtu (26/11/2022), Aju 
mengatakan, Indonesia sangat memerlukan IP address dengan 
jumlah yang banyak.

illustration: doc APJII
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“Saat ini ketersediaan IP address versi 4 (IPv4) sudah sangat 
terbatas,” kata Aju dalam The 4th Annual Member Meeting 
(AMM) Indonesia Network Information Centre (IDNIC) 2022 yang 
diadakan di Nusantara Hall, ICE BSD.

“Untuk menghadapi keterbatasan IPv4, Kemkominfo mendorong 
penggunaan IP address versi 6 (IPv6). Secara kalkulasi, IPv6 dapat 
digunakan hingga 340 triliun triliun triliun alamat,” imbuhnya.

Kementerian Kominfo pun mendorong industri internet untuk 
menggunakan IPv6 sebagai solusi antisipatif atas ketersediaan 
IPv4 yang saat ini jumlahnya sudah mulai terbatas.

Aju, saat menjadi Keynote Speaker di perhelatan AMM Ke-4 
IDNIC tahun 2022, mengatakan, Kominfo berharap IPv6 dapat 
segera diimplementasikan di Indonesia agar transformasi digital 
tak mengalami hambatan.

Pemberian dan pengaturan IP address di dunia sendiri saat ini 
dilakukan oleh Internet Assigned Numbers Authority (IANA).

Untuk wilayah Asia dan Pasific, IANA menunjuk Asia Pacific 
Network Information Center (APNIC) sebagai organisasi yang 
mengatur IP address.  Untuk Indonesia, APNIC menunjuk APJII 
sebagai pengelola IP address di Indonesia.

Muhammad Arif, Ketua Umum APJII menambahkan, 
peningkatan jumlah pengguna dan trafik internet di Indonesia, 
turut meningkatkan vulnerability and threat (kerentanan dan 
ancaman) di dunia maya. Sehingga, Arif menegaskan Indonesia 
membutuhkan penguatan internet resilience.

Internet resilience adalah kemampuan mengantisipasi, bertahan, 
pulih dari, dan beradaptasi dengan kondisi buruk, tekanan, 
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serangan, atau kompromi pada sistem yang menggunakan 
sumber daya internet, seperti nama domain, nomor IP, alamat 
elektronik, jaringan, dan sumber daya online lain.

Arif menerangkan, di 2020, tercatat 37 miliar data bocor dengan 
kerugian diprediksi akan mencapai USD 10,5 triliun per tahun, 
pada tahun 2025.

“Situasi ini menyadarkan kita akan pentingnya memperkuat 
internet resilience (ketahanan internet), keamanan siber, dan 
perlindungan data,” tegasnya.

United Nations Conference on Trade and Development 
memproyeksikan, trafik data global akan mencapai 780 exabytes 
pada tahun 2026.

Proyeksi ini mencerminkan bahwa peran digital data semakin 
vital. Masa kini dan masa depan akan sangat dipengaruhi pada 
bagaimana efektivitas penggunaan data.
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Bali Leaders Declaration Dinilai Bisa 
Perkuat Ekonomi dan Transformasi 
Digital Indonesia

Jakarta - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali resmi ditutup 
pada 16 November 2022. Hasil dari pertemuan para pemimpin 
dunia anggota G20 itu menyepakati 52 poin yang disebut Bali 
Leaders Declaration.

Salah satu kesepakatan yang menonjol dalam bidang Teknologi 
Informasi dan Teknologi (TIK) adalah seluruh anggota G20 
berkomitmen untuk mengadopsi teknologi digital guna 
mendorong inovasi.

Masuknya adopsi teknologi dalam kesepakatan Bali Leaders 
Declaration, menurut Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa 
Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif, adalah sinyal yang 
sangat positif bagi perkembangan transformasi digital.

illustration: envanto elements
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“Sebagaimana diketahui, sejak awal pandemi Covid-19 telah 
terjadi perubahan dan pergeseran aktivitas masyarakat dari 
tatap muka fisik menjadi virtual,” kata Arif melalui keterangannya, 
Kamis (17/11/2022).

