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Pemerintah Persiapkan 
Pusat Data Nasional
JAKARTA - Mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo, Dirjen 
Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informarika 
RI Semuel A Pangerapan dalam webinar “Menuju Indonesia Satu 
Data” mengatakan data merupakan “new oil” atau minyak baru.  

Dilansir dari laman aptika.kominfo.
go.id, disebutkan bahwa infrastruktur 
pendukung Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik (SPBE) berupa 
Pusat Data Nasional (PDN) akan 
menyatukan pusat-pusat data 
pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Dirjen Semuel A Pangerapan, 
saat ini ada 2.700 pusat data yang 
sebagian besar berupa ruang server. 
Bisa dibayangkan, betapa sulitnya 
mencari data di banyak tempat 
tersebut. 

“Maka itu,  kami akan gabungkan 
menjadi 8 hingga 12 PDN,” ujarnya. 

Melalui penyederhanaan dan integrasi 
SPBE tadi, data-data tidak lagi saling 
tercecer. “Minyak lama harus dicari 
dan bisa habis, sedangkan minyak 
baru harus dikumpulkan dan tidak bisa 
habis. Kegiatan kita setiap hari 
menghasilkan data,” tegas dirjen.

Sementara itu Menteri Komunikasi dan 
Informatika Johnny G Plate 
mengungkapkan, meski Indonesia 
memiliki lebih dari 2.700 pusat data, 
tapi sebagian besar tidak memenuhi 
standar global.

“Sekitar 3 persen saja yang memenuhi. 
Sebagian besar juga belum 
menggunakan cloud computing, masih 
menggunakan TIK ethernet dan 
sistemnya sendiri,” tuturnya.

Menurut kementerian, pembangunan 
pusat data nasional  memiliki nilai 
strategis, karena bila pusat data 
nasional selesai, maka dapat mengatasi 
sejumlah persoalan di Indonesia.

“Kalau Kominfo melalui Ditjen Aplikasi 
dan Informatika bisa bangun pusat 
data nasional dengan baik dalam 
rangka electronic government, maka 
sebagian masalah Indonesia khususnya 
bidang perencanaan dan implementasi 

bisa teratasi dalam rangka satu data 
nasional,” menteri. 

Saat ini kementerian telah menetapkan 
empat lokasi pembangunan Pusat Data 
Nasional. Menteri Johnny, dalam 
kunjungan meninjau lokasi Pusat Data 
Nasional (PDN) di Batam, mengaku 
penetapan lokasi proyek 
pembangunan PDN tidak hanya 
dilandasi pertimbangan aspek teknis 
dan keamanan, tapi juga aspek 
geostrategis.

“Di samping pertimbangan-
pertimbangan teknis yang disampaikan, 
tentu kami juga akan melihat titik-titik 
geostrategis, salah satunya di Batam 
ini,” kata Johnny.

Beban Baru
Sementara itu, M Tesar Sandikapura, 
Ketua Umum Indonesian Digital 
Empowering Community (IDIEC), 
berpendapat keberadaan PDN di Batam 
bisa menjadi beban baru bagi 
pemerintah daerah dan pemerintah 
pusat. 

Pasalnya, pemerintah harus 
mengeluarkan biaya tranportasi dan 
sebagainya untuk memindahkan data 
yang dimiliki saat ini ke Batam. Pasalnya, 
saat ini sekitar 70 persen hingga 80 
persen pengembangan teknologi di 
pemerintahan masih berada di Pulau 
Jawa.   

Dengan PDN di Batam, maka beberapa 
data fisik yang dimiliki oleh pemerintah 
daerah dan pusat harus dipindahkan ke 
Batam, sehingga mengeluarkan ongkos 
baru. Ongkos ini dapat membengkak 
jika ternyata terjadi sejumlah 
permasalahan selama penyimpanan di 
Batam.

“Beberapa pemerintahan tidak berbasis 
komputasi awan, sehingga harus datang 
secara fisik. Jadi itu kendala dari sisi 
biaya yang besar karena jaraknya terlalu 
jauh,” tegas Tesar. ***
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Menyatukan Data Indonesia”
Presiden Jokowi menyampaikan bahwa transformasi digital 
di masa pandemi maupun setelahnya akan mengubah 
banyak hal dari perilaku masyarakat. Seperti struktural cara 
kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, dan bertransaksi 
yang sebelumnya offline dengan kontak fisik menjadi lebih 
banyak  online.

Untuk antisipasi hal itu, presiden memberikan lima arahan. 
Pertama, perluasan akses dan peningkatan infrastruktur 
digital. Kedua, persiapkan betul roadmap transportasi 
digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, 
layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor 
kesehatan, perdagangan, sektor industri, maupun sektor 
penyiaran. Ketiga, percepat integrasi Pusat Data Nasional 
sebagaimana yang direncanakan. 

Keempat, siapkan kebutuhan SDM talenta digital. Kelima, 
presiden minta yang berkaitan dengan regulasi berkaitan 

dengan skema-skema pendanaan dan pembiayaan 
transformasi digital segera disiapkan secepat-cepatnya. 
Berangkat dari hal itu, Kementerian Komunikasi dan 
Informatika cepat-cepat membangun Pusat Data Nasional 
(PDN) di Batam. 

Saat ini ada 2.700 pusat data yang sebagian besar berupa 
ruang server. Pemerintah ada rencana menyederhanakannya. 
Ribuan pusat data itu akan digabungkan menjadi 8-12 PDN. 
Selain pusat data, pemerintah mengaku membutuhkan 
jaringan intrapemerintah sebagai penghubung dan 
penyederhanaan aplikasi. Saat ini total ada 27.400 aplikasi 
dari 630 instansi pusat dan daerah.

Pembangunan PDN akan melibatkan sejumlah instansi dan 
lembaga pemerintah. Misalnya, Pembangunan sarana dan 
prasarana oleh Kemkominfo, audit sistem keamanan oleh 
BSSN, dan audit sistem elektronik oleh BPPT. ***
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Ransomware REvil dan JSWorm Aktif 
Serang Pengguna Internet Asia Pasifik

Ransomware 2.0 merujuk pada grup yang berpindah 
tujuan, dari penyanderaan data ke eksfiltrasi data, 
ditambah dengan pemerasan. Serangan ini menyebabkan 
kerugian finansial yang signifikan hingga kerusakan 
reputasi, seperti dikutip dari Liputan6.com. 

Kepala Analis Malware Kaspersky Alexey Shulmin 
mengungkap, 2020 menjadi tahun paling produktif bagi 
keluarga ransomware yang beralih dari penyanderaan data 
ke eksfiltrasi data, ditambah dengan pemerasan. 

“Di Asia Pasifik, kami melihat kemunculan kembali yang 
menarik dari dua grup aktif, yakni REvil dan JSWorm. 
Keduanya muncul saat pandemi mengamuk di wilayah 
tersebut tahun lalu,” katanya.

Kedua grup ransomware ini juga tidak akan berhenti dalam 
waktu dekat.

REvil Ransomware
REvil merupakan ransomware yang pertama diidentifikasi 
pada Juli 2021, dan dikenal sebagai Sodinokibi dan Sodin. 
Kelompok ransomware ini mendistribusikan dirinya melalui 
celah web Oracle dan melakukan serangan terhadap 
penyedia manage service provider (MSP).

Ketika aktivitas REvil mencapai puncaknya pada Agustus 
2019 dengan 289 korban potensial, telemetri Kaspersky 
memantau deteksi yang lebih rendah hingga periode Juli 
2020.

Ransomware ini mempercepat serangan mereka. Solusi 
Kaspersky melindungi 877 pengguna pada Juli 2020 dan 
mencatat peningkatan 1893 persen hanya dalam kurun 
waktu satu bulan.

“Pada 2019, sebagian besar korban hanya dari kawasan 
Asia Pasifik, khususnya di Taiwan, Hong Kong, dan Korea 
Selatan. Namun, pada 2020, Kaspersky mendeteksi 
kehadiran ransomware ini di hampir semua negara dan 
wilayah,” kata Shulmin.

Kendati demikian, target utama REvil tetap ada di Asia 
Pasifik. Pasalnya dari 1.764 pengguna Kaspersky yang 
ditarget pada 2020, 36 persen berlokasi di wilayah 
tersebut.

Ahli Kaspersky menyebut, ransomware ini menarget 
berbagai kategori industri, seperti teknik dan manufaktur 
(30 persen), keuangan (14 persen), dan profesional/
layanan konsumen (90 persen). Industri lain yang juga 
ditarget adalah hukum, IT, dan telekomunikasi serta 
makanan dan minuman (7 persen).

JSWorm
JSWorm memasuki lanskap ransomware pada 2019. 
Sebaran geografisnya ada di seluruh dunia pada awal 
kemunculannya. Secara keseluruhan, jumlah korban 
JSWorm lebih rendah dibanding REvil, tapi serangannya 
juga mengalami peningkatan.

Kaspersky memblokir upaya serangan terhadap 230 
pengguna secara global pada 2020. Jumlah serangan pun 
meningkat 752 persen dibandingkan tahun sebelumnya 
(hanya 27 pengguna yang terinfeksi).

Para ahli Kaspersky melihat ada pergeseran serangan 
ransomware ini ke wilayah Asia Pasifik. Dalam hal ini, 
Tiongkok adalah yang paling banyak diserang JSWorm, 
diikuti Amerika Serikat, Vietnam, Meksiko, dan Rusia.

Lebih dari sepertiga (39 persen) dari semua perusahaan 
dan individu yang ditargetkan grup ini juga berlokasi di 
Asia Pasifik. Industri yang ditarget ransomware ini meliputi 
industri energi dan utilitas (10 persen), keuangan (10 
persen), layanan profesional dan konsumen (10 persen), 
transportasi (7 persen), dan kesehatan (7 persen). ***

JAKARTA - Perusahaan Kaspersky mengumumkