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Membangun Kembali 
Impian Indonesia Jadi 
Hub Internet Dunia
JAKARTA - Cita-cita Indonesia menjadi salah satu negara hub 
internet di dunia sejatinya sudah lama diimpikan. Para pegiat industri 
internet di republik ini sudah menggaungkannya sejak satu dekade 
lalu.

Salah satu faktor pendukung cita-cita 
besar itu adalah pertumbuhan pengguna 
internet Indonesia yang besar.  Selain 
banyak manfaat ekonomi dan teknis 
yang akan diperoleh negeri bila menjadi 
salah satu hub internet dunia. 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 
Indonesia (APJII) sebagai organisasi 
internet terbesar di Indonesia, 
pernah  mendengungkan harapan ini. 
Jauh sebelum Menteri Koordinator 
Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar 
Pandjaitan mengungkapkan harapan 
serupa. 

Sylvia Sumarlin, Ketua Umum APJII Sylvia 
periode 2006-2009, pernah mengusulkan 
negeri ini bisa menjadi salah satu hub 
internet dunia kepada Mohammad 
Nuh. Mohammad Nuh saat itu menjabat 
Menteri Komunikasi dan Informatika 
(Menkominfo) RI periode 2007-2009. 

“Itu sangat-sangat mungkin (untuk jadi 
hub internet global).  Ini saya sampaikan 
ketika masih menjadi ketua umum APJII,” 
jelas Sylvia dikutip dari Detik.com.

Kini, hal senada juga disampaikan oleh 
Ketua Umum APJII Jamalul Izza. Menurut 
Jamal, akan ada banyak keuntungan bagi 
Indonesia jika menjadi salah satu hub 
internet di dunia. 

Satu di antaranya adalah menjadi 
penghubung internet bagi negara-

negara yang dekat dengan Indonesia. 
Bila ini terjadi, maka negeri ini akan 
diuntungkan dalam banyak hal, salah 
satunya ekonomi nasional.

“Kalau dari sisi teknis, salah satunya 
adalah latensi internet. Maka, kita sudah 
semestinya untuk tidak tergantung lagi 
dari hub internet di Singapura,” ungkap 
Jamal.

Usulan-usulan agar Indonesia bisa 
menjadi salah satu hub internet dunia 
pun tidak datang dari APJII semata. 
Beberapa kalangan dari akademisi pun 
menginginkan hal senada. Salah satunya 
adalah Guru Besar ITB, Suhono Harso 
Supangkat. Harapannya itu pernah ia 
lontarkan pada 2014 silam. 

Ia menilai, selama ini hub untuk trafik 
ke internet global untuk Asia berada di 
Singapura, Hong Kong, atau Jepang. 
Padahal Indonesia layak dan mampu 
sebagai hub, kalau melihat potensi 
pasar dan pertumbuhan trafik internet. 
Pengguna internet di Indonesia selalu 
tubuh ganda atau doube digit sejak 2012. 

“Ini artinya pengguna tumbuh terus 
dobel digit, pastinya trafik (internet) 
keluar kian besar,” kata dia.

Perlu diketahui, selama ini jaringan 
kabel internet bawah laut Indonesia 
dari Amerika Serikat (AS) harus melalui 
Singapura sebagai hub. Dalam peta 

submarine cable map, Singapura 
merupakan titik tumpu alur kabel bawah 
laut di kawasan. 

Nah, melihat hal itu, Menko Kemaritiman 
dan Investasi Luhut Pandjaitan berupaya 
mendorong pendataan kabel dan 
identifikasi alur kabel bawah laut 
Indonesia. Bahkan ke depan, menko ingin 
fiber optik bawah laut yang menjadi urat 
nadi internet di Indonesia tak boleh lagi 
lewat Singapura, tapi langsung dari AS ke 
Jakarta.

“Ke depannya, kita ingin kabel  fiber 
optic  langsung Jakarta tujuan akhirnya, 
tidak perlu ke tempat lain. Itu membuat 
kita lebih efisien. Jadi kita jangan pura-
pura bodoh dan merugikan negara. Kita 
harus jadi hub, jangan buat negeri kita 
kerdil,” jelasnya.

Megaproyek Sistem Kabel Laut

Facebook baru-baru ini mengumumkan 
bahwa pihaknya  bermitra dengan mitra 
regional dan global untuk membangun 
dua kabel bawah laut terbaru - Echo dan 
Bifrost - yang akan menghubungkan 
kawasan Asia Pasifik dan Amerika Utara. 
 