Oleh karena itu, ia menegaskan, APJII mengamini kesepakatan 
seluruh negara G20 yang menekankan pentingnya transformasi 
digital, kolaborasi internasional untuk pengembangan 
keterampilan dan literasi digital, dan pemanfaatan teknologi 
digital dalam pemulihan berbagai sektor seperti pangan dan 
pertanian, perdagangan, ketenagakerjaan, industri, pariwisata, 
dan investasi.

Arif menyebut penyediaan konektivitas digital yang terjangkau 
dan berkualitas tinggi merupakan agenda bersama yang 
perlu dikawal oleh pemerintah dan pelaku usaha, termasuk 
penyelenggara jasa internet.

“Tujuannya, agar transformasi digital yang inklusif, berpusat 
pada manusia, dan berkelanjutan dapat diwujudkan, sehingga 
perkembangan ekosistem dan ekonomi digital,” ucapnya.

Terkait pentingnya kolaborasi internasional dalam pengembangan 
keterampilan dan literasi digital, khususnya bagi perempuan dan 
orang dalam situasi rentan, Arif menilai, isu ini harus menjadi 
prioritas dalam peningkatan inklusivitas digital skill dan literacy.

Arif menuturkan, digitalisasi sudah semestinya menyelesaikan 
permasalahan dalam hal pengentasan ketidaksetaraan gender, 
terutama bagi perempuan dan anak perempuan, dan kesempatan 
bagi orang dengan kondisi rentan sehingga melalui platform 
digitalisasi mereka dapat meningkatkan taraf kehidupan.

“Ini adalah bentuk pengejawantahan dari nilai no one’s left behind 
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yang sedang didengungkan di seluruh dunia. Selain itu, APJII juga 
mendukung terciptanya lingkungan online yang tangguh, aman, 
dan terjamin,” imbuhnya.

Aspek ini juga diperlukan untuk meningkatkan keyakinan dan 
kepercayaan masyarakat dalam mendukung perkembangan 
ekonomi digital.

“APJII menilai diperlukan kebijakan yang konkrit dari pemerintah 
untuk menciptakan ekonomi digital yang memungkinkan, 
inklusif, terbuka, adil, dan non-diskriminatif yang mendorong 
penerapan teknologi baru, memungkinkan bisnis dan wirausaha 
berkembang, serta melindungi dan memberdayakan konsumen, 
sambil mengatasi tantangan, terkait dengan kesenjangan 
digital, privasi, perlindungan data, hak kekayaan intelektual, dan 
keamanan online,” papar Arif.

Arif menyampaikan, APJII mendukung kesepakatan Bali Leaders 
Declaration untuk kampanye melawan disinformasi, ancaman 
dunia maya, dan penyalahgunaan platform. APJII memastikan 
akan terlibat aktif dalam menjaga keamanan dalam infrastruktur 
konektivitas.

Dalam hal ini, keamanan infrastruktur konektivitas akan sangat 
penting dalam mengaktifkan data free flow with trust maupun 
mempromosikan cross border data flow.

APJII sebagai asosiasi yang terlibat dalam peningkatan penetrasi 
internet, sepenuhnya mendukung upaya lebih lanjut untuk 
mengembangkan keterampilan dan literasi yang andal.

“Saat ini kebutuhan akan digital talent terus meningkat. Arif 
mengharapkan dengan adanya kesepakatan untuk kolaborasi 
internasional dapat diantisipasi Indonesia agar SDM Indonesia 
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dapat go global,” lanjut Arif.

Ia mengatakan teknologi digital terbukti memiliki peran strategis 
dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi seiring dengan 
transformasi digital di berbagai sektor.

“Oleh karena itu, APJII menilai poin-poin kesepakatan yang 
berkaitan dengan transformasi digital di dalam Bali Leaders 
Declaration, sangat penting untuk kebutuhan dunia saat ini, 
termasuk Indonesia,” Arif memungkaskan.
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 APJII Bentuk Tim Khusus Jaga 
Kestabilan Internet di KTT G20

JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 
(APJII) membentuk tim khusus yang bertugas menjaga kestabilan 
layanan internet pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 
di Bali. Ketua Umum APJII, Muhamad Arif, mengatakan kestabilan 
layanan internet perlu dijaga di berbagai titik, termasuk di hotel 
tempat para delegasi menginap selama rangkaian acara puncak 
G20 pada 15-16 November 2022. 

