
Edisi 86 | Mei 2021
FOKUS UTAMA

Maju-Mundur Nasib Revisi UU ITE
JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tiba-tiba membuat pernyataan  menggelitik. 
Pernyataan itu disampaikan kala menggelar Rapat Pimpinan TNI dan Polri. Dalam rapat tersebut,  
ia langsung menyatakan bahwa UU ITE menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Respons atas hal itu, 
Jokowi menyatakan bakal merevisi UU ITE bersama DPR. 

“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa 
memberikan rasa keadilan, saya akan 
minta kepada DPR untuk bersama-
sama merevisinya, Undang-undang ITE 
ini,” kata Jokowi pada medio Februari 
lalu.

Pernyataan Jokowi ini ditangkap 
sebagai peluang untuk melakukan 
revisi total UU ITE. Kesempatan untuk 
merevisi total UU ini, digaungkan oleh 
Southeast Asia Freedom of Expression 
Network (SAFEnet). Damar Juniarto 
dari Safenet menilai, peluang revisi 
UU ITE ini perlu dimaknai sebagai 
kesempatan merevisi total UU ITE dari 
9 pasal bermasalah. 

Dalam laporan SAFEnet terkait kasus 
UU ITE ini mulai tahun 2008-2020 
menunjukkan aktivis, jurnalis, akademisi 
kini menjadi pihak yang lebih sering 
dilaporkan, meski mayoritas yang 
dilaporkan masih warga kebanyakan. 

70 persen dari para pelapor UU ITE 
adalah kalangan pejabat publik (38 
persen), kalangan profesi (27 persen) 
dan kalangan pengusaha (5 persen), 
sedang sisanya adalah sesama warga 
(29 persen) dan tidak jelas latarnya (1 
persen).

“Tanpa melakukan revisi menyeluruh, 
sulit membayangkan UU ITE akan 
membaik. Sebaiknya tidak perlu 
mengulur waktu, pemerintah lekas saja 
memasukkan Revisi UU ITE ke dalam 
prioritas Prolegnas ke DPR. Jangan 
sampai masyarakat kecewa untuk 
kedua kali,” tulisnya di website SAFEnet.

Perlu diketahui, revisi UU ITE sebetulnya 
bukan pertama kali ini saja bergulir. Pada 
2016, DPR telah merevisi UU tersebut 
dengan mengesahkan UU Nomor 19 
Tahun 2016 sebagai perubahan UU 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. 

Namun demikian, revisi saat itu tidak 
serta merta mencabut pasal-pasal 
dalam UU ITE yang dianggap sebagai 
pasal karet. Pasal yang dianggap 
bermasalah antara lain Pasal 27 Ayat 
(1) soal kesusilaan, Pasal 27 Ayat (3) 
soal penghinaan dan/atau pencemaran 
nama baik, dan Pasal 28 Ayat (2) soal 
ujaran kebencian.

Di sisi lain, alih-alih mempersiapkan 
revisi UU ITE ini,  Menteri Komunikasi 
dan Informatika (Menkominfo) Johnny 
G Plate mendukung pembuatan 
pedoman interpretasi Undang-undang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 
ITE).

Pembuatan pedoman interpretasi ini 
akan dilakukan oleh lembaga yudikatif 
serta Kementerian/Lembaga terkait. 
Pedoman ini dibuat untuk memperjelas 
penafsiran atas beberapa pasal dalam 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Perubahan atasUndang-
UndangNomor 11 Tahun 2008 Tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik. 

“Kemkominfo mendukung Mahkamah 
Agung, Kepolisian, Kejaksaan, dan 
Kementerian/Lembaga terkait dalam 
membuat pedoman intepretasi resmi 
terhadap UU ITE agar lebih jelas dalam 
penafsiran,” jelasnya Menteri Johnny.

“Semangat UU ITE sebetulnya adalah 
untuk menjaga ruang digital Indonesia 
agar bersih, sehat, beretika, dan bisa 
dimanfaatkan secara produktif,” ambil 
Menkominfo.

UU ITE Dipertahankan
Selang Presiden Jokowi meminta untuk 
melakukan revisi UU ITE, pemerintah 
malah membentuk dua tim untuk 
merespons polemik tentang UU 
ITE untuk merespons wacana yang 
digaungkan Presiden. 