Meski proyek ini masih dalam proses 
persetujuan pemerintah, ketika rampung, 
dua kabel bawah laut ini akan memberikan 
kapasitas internet, redundancy, dan 
keandalan yang dibutuhkan. 

Sebelumnya pada 2014, PT Telkom 
Indonesia Tbk  juga ikut serta dengan 
pembangunan megaproyek sistem 
kabel laut, yang menghubungkan 
Asia Tenggara (ASEAN) dan Eropa. 
Megaproyek ini dibangun oleh 
konsorsium South East Asia - Middle East 
-Western Europe 5 (SEA-ME-WE 5). 

Megaproyek ini kelak akan 
menghubungkan 17 negara yang 
dilaluinya. Kabel laut SEA-ME-WE 5 ini 
juga akan memiliki percabangan ke 
Indonesia dengan titik pendaratan di 
Dumai dan Medan. ***
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Tiga Syarat Jadi 
Hub Internet Dunia

Berdasarkan survei penetrasi dan perilaku pengguna 
internet APJII pada 2019-Q2 2020, terdapat 196,7 juta 
pengguna internet di Indonesia atau setara 73,7 persen dari 
populasi. Jumlah ini bertambah sekitar 25,5 juta pengguna 
dibandingkan tahun sebelumnya. 

Tak bisa dimungkiri, dari tahun ke tahun, jumlah pengguna 
internet di Indonesia terus melesat. Banyak faktor yang 
membuat pengguna internet negeri ini terus melonjak. 
Maka itu, tak berlebihan bila negeri ini ingin menjadi salah 
satu hub internet di dunia.
 
APJII melihat setidaknya ada tiga syarat yang mesti dipenuhi 
republik ini menjadi hub internet dunia. Pertama, jumlah 
pengguna internet di negeri ini terus bertumbuh setiap 
tahun.   Kedua, trafik lokal yang besar, dan ketiga, akses ke 
trafik internasional. 

Dua syarat pertama ini sebenarnya telah terpenuhi oleh 
negeri ini. Sebab, berbicara trafik lokal, trafik lokal yang 
berasal dari pengguna internet Indonesia telah banyak 
diakses. Apalagi trafik internasional. We Are Social  pada 
tahun ini menyebutkan pengguna media sosial di Indonesia 
mencapai 170 juta.   Angka pengguna aktif media sosial di 
Indonesia tersebut tumbuh sebesar 10 juta atau sekitar 
6,3 persen dibandingkan Januari 2020.  Angka tersebut 
barangkali juga merepresentasikan trafik internasional 
yang disumbang republik ini. 

Bila impian itu menjadi realita, maka cita-cita Indonesia 
menjadi negara yang berdaya saing di ranah ekonomi 
digital semakin tak terelakkan. ***
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Berdasarkan survei penetrasi dan perilaku 
pengguna internet APJII pada 2019-Q2 2020, 
terdapat 196,7 juta pengguna internet di 
Indonesia atau setara 73,7 persen dari populasi. 
Jumlah ini bertambah sekitar 25,5 juta pengguna 
dibandingkan tahun sebelumnya. 
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TERKINI

APJII melihat setidaknya ada tiga syarat 
yang mesti dipenuhi republik ini menjadi 

hub internet dunia. Pertama, jumlah 
pengguna internet di negeri ini terus 

bertumbuh setiap tahun.  Kedua, trafik 
lokal yang besar, dan ketiga, akses ke trafik 

internasional. 

Dua syarat pertama ini sebenarnya telah terpenuhi 
oleh negeri ini. Sebab, berbicara trafik lokal, trafik 
lokal yang berasal dari pengguna internet Indonesia 
telah banyak diakses. Apalagi trafik internasional. We 
Are Social pada tahun ini menyebutkan pengguna 
media sosial di Indonesia mencapai 170 juta.  
Angka pengguna aktif media sosial di Indonesia 
tersebut tumbuh sebesar 10 juta atau sekitar 6,3 
persen dibandingkan Januari 2020.  Angka tersebut 
barangkali juga merepresentasikan trafik internasional 
yang disumbang republik ini. 