“Yang kami utamakan adalah kestabilan layanan, jangan sampai 
ada gangguan. Kami buat tim koordinasi dan pemulihan supaya 
cepat menangani kendala,” kata Arif kepada Bisnis, Minggu 
(13/11/2022). Dia menyebut, sekitar 40 operator telekomunikasi 
anggota APJII dilibatkan dalam penyediaan jaringan 
telekomunikasi pada KTT G20.

Masing-masing perusahaan atau operator mengirimkan 
anggotanya untuk hadir langsung di Bali guna mengantisipasi 

illustration: static.dw.com
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kendala yang mungkin terjadi. Bukan itu saja, sambung Arif, 
APJII juga mengantisipasi terjadinya berbagai insiden seperti 
kebocoran data ataupun peretasan yang melibatkan situs acara 
G20. Dalam hal ini, pihaknya berkoordinasi dengan Badan Siber 
dan Sandi Negara (BSSN).

“Sebisa mungkin menghindari hal itu. Oleh karena itu kami siapkan 
tim mitigasi. Tim mitigasi juga termasuk untuk keamanan siber, 
berjumlah sekitar 5 orang,” ujarnya. Lebih lanjut, dia menuturkan, 
persiapan APJII untuk jaringan telekomunikasi pada event G20 
ini sudah selesai. Sebab, sebelum acara puncak, beberapa acara 
yang termasuk dalam rangkaian G20 sudah dimulai. Menurutnya, 
kesiapan telekomunikasi ini secara tidak langsung juga dapat 
menunjukkan bahwa Indonesia siap dalam transformasi digital 
dengan ketahanan dan kekuatan infrastruktur digital, terutama 
dalam jaringan telekomunikasi, khususnya internet.
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Gubernur Kepulauan Riau Dukung 
Internet Expo APJII Kepri Jadi Event 
Tahunan

BATAM - Gubernur Kepri Ansar Ahmad menekan tombol virtual 
tanda resminya Internet Expo Asosiasi Penyedia Jasa Internet 
Indonesia atau APJII Kepri 2022, Jumat (11/11/2022).

Internet Expo APJII Kepri 2022 yang dibuka oleh Gubernur Kepri 
itu diselenggarakan di One Batam Mall yang diikuti puluhan 
perusahaan provider internet di Provinsi Kepulauan Riau.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, Internet Expo APJII 
Kepri 2022 merupakan ajang yang patut didukung karena 
banyak berkaitan dengan pengembangan infrastruktur Internet di 
Kepulauan Riau. “Ini merupakan kegiatan yang patut kita dukung 
karena memberikan perkembangan yang bagus buat internet di 
Kepulauan Riau,”kata Ansar Ahamad.

Saat ini kata dia hampir semua aktivitas berkaitan dengan 

illustration: doc. APJII
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dunia digital. Hampir apa saja kegiatan baik, pengadaan harus 
digitalisasi. Namun di Provinsi Kepulauan Riau, pengembangan 
dunia digital masih membutuhkan banyak penyelesaian.

“Soal digitalisasi saya katakan sebuah keniscayaan, karena 
memang Kepri kepulauan yang terbedar di Indonesia. Bayangkan 
wilayah laut kita 96 persen, wilayah darat kita hanya berapa 
persen. Kita ada 2.480 pulau, dari jumlah itu baru 300-an pulau 
yang berpenghuni. Kondisi ini membutuhkan infraatruktur digital 
yang handal,” ucap Ansar Ahmad.

Kepada stakeholder terkait, Ansar Ahmad mengajak untuk turut 
membantu pemerintah mengembangkan insfrastruktur digital 
di Kepulauan Riau. “Karena pemerintah terbatas tangannya, 
pendek, maka tanpa ada kerjasama bersama terutama APJII 
Kepri, pemerintah tidak bisa melakukan upaya percepatan 
pembangunan internet secara optimal,”katanya.