Menteri Koordinator Bidang Politik, 
Hukum dan Keamanan (Menko 
Polhukam) Mahfud MD mengatakan, 
satu tim dibentuk untuk membahas 
rencana revisi UU ITE. Singkatnya, 
setelah melakukan kajian, ternyata UU 
ITE disarankan agar tetap dipertahankan.

“UU ITE masih sangat diperlukan untuk 
mengantisipasi dan menghukumi. 
Bukan menghukum, ya, menghukumi, 
dunia digital. Masih sangat dibutuhkan. 
Oleh sebab itu, tidak akan ada 
pencabutan UU ITE,” ujar Mahfud dalam 
konferensi pers. 

Mahfud menyebut UU ITE tetap 
memerlukan sedikit revisi semantik 
ke depannya. Perbaikan tersebut 
hanya berupa penambahan frasa dan 
penjelasan. Selain itu, nantinya juga 
akan ada penambahakan pasal. 

“Memang kemudian untuk memperkuat 
ada satu penambahan pasal, yaitu 
penambahan Pasal 45C,” imbuh dia. ***
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Akses Internet di 
Jayapura Kembali Pulih
Sebelumnya, kabel laut milik PT Telekomunikasi Indonesia 
Tbk. (Telkom) dikabarkan putus di titik 360 kilometer. Hal 
tersebut menyebabkan masyarakat Jayapura tidak bisa 
mengakses jaringan internet seluler sejak Jumat malam 
(30/4). 

Seperti dilansir dari Antara, Kepala Telkom Jayapura 
Sugeng  mengatakan lokasi putusnya kabel laut tersebut 
berada di wilayah Jayapura antara Sarmi dan Biak. 
“Estimasi perbaikan sekitar satu bulan,” katanya.

Vice President Corporate Communication Telkom Pujo 
Pramono menuturkan hingga saat ini, mereka masih fokus 
untuk mempercepat proses pemulihan layanan Telkom 
Group di Jayapura yang terdampak putusnya Sistem 
Komunikasi Kabel Laut (SKKL) SMPCS tersebut.

“Proses perbaikan tersebut dilakukan melalui 
pemanfaatan jaringan Palapa Ring Timur, pemanfaatan 
link-link Satelit dan penggunaan Radio IP terrestrial,” ujar 
Pujo dalam keterangan resminya, Selasa (4/5).

Pujo mengatakan saat ini kapasitas bandwidth yang sudah 
aktif adalah 1.124 Mbps. Layanan telepon dan SMS, baik 
mobile maupun fixed broadband, sudah dapat digunakan 
pelanggan di Jayapura, Sarmi, dan Sentani.

Sementara untuk layanan data, sudah mulai pulih secara 
bertahap dan terbatas, termasuk layanan Enterprise (IP VPN, 
Astinet). Sedangkan untuk perbaikan pada ruas SMPCS 
yang putus ditargetkan dapat selesai pada minggu pertama 
Juni 2021, mengingat perlu proses penyambungan kabel 
dengan menggunakan kapal khusus. ***

JAYAPURA - Setelah lima hari tumbang, PT Telekomunikasi Indonesia  (Telkom) Tbk mengklaim jaringan 
internet di Jayapura sudah beroperasi normal sejak 4 Mei 2021.
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Merger Indosat dan Tri 
Diundur hingga Akhir Juni
JAKARTA - Proses merger antara operator seluler Indosat Ooredo dan Hutchison 3 Indonesia (Tri) 
terpaksa diundur hingga 30 Juni tahuan ini, demi meneruskan due dilligent yang belum rampung. 

Sebelumnya batas waktu merger ini ditetapkan pada 30 
April 2021. Namun, pemegang saham utama Tri Indonesia 
dan Indosat telah setuju memperpanjang periode eksklusif 
negosiasi penggabungan kedua bisnis tersebut sampai 
dua bulan ke depan.

“Pemegang saham kami telah menyatakan mereka 
membutuhkan waktu lebih banyak untuk menyelesaikan 
negosiasi yang telah berlangsung dengan konstruktif ini,” 
ujar CEO Tri Indonesia Cliff Woo.

SVP-Head of Corporate Communications Indosat 
Ooreodoo Steve Saerang mengungkapkan nada yang 
sama, bahwa saat ini masing-masing perusahaan masih 
melaksanakan due diligence.

Sebelumnya, Ooredoo dan CK Hutchison Holdings Limited 
(CK Hutchison) menandatangani not kesepahaman atau 
memorandum of understanding (MoU) secara eksklusif 
untuk potensi menggabungkan bisnis telekomunikasi 
antara Indosat Ooredoo dan Hutchison 3 Indonesia. 

MoU tersebut ditandatangani akhir Desember 2020. 
Disebutkan periode eksklusivitas MoU ini berlaku hingga 
30 April 2021. Artinya, Tri dan Indosat dilarang untuk 
menjalin kerja sama dengan operator lain selama MoU 
tersebut berlaku.

Perlu diketahui, Ooredoo memiliki sekitar 65 persen saham 
Indosat. Sementara di Indonesia, Hutchison memiliki Tri 
yang dikelola PT Hutchison 3 Indonesia. Kesepakatan ini 
akan melibatkan penawaran tunai dan saham. ***
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Resmi, Tiket Wisata 
ke Luar Angkasa 
Mulai Dijual

JAKARTA - Setelah resmi mengumumkan 
pendaftaran pembelian tiket perjalanan ke luar 
angkasa, Blue Origin akhirnya mengumumkan 
jadwal peluncurannya. 

Perusahaan besutan Jeff Bezos itu menetapkan 
20 Juli sebagai hari peluncuran. Bukan 
kebetulan, ini juga merupakan tanggal Neil 
Amstrong dan Buzz Aldrin mendapat di bulan 
dalam misi Apollo 11 pada 52 tahun silam.

Seperti dikutip dari Detik.com, untuk membawa 
manusia menikmati pemandangan luar 
angkasa, Blue Origin akan menggunakan roket 
andalannya, New Shepard. Roket tersebut 
sudah diuji 14 kali penerbangan sejak 2015 
hingga akhirnya dinyatakan layak terbang. Ada 
satu kursi yang diperebutkan menikmati wisata 
luar angkasa, hanya saja orang yang mengisi 
kursi itu belum diketahui. Sebab, Blue Origin 
akan melakukan lelang tiket ini yang dibagi ke 
dalam tiga tahap.

Tahap pertama pada 5-19 Mei, yang berminat 
bisa menawarkan harga berapa pun yang 
mereka nilai sesuai untuk menebus satu tiket 
wisata luar angkasa. Di tahap ini, Blue Origin 
memastikan penawaran harga tidak terbuka, 
artinya yang tahu hanya dari pihak internal.

Setelah mendapatkan tawaran tertinggi, 
perusahaan akan mengumumkannya pada 19 Mei 
2021. Kemudian pada 12 Juni 2021, penawaran 
diakhiri dengan lelang online langsung untuk 
memilih turis pertama wisata luar angkasa. ***
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Manusia Abad 
Pertengahan 
di Inggris 
Rentan Kena 
Kanker

JAKARTA - Asumsi bahwa kanker merupakan 
penyakit modern tampaknya perlu direvisi. 
Penelitian terbaru menunjukkan kanker juga 
menjadi ancaman serius di abad pertengahan.

Seperti dilansir dari Kompas.com, para peneliti di Inggris 
melakukan X-ray dan CT Scan terhadap tulang kerangka 
manusia abad pertengahan untuk mencari kemungkinan 
penyakit fatal. Mereka menemukan setidaknya 1 dari 10 
penduduk Inggris pada masa tersebut menderita kanker. 
Hal tersebut menantang asumsi yang selama ini beredar 
bahwa kanker lebih banyak muncul akibat gaya hidup 
modern. 

Sebelumnya, kanker tertua yang diketahui berasal dari 
Mesir kuno pada 5.000 tahun silam. Namun, kanker 
dianggap relatif langka terjadi di masa lalu dan baru lebih 
banyak muncul di zaman modern. 

Ada yang mengaitkan meningkatnya kanker merupakan 
peran dari paparan terhadap lebih banyak polutan 
lingkungan, seiring perluasan industrialisasi dan 
popularitas merokok di abad ke-18. Namun, studi baru 
yang diterbitkan di jurnal Cancer menunjukkan bahwa 
kanker rupanya telah umum terjadi di kehidupan orang-
orang selama beberapa waktu. 