Bila impian itu menjadi realita, maka cita-cita Indonesia 
menjadi negara yang berdaya saing di ranah ekonomi 
digital semakin tak terelakkan. ***

Tak bisa dimungkiri, dari tahun ke tahun, jumlah 
pengguna internet di Indonesia terus melesat. Banyak 
faktor yang membuat pengguna internet negeri ini 
terus melonjak. Maka itu, tak berlebihan bila negeri ini 
ingin menjadi salah satu hub internet di dunia.
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Pemerintah 
Siapkan Aturan 
TKDN Perangkat 5G
JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah menyiapkan regulasi 
5G termasuk aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk perangkatnya.

TERKINI
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Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI,  
Menteri Komunikasi dan Informtika (Kominfo), 
Johnny G Plate menjelaskan aturan TKDN 5G 
ini tertuang dalam Peraturan Menteri (permen) 
Kemenkominfo No.2 Tahun 2021 tentang 
Rencana Strategis Kementerian Komunikasi 
dan Informatika Tahun 2020-2024. 

 “Kami terus bersinergi dengan Kementerian 
Perindustrian dan kementerian lembaga 
lainnya untuk merumuskan kebijakan yang 
paling tepat, sebagaimana yang dilakukan 
TKDN 4G,” papar Johnny seperti dilansir dari 
Kompas.com.

Porsi TKDN untuk handset misalnya disamakan 
dengan perangkat 4G yakni sebesar 30%. Ia 
berharap aturan ini bisa membuat Indonesia 
tidak hanya menjadi pasar tetapi juga ikut 
menjadi produsen. Kemkominfo menyebut 
aturan TKDN terbukti efektif dalam menekan 
impor ponsel sekitar 30 persen. Johnny belum 
menjelaskan lebih lanjut apakah skema 
penghitungan TKDN 5G akan sama dengan 
TKDN 4G atau tidak. ***
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Peneliti Rusia Kembangkan 
Vaksin untuk Hewan 
Pertama di Dunia
JAKARTA - Para peneliri di Rusia tengah 
mengembangkan vaksin Covid-19 khusus 
hewan demi menangkal penyebaran virus di 
kalangan satwa.
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SAINS

Seperti dilansir dari Kompas.com, para peneliti di 
negara tersebut telah mendaftarkan vaksin Covid-19, 
menjadikannya vaksin hewan pertama di dunia. Jika 
sukses, produksi massal vaksin untuk hewan bisa 
dimulai paling cepat bulan ini. 

Vaksin khusus hewan bernama Carnivac-Cov 
yang memasuki uji klinis Oktober tahun lalu ini  
menghasilkan antibodi terhadap Covid-19 pada 
anjing, kucing, rubah, cerpelai, dan hewan lainnya. 
Carnivac-Cov juga telah dipesan oleh beberapa 
negara seperti Yunani, Polandia, dan Austria. Selain itu 
juga perusahaan di AS, Kanada, dan Singapura juga 
menunjukkan minat pada vaksin tersebut. 

“Hasil uji coba memungkinkan kami untuk 
menyimpulkan bahwa vaksin itu aman dan sangat 
imunogenik karena semua hewan yang divaksinasi 
mengembangkan antibodi terhadap virus corona,” 
kata Konstantin Savenkov, wakil kepala regulator 
Rosselkhoznadzor - Pusat Kesehatan Hewan Federal 
Rusia.

Badan pengawas mengatakan, hewan-hewan yang 
disuntik vaksin Covid-19 terus menunjukkan respons 
kekebalan selama setidaknya enam bulan dan akan 
terus dipelajari efeknya pada hewan. 
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NASA Siap Terbangkan 
Helikopter di Mars
JAKARTA - Helikopter Ingeunity sukses bertahan menghadapi suhu beku Planet Mars yang 
mencapai minus 90 derajat celcius.

SAINS
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Manajer Proyek Ingenuity di Jet Propulsion Laboratory 
NASA Mimi Aung mengungkapkan keberhasilan ini 
sangat menggembirakan sebab lembaga antariksa AS itu 
berencana menerbangkan Ingenuity di permukaan Mars 
untuk pertama kalinya. Sebelumnya, helikopter tersebut 
dilepaskan dari  badan wahana penjelajah Perseverance 
NASA pada Sabtu lalu. 

Sebagai informasi, Ingenuity sendiri diberangkatkan 
ke Mars bersamaan dengan wahana penjelajah 
Perseverance yang mendarat di Mars pada 18 Februari 
2021. 