Ansar menegaskan, dirinya akan mendorong Internet Expo 2022 
APJII Kepri 2022 untuk terus berkelanjutan. “Mudah-mudahan 
kedepan kita bisa pikirkan bagaimana kegiatan ini bisa berskala 
internasional, kita akan berkaloborasi dalam rangka mendorong 
dunia digital di Kepulauan Riau,” harap Gubernur Kepri itu.

Sementara Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 
atau APJII Kepri, Donal Pangihutan mengatakan, Internet Expo 
2022 APJII Kepri 2022 merupakan kali pertama di gelar di 
Provinsi Kepulauan Riau.

“Ini merupakan kali pertama kita gelar. Mungkin event ini yang 
terbesar. Kami berterima kasih pada banyak pihak, mulai dari 
pemerintah dimana kepala daerah sudah sangat mendukung. 
Tentunya dari sponsorship dan dukungan dari teman-teman APJII 
Pusat,” katanya.
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Meski baru perdana digelar di Kepulauan Riau, namun 
penyelenggaraan perdana Internet Expo cukup berkesan karena 
dihadiri sejumlah perwakilan APJII dari berbagai cabang di 
Indonesia. Pada kesempatan sama, APJII Kepri menetapkan hari 
penyelengaraan Internet Expo sebagai hari kebangkitan ekonomi 
digital.

“Hampir tiga tahun kita terdapampak oleh pandemi Covid-19, 
ini adalah momen-momen dimana kita sudah mulai stabil. Kita 
akan rebut segala peluang yang ada kini untuk menggaungkan 
kebangkitan ekonomi digital,” ucapnya.

Terkait Internet Expo 2022, Donal Pangihutan mengatakan 
kedepan kegiatan akan dijadikan sebagai agenda tahunan. 
“Seperti disampaikan pak Gubernur Kepri tadi di pembukaan, 
Insya Allah acara ini akan berjalan setiap tahun. Bukan saja akan 
diadakan skala nasional tapi kedepannya akan dilakukan secara 
internasional,”katanya.

Donal Pangihutan optimis, langkah membuat event internasional 
bakalan terwujud pasalnya didukung oleh pemerintah daerah 
dalam hal ini pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
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APJII Desak Aparat Penegak Hukum Usut 
Tuntas Kasus Peretasan

BALI - Hasil dari KTT G20 di Bali kemarin menghasilkan Deklarasi 
Pemimpin G20 Bali. Salah satu poin Deklarasi Pemimpin G20 
Bali, percepatan transformasi digital global guna mempercepat 
pembangunan berkelanjutan. Agar transformasi digital dapat 
tercapai, seluruh anggota G20 memiliki pekerjaan rumah 
untuk melawan kampanye disinformasi, ancaman dunia maya, 
penyalahgunaan online, dan memastikan keamanan dalam 
infrastruktur konektivitas.

Diharapkan dengan terselesaikannya pekerjaan rumah tersebut, 
akan tercapai transformasi digital yang lebih inklusif, berpusat 
pada manusia, memberdayakan, dan berkelanjutan. Selain 
masih adanya kendala infrastruktur telekomunikasi, tantangan 
transformasi digital di Indonesia lainnya adalah masih adanya 
disinformasi dan ancaman di dunia maya. Khususnya disinfomasi 
dan ancaman cyber dari peretas seperti Bjorka.

illustration: evanto elements
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Muhammad Arif, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa 
Internet Indonesia (APJII) mendesak kepada pihak aparat penegak 
hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Badan Siber dan Sandi 
Negara (BSSN), untuk dapat mengusut tuntas segala tindakan 
kriminal yang dilakukan peretas. “Tindakan yang dilakukan 
peretas terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sangat 
merugikan masyarakat Indonesia.

APJII berharap aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas 
aktor dari peretas yang selama ini berkeliaran di Indonesia. 
Tujuannya agar memberikan efek jera. Sebab peretas itu 
bagaikan pencuri yang harus ditindak,” kata Arif. Menurut Arif, 
aparat penegak hukum tak perlu ragu untuk mempidanakan 
para peretas dan penyebar informasi data pribadi masyarakat 
Indonesia. Penindakan terhadap tindak pidana di Bidang 
Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik bisa dilakukan 
dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (UU ITE) dan Undang-undang (UU) tentang Pelindungan 
Data Pribadi (UU PDP).

Lanjut Arif, saat ini perusahaan ISP yang tergabung dalam APJII 
sudah menjalankan protokol keamanan cyber yang standar 
guna menjamin keamanan data pelanggannya. Diakui Arif, untuk 
menjaga keamanan data dari serangan peretas, dibutuhkan 
dana yang tidak sedikit. Sebagai ilustrasi, untuk menerapkan ISO 
27001 setidaknya dibutuhkan dana Rp 100 Juta. Selain itu proses 
untuk mengajukan ISO 27001 juga cukup kompleks.

Terlebih lagi sertifikasi itu harus diperpanjang setiap tahun. 
“Seluruh PSE di Indonesia harus tunduk pada UU ITE dan UU PDP. 
Namun untuk menjalankan keamanan cyber seperti ISO 27001 
membutuhkan dana yang tak sedikit. Kalau bukan perusahaan 
besar pasti mereka kesulitan untuk menanggung biaya tersebut. 
Agar PSE dapat mengikuti standar keamanan perlindungan 
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data yang baku dan tidak terbebani dengan biaya yang tinggi, 
Pemerintah harus melakukan terobosan regulasi,” pinta Arif.

Langkah yang mungkin bisa dipertimbangkan Pemerintah untuk 
mengurangi beban pengusaha UMKM untuk menjaga keamanan 
data adalah dengan mengeluarkan sertifikasi standar keamanan 
data Nasional. Tujuannya agar para pengusaha UMKM dapat 
comply dengan aturan dan tidak terbebani dengan biaya 
sertifikasi yang mahal.

“Sebelum para UMKM ini disertifikasi oleh Lembaga Negara, 
mereka harus mendapatkan edukasi terlebih dahulu mengenai 
pentingnya perlindungan data pribadi. Tujuannya agar UMKM 
ini dapat mengikuti perundang-undangan yang yang laku,” 
terang Arif. Dengan sertifikasi dari Lembaga Negara, selain 
dapat menekan biaya, menurut Arif juga dapat mengurangi 
ketergantungan bangsa Indonesia terhadap software dan 
sertifikasi dari lembaga asing. Arif menilai SDM Indonesia dinilai 
cukup mumpuni untuk menciptakan software dan melakukan 
sertifikasi ke seluruh PSE yang ada di Indonesia.

“Sudah banyak talenta keamanan cyber di Indonesia yang 
kemampuannya sudah diakui dunia. Kalau bisa Pemerintah dapat 
berkolaborasi mengajak mereka untuk membuat software dan 
melakukan sertifikasi sesuai dengan standar yang berlaku umum. 
Kolaborasi antara Pemerintah dan pemangku kepentingan mutlak 
dilakukan untuk menjamin keamanan cyber di Indonesia,”tutur 
Arif.

Agar ekonomi digital Indonesia dapat tumbuh, menurut Arif 
pengusaha UMKM yang memiliki dan mengelola data pribadi 
masyarakat dapat berkolaborasi dengan pengelola data center 
atau cloud computing. Dengan kolaborasi dan sinergi Arif 
berharap dapat memangkas biaya yang akan mereka keluarkan 
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dalam mengelola dan mengamankan data pribadi. “Saat ini banyak 
anggota APJII yang juga memiliki bisnis data center dan cloud 
computing telah memiliki standar keamanan ISO 27001. Mereka 
juga menawarkan value added keamanan data. Kolaborasi ini jauh 
lebih efisien ketimbang para UMKM mengelola dan mengamankan 
data pribadi pelanggannya sendiri,” kata Arif.
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