Dalam studi tersebut, para peneliti di 
Inggris memeriksa kerangka 143 orang 
yang digali dari enam kuburan abad 
pertengahan yang terletak di sekitar kota 
Cambridge. Kerangka-kerangka tersebut 
diperkirakan meninggal antara abad ke-6 
dan ke-16. Peneliti kemudian menganalisis 
tulang menggunakan pencitraan medis, 
mengamati dengan cermat jejak kanker 
stadium lanjut yang mungkin tak tampak 
di permukaan.

“Kami pikir proporsi total populasi abad 
pertengahan yang mungkin menderita 
kanker adalah 9-14 persen,” ungkap 
Piers Mitchell, penulis studi dan peneliti 
dari Departemen Arkeologi Universitas 
Cambridge. ***
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Kaspersky Ingatkan Cukup 
Keswastaan untuk  Lapangan top
JAKARTA - Perusahaan keamanan internet, Kaspersky, menyarankan kepada pengguna internet 
untuk selalu berhati-hati dalam membagikan data pribadi ke media sosial. Perusahaan keamanan 
siber ini menyebut, memberikan terlalu banyak informasi di media sosial bisa memudahkan penjahat 
siber untuk mengumpulkan informasi tentang seseorang.

Berikut adalah sejumlah tips Kaspersky untuk memaksimalkan privasi online tetap terjaga dengan baik, dikutip 
dari Liputan6.com.

1. Hindari publikasi informasi 
tentang rencana perjalanan 
yang akan datang. Hal ini bisa 
mengingatkan kepada orang-orang 
bahwa kamu akan berada jauh dari 
rumah.

3. Periksa apakah medsos yang 
kamu pakai menambah data lokasi 
pada unggahan. Jika iya, matikan 
pengaturan ini. Pada dasarnya, 
membagikan lokasi secara publik 
merupakan hal yang tidak perlu.4. 
Hindari mengikuti kuis trivia 
yang sesekali beredar di media 
sosial. Pasalnya sering kali dapat 
menanyakan pertanyaan seperti 
hewan peliharaan favorit atau 
nama sekolah.

4. Jenis pertanyaan ini seringkali 
digunakan sebagai pertanyaan 
keamanan, jadi memberikan 
jawaban ini kepada publik 
mempermudah peretas untuk 
membobol akun online kamu.

5. Hati-hati dengan hadiah, 
giveaway, dan kontes. Meski 
banyak yang sah, beberapa 
merupakan penipuan terselubung. 
Dengan membagikannya ke media 
sosial, kamu bisa menyebarkan 
malware tanpa disadari, atau 
menjebak orang memberikan data 
sensitif mereka.

2. Hindari mengungkap terlalu 
banyak informasi seperti tanggal 
lahir atau tempat kerja di media 
sosial. Hindari juga untuk 
mengunggah alamat rumah atau 
nomor telepon di forum publik 
mana pun.

Amankan Perangkat 
Kaspersky juga mengajak pengguna untuk mengamankan perangkat selulernya. Bagaimana  caranya:

1. Pastikan memiliki kode sandi 
atau password yang tidak mudah 
ditebak untuk mengakses ponsel 
Anda. Pastikan untuk selalu 
mengunduh aplikasi atau gim 
hanya dari toko aplikasi yang sah.

2. Jangan melakukan jailbreak 
atau root perangkat kamu. Hal 
tersebut memberi peretas cara 
untuk menimpa pengaturan kamu 
dan menginstal perangkat lunak 
berbahaya milik mereka.

3. Pertimbangkan download 
aplikasi yang bisa menghapus 
semua data ponsel dari jarak jauh 
jika ponsel dicuri. Dengan begitu, 
kamu bisa menghapus informasi 
pribadi dengan mudah.  Selalu 
update software apa pun, dan hati-
hati ketika mengklik tautan online.

4. Pasang solusi gabungan produk 
keamanan untuk meminimalkan 
ancaman dan menjaga data tetap 
aman saat online. ***
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Produksi Smart Home 
Diprediksi Penuhan
JAKARTA - Permintaan produk smart home kian meningkat bila melihat tingginya pengembang 
rumah mengimplementasikan fitur smart home sebagai nilai jual tambah yang diminati.

w
w

w
.unsplash.com

w
w

w
.avnerd.com

Laporan Financial Times menyebutkan prediksi para ahli 
mengenai peningkatan permintaan solusi rumah pintar. 
Prediksi ini semakin diperkuat dengan perhitungan 
Statista bahwa prakiraan pendapatan pasar smart home 
di Indonesia yang mencapai hingga US$ 695,5 juta pada  
tahun 2025.