Supaya dapat beroperasi, helikopter NASA Ingenuity 
harus terlepas terlebih dahulu dari bagian robot 
penjelajah Perseverance saat mendarat di Mars. Setelah 
terpisah, Ingenuity hanya mengandalkan baterai 
bertenaga surya yang dimilikinya untuk menjalankan 
pemanas penting yang melindungi komponen listrik 
dari malam Mars yang super dingin. Suhu malam di Mars 

sendiri diperkirakan mampu mencapai minus 90 derajat 
celsius.
 
“Ini pertama kalinya Ingenuity berada sendirian di 
permukaan Mars,” kata Mimi Aung seperti dilansir 
dari Kompas.com, . “Namun kami sekarang mendapat 
konfimasi jika Ingenuity memiliki insulasi, pemanas, 
energi yang cukup di baterainya untuk bertahan di 
malam yang dingin. 

Ini merupakan kemenangan besar bagi tim dan kami 
bersemangat mempersiapkan Ingenuity untuk uji 
terbang pertama kali,” lanjut Aung. 

Dalam beberapa hari mendatang, Ingenuity akan 
menjalani tes pada bilah rotor dan motornya. Jika 
semuanya berjalan dengan baik, Jet Propulsion 
Laboratory NASA, diharapkan helikopter NASA Ingenuity 
bisa melakukan penerbangan pertamanya di Mars tak 
lebih dari tanggal 11 April 2021. ***
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Aplikasi yang Paling Banyak 
Bagi Data ke Pihak Ketiga
JAKARTA - Instagram terungkap bagikan lebih banyak data pengguna ketimbang aplikasi App 
Store lainnya. Ini berdasarkan studi terbaru yang mengungkap deretan aplikasi yang banyak bagi 
data ke pihak ketiga, seperti dikutip dari Liputan6.com.

Studi ini dilakukan oleh perusahaan keamanan 
penyimpanan cloud bernama pCloud berdasarkan pada 
fitur label privasi Apple pada App Store.

pCloud menganalisis “Data used to Track You”, “Third Party 
Advertising”, dan “Developer’s Advertising or Marketing.”

Hasil analisis ini, pCloud menemukan Instagram 
membagikan 79 data yang mereka kumpulkan kepada 
pihak ketiga.

Data-data pengguna yang dibagikan Instagram pada pihak 
ketiga meliputi data pembelian, lokasi, informasi kontak, 
daftar kontak, konten pengguna, riwayat pencarian dan 
penelusuran, pengenal, data penggunaan, diagnostik, dan 
informasi finansial.

Di tempat kedua, Facebook membagikan 57 persen data 
yang dikumpulkan dari pengguna kepada pihak ketiga. 
Kemudian ada LinkedIn dan Uber Eats yang membagikan 
50 persen data pengguna kepada pihak ketiga.

“Meski terkadang aplikasi perlu memberikan data 
tertentu kepada pihak ketiga untuk membantu mereka 
menyediakan layanan, sejumlah besar aplikasi sebenarnya 
melakukan hal itu untuk keuntungan sendiri, bukan untuk 
pengguna,” kata Digital Marketing Manager di pCloud, 
Ivan Dimitrov.

Menurut Dimitrov, mengambil keuntungan dari berbagi 
informasi pribadi menjadi hal yang berkembang dalam 
praktik online modern.

Kendati demikian, lanjut dia, aplikasi tentu menggunakan 
data yang mereka kumpulkan untuk menjual produk 
mereka sendiri. Dalam hal ini, Instagram menjadi 
pelanggar terburuk bersama dengan perusahaan 
induknya, Facebook.

Keduanya menggunakan 86 persen data yang mereka 
kumpulkan untuk menjual lebih banyak produk mereka 
sendiri.

Sementara itu, Skype, Microsoft Teams, Google Classroom, 
Telegram, Clubhouse, Netflix, dan Signal sama sekali tidak 
mengumpulkan data untuk iklan atau pun untuk pihak 
ketiga.

Dalam hal media sosial, Bigo Live dan Likee masuk di antara 
20 aplikasi teraman untuk digunakan. Aplikasi ini hanya 
mengumpulkan 2 persen data pribadi dari pengguna.

“Raksasa media sosial seperti Instagram dan Facebook 
berupaya mengumpulkan informasi sebanyak mungkin 
dari pengguna ketimbang memprioritaskan menjaga 
privasi pengguna,” katanya. 

Ia mengingatkan, ke depannya siapa pun yang 
menggunakan aplikasi apa pun harus menyadari informasi 
apa saja yang harus diserahkan kepada platform.

Pihak
Ketiga

43%

43%

36%

36%

36%

79%

57%

50%

50%

50%

Berikut daftar aplikasi yang paling banyak 
bagikan data pengguna ke pihak ketiga versi 
pCloud:

Sementara aplikasi terkemuka seperti TikTok, Snapchat, Spotify, Tinder, dan Twitter 
membagikan sekitar 20-30 persen data yang dikumpulkan ke pihak ketiga. ***



Satelit SATRIA I 
Mengudara di Kuartal 
IV 2023

JAKARTA - Radio Regulations Board (RBB) International 
Telecommunication Union (ITU) menyetujui proposal 
permohonan perpanjangan masa waktu penggunaan 
filing PSN-146E, yang akan digunakan oleh Satelit Republik 
Indonesia I (SATRIA I).
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Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyatakan, 
perpanjangan filing Indonesia tidak mengubah jadwal peluncuran dan 
Commercial Operation Date (COD) pada kuartal IV 2023.

“Permohonan perpanjangan masa laku filing satelit ini disetujui 
oleh Radio Regulations Board. Hasil permohonan tersebut juga 
dipublikasikan di website International Telecommunication Union 
tanggal 31 Maret 2021,” jelas menteri.

Menurut Menteri Johnny, surat persetujuan juga telah dikirimkan 
Director of the Radiocommunication Bureau (Direktur BR) kepada 
Administrasi Telekomunikasi Indonesia pada 1 April 2021.

“Indonesia diberikan jangka waktu 7 bulan untuk perpanjangan izin 
filing orbit ini, yaitu sampai dengan 31 Oktober 2023. Hal ini sejalan 
dengan dukungan dari pabrikan satelit SATRIA, Thales Alenia Space,” 
paparnya.

Menkominfo Johnny menegaskan perpanjangan filing Indonesia tidak 
mengubah jadwal peluncuran dan Commercial Operation Date (COD) 
pada Q4 2023. Perpanjangan filing selama 7 (tujuh) bulan ini dapat 
menghindari biaya tambahan sebesar sekitar US$ 9 juta.

“Proses produksi proyek SATRIA telah dimulai sejak ditandatangani 
Preliminary Working Agreement (PWA) antara Konsorsium PSN (PT 
SNT) dengan Thales Alenia Space pada tanggal 3 September 2020 lalu,” 
jelasnya.

Proyek SATRIA I merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) 
yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 
tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Percepatan Proyek Strategi Nasional.

Proyek ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kapasitas satelit 
Indonesia, guna menyediakan akses internet pada 150.000 titik layanan 
publik. Karenanya, penting untuk dilakukan berbagai upaya demi 
suksesnya peluncuran SATRIA I ini. ***

LIFESTYLE
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JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 
Indonesia (APJII) berkomitmen meningkatkan 
sinergitas dengan Direktorat Tindak Pidana 
Siber Bareskrim Kepolisian RI (Siber Polri) untuk 
membantu penegak hukum menangani kasus 
kejahatan siber, terutama hacking.

Jamalul Izza, Ketua Umum APJII, mengatakan selama 
ini Asosiasi banyak dimintai bantuan oleh Siber Polri 
untuk kasus-kasus kejahatan siber. Pada beberapa kasus 
kejahatan siber yang menimpa lembaga pemerintah atau 
swasta di Tanah Air, Siber Polri sering meminta bantuan 
soal IP address pelaku kejahatan siber, lokasinya di mana, 
dan sebagainya. 

“Sebagai Asosiasi dengan anggota internet service 
provider (ISP), kami memiliki data IP adress, sehingga 
kalau IP address si pelaku kejahatan siber di Indnoesia, 
kami pasti punya datanya, karena pendaftaran IP address 
harus berbadan hukum,” ujar Jamal saat tampil di talk show 
SiberTV, pada Rabu (17/3).  Narasumber lain di talk show 
ini adalah AKBP Purnomo, Kanit 2 Subdit 2 Dittipidisiber 
Bareskrim Polri. 

Menurut Jamal, APJII juga sering melakukan pelatihan-
pelatihan untuk mencegah kejahatan siber. Apalagi saat 
ini anggota APJII beragam, selain ISP, ada juga non-ISP 
seperti kalangan perbankan, Polri, dan militer.  Materi 
pelatihannya beragam, antara lain security DNS, cara 
mengamankan DNS, dan sebagainya.

Beberapa kali APJII juga menerima laporan kejahatan 
siber.  Sesuai kerja samanya, APJII selalu berkoordinasi 
tim Siber Bareskrim untuk ditindaklanjuti secara hukum 
termasuk potensi kerugiannya.

AKBP Purnomo menjelaskan kasus kejahatan siber 
terutama hacking yang ditangani Direktorat Siber 

Bareskrim Polri cukup tinggi. Pada 2017, Siber Polri 
menangani 35 kasus hacking. Setahun berikutnya jumlah 
kasusnya bertambah menjadi 43 dan melonjak menjadi 
148 kasus pada 2019.

Siber Polri, kata dia, membuka banyak saluran bagi 
masyarakat yang menjadi korban kejahatan siber 
termasuk hacking. Antara lain bisa datang langsung ke 
Siber Polri atau Polda, lewat e-mail, media sosial Siber 
Polri, dan sebagainya. 

Jamal menambahkan kejahatan siber sepeti hacking bisa 
random dan acak. Sasaran dan tujuannya beragam, bisa 
situs pemerintah, korporasi, atau individu. Tujuannya 
bisa ambil alih admin akun, sehingga si admin tidak bisa 
masuk. Untuk itu, hacker ini meminta imbalan uang biasa 
disebut malware/ransomware. 

Terakhir, Jamal mengingatkan bahwa perang siber bisa 
terjadi kapan saja dan di mana saja, karena  semua sistem 
serba-digital. Maka itu, Indonesia harus mewaspadai 
serangan siber dari luar, karena ini berbahaya di era digital 
sekarang. 

“Hati-hati dengan pencurian data pribadi kita. Maka itu, 
kembali ke diri kita. Misalnya bagaimana mengamankan 
data kita di smartphone kita, password harus unik dan 
jangan mudah diberikan ke orang lain,” pungkas Jamal. 
***

APJII Tingkatkan 
Sinergitas dengan 
Siber Polri Lawan 
Kejahatan Siber
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JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara 
Jasa Internet Indonesia (APJII) Jamalul Izza 
mengatakan di tengah meningkatnya jumlah 
pengguna internet di Indonesia, terdapat 
tiga kategori yang wajib dilindungi dalam hal 
perlindungan data. Apalagi saat ini pemerintah 
dan DPR sedang membahsa RUU Perlindungan 
Data Pribadi (PDP).

Kategori pertama adalah pemilik data pribadi. Pemiliki 
data pribadi ini merupakan dasar untuk dilindungi 
data pribadinya. Hal ini dibutuhkan perlindungan dari 
pencurian, penyalahgunaan, dan pemrosesan data 
pribadi tanpa izin serta pelanggan dalam melindungi 
data pribadi.
“Contoh misalnya nomor-nomor telepon yang tidak jelas 
memberikan promo-promo yang mengganggu aktivitas 
kita. Dan tentunya sumber nomor yang didapatkannya 
berasal dari mana?” kata Jamal dalam diskusi yang 
digelar Cyberthreat berjudul Pentingnya Menjaga Data 
Pribadi, Senin (15/3).

Kategori kedua adalah pengendali data pribadi. Menurut 
Jamal, pengendali data pribadi ini juga perlu dilindungi. 
Sebab, pengendali data pribadi ini yang diamanahkan 
oleh pemilik data untuk memproses dan menyimpan 
data pribadi masyarakat.

“Saat rapat dengar pendapat bersama DPR RI tentang 
RUU PDP, APJII memberikan poin ini sebagai usulan yang 
masuk ke UU PDP nantinya. Tujuannya agar tidak ada 
salah tafsir dalam hal kewajiban mencegah data pribadi 
diakses. Maka itu, kita harus punya standar untuk ini,” 
ungkap Jamal.

Dan kategori ketiga, kedaulatan data. Sebab kedaulatan 
data juga tak bisa dilepaskan dari perlindungan data 
pribadi. Diperlukan menjaga kedaulatan data agar data-
data penting masyarakat Indonesia tidak berada di luar 
negeri.

“Itulah mengapa, APJII tidak setuju adanya transfer data 
di luar negeri. Kami ingin data masyarakat Indonesia ada 
di Indonesia,” tegas dia. ***

Tiga Kategori Ini Jadi 
Prioritas Perlindungan 
Data Pribadi Kita
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