Laporan tersebut melanjutkan bahwa banyak konsumen 
mencari kenyamanan dan kemudahan serba otomatis 
yang dihadirkan solusi smart home.

“Ada banyak manfaat dan keuntungan yang dapat 
dirasakan dan itu merupakan fakta nyata dialami 
pengguna terlihat dari permintaan tersebut kian 
meningkat setiap tahunnya,” kata Howard Yoeng - 
Country Manager EZVIZ Indonesia dalam keterangannya, 
Kamis (6/5).

Selain itu, lanjut Howard, adanya agenda pemerintah 
Indonesia untuk mendewasakan transformasi digital, 
implementasi smart home merupakan salah satu contoh 
termudah dan memberikan manfaat secara langsung 
bagi konsumen Indonesia akan potensi gaya hidup masa 
depan yang ideal, praktis, mudah, dan nyaman.

Peluang ini pun tak sia-siakan pihaknya untuk 
menghadirkan produk-produk terbaru EZVIZ. 
Menurutnya, ada 10 produk terbaru dari berbagai lini 
untuk keamanan.

“Kami menghadirkan 10 produk terbaru dari berbagai 
lini untuk memberikan keamanan bagi pengguna 
dengan C6N, C1C-B, C3W, dan C8C. Ditambah DP1C, 
DB2C, LB1, L2, T30, dan Air Purifier yang semakin 
melengkapi pengalaman smart home terbaik,” ujar 
Howard. ***
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Kesepakatan itu lahir saat APJII Pengurus Wilayah Riau 
menggelar acara “Sosialisasi Penggunaan Frekuensi”, 
yang menghadirkan narasumber Nofriadi, Kasi 
Pemantauan dan Penertiban Balmon Kelas I Pekanbaru, 
serta Handoyo Taher, Ketua Bidang Organisasi Pengurus 
Pusat APJII, di Hotel Jatra, Pekanbaru, pada 21 April 2021.

Acara yang dirangkai dengan buka puasaa bersama ini 
juga dihadiri oleh Didi Winarsyah, Ketua APJII Pengurus 
Wilayah Riau, dan Wan Fachrurazi, plh Balmon Kelas I 
Pekanbaru.

“Dengan meningkatnya teknologi seperti Closed Circuit 
Television (CCTV) bahkan teknologi terbaru penggunaan 
Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang oleh 
kepolisaan RI digunakan untuk e-tilang, maka pengguna 
frekuensi semakin tinggi. Sehingga perlu penertiban 
frekuensi yang telah diatur negara,” kata Wan Fachrurazi, 
plh Balmon Kelas I Pekanbaru.

Nofriadi, Kasi Pemantauan dan Penertiban Balmon 
Kelas I Pekanbaru, mengatakan pemerintah berencana 
melakukan penertiban penggunaan frekuensi secara 
nasional. Semula penertiban secara serentak ini digelar 
pada Maret lalu, tapi diundur pada Juni tahun ini. Untuk 
itu, Balmon meminta perusahaan internet (ISP), anggota 
APJII, tertib menggunakan frekuensi.

“Penertiban ini bersifat nasional dan tanpa kecuali 
sehingga juga menyasar internet service provider (ISP) 
yang banyak menggunakan frekeunsi,” ungkap Nofriadi.

Sementara Handoyo Taher menjelaskan, pertumbuhan 
bisnis internet di Indonesia cukup baik, yang bisa dilihat 
dari jumlah ISP yang menjadi anggota APJII. Bila pada 
2018, ada 300-an ISP menjadi anggota APJII, maka pada 
tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 500 ISP.

“Maka itu, perlu ada sosialisasi ini agar semua ISP dapat 
berusaha sesuai aturan. Untuk kawan-kawan dari RT-RW 
Net, APJII minta segera mengurus izinnya dan 
ditingkatkan menjadi ISP, karena pengurusan menjadi 
ISP kini semakin mudah dengan penggunaaan sistem 
OSS (Online Single Submission OSS),” kata pria yang 
biasa disapa Om HT ini.

Acara Sosialisasi Frekeunsi di Pekanbaru Riau ini dihadiri 
sekitar 30 perusahaan ISP di Provinsi Riau dengan 
menerapkan protokol kesehatan ketat. Secara 
bersamaan, acara sosialisasi ini menjadi kesempatan 
bagi APJII untuk menyalurkan bantuan kepada para 
anak yatim binaan LAZISMU Pekanbaru. ***

APJII: Perlu Sosialisasi dalam Kegiatan 
Penertiban Frekuensi di Riau
PEKANBARU - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Balai Monitoring 
(Balmon) Kelas I Pekanbaru sepakat melakukan sosialisasi terlebih dahulu terkait penertiban 
frekuensi di Provinsi Riau.
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Pusat Data Nasional Bisa Bikin 
Negara Berhemat Puluhan Triliun
Menteri Komunikasi dan Infomatika Johnny 
G Plate mengatakan, pembangunan PDN 
bisa memperkuat satu data dan mendorong 
efisiensi fiskal secara signifikan. Oleh karena 
itu, pemerintah tengah memantapkan 
perencanaan tata kelola dan kedaulatan data 
nasional.

“Saat ini Indonesia memiliki 2.700 data 
center, tapi hanya 3 persen yang memenuhi 
standar internasional. Pusat Data Nasional ini 
akan meningkatkan kinerja dan capaian Satu 
Data di Indonesia, juga menjadi medium 
untuk integrasi dan efisiensi sekitar 24.700 
aplikasi pemerintahan pusat dan daerah 
yang digunakan selama ini,” ujar menteri saat 
m e n i n j a u  r e n c a n a  l a h a n  l o k a s i 
pembangunan Pusat Data Nasional di 
kawasan Barelang dan Kawasan Ekonomi 
Khusus (KEK) Nongsa, Kota Batam, Kepulauan 
Riau, Jum’at (23/4/).

Pembangunan Pusat Data Nasional di Batam dimulai 
pada 2022 dan ditargetkan selesai pada 2025. Batam 
dianggap memiliki keunggulan dari sisi kelengkapan 
infrastruktur penunjang, seperti infrastruktur serat optik, 
pasokan listrik, dan air.

Menurutnya, pemerintah membangun PDN untuk 
mengonsolidasikan data dan mempercepat digitalisasi 
layanan publik. PDN juga jadi pondasi utama untuk 
percepatan digitalisasi. Oleh karena itu, Kominfo 
ditugaskan untuk mengonsolidasikan pusat data atau 
ruang server yang dikelola oleh kementerian dan 
lembaga untuk disatukan di Pusat Data Nasional.

Selain pusat data nasional, Presiden Jokowi Widodo juga 
menetapkan Indonesia harus memiliki Satu Data Nasional, 
ujar menteri.

Untuk bisa mengonsolidasikan data, kata Menteri Johnny, 
itu merupakan pekerjaan sangat berat. Beberapa 
pekerjaan rumah secara pararel yang perlu disiapkan 
dalam membangun Pusat Data Nasional meliputi 
organisasi pengelola PDN, penyediaan government cloud 
berstandar global, dan memiliki kemampuan SDM dalam 
audit sistem keamanan digital.

“Pemerintah akan memprioritaskan pengembangan 
kemampuan SDM dalam negeri yang cakap terkait 
dengan sistem keamanan digital tersebut. Melalui skema 
literasi digital #MakinCakapDigital dari Kominfo, prioritas 
pengembangan SDM bidang digital di Indonesia akan 
terus diselaraskan dengan kebutuhan tata Kelola sumber 
daya data di Indonesia,” tegasnya.

Kominfo RI akan berkolaborasi dengan pemangku 
kepentingan, telah menyiapkan program Siberkreasi, 
Digital Talent Scholarship (DTS) hingga Digital Leadersip 
Academy (DLA), guna pengembangan talenta digital di 
Indonesia.

Dalam kesempatan serupa, menteri menegaskan landasan 
hukum yang digunakan dalam pembangunan Pusat Data 
Nasional adalah Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 
tentang PSTE, Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 
tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden No 95 
Tahun 2018 tentang SPBE, Peraturan Presiden No 39 
Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan Peraturan 
Menteri Kominfo No 8 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang 
Komunikasi dan Informatika. ***

JAKARTA - Pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) diperkirakan 
dapat mendorong efisiensi fiskal hingga Rp 20 triliun per tahun.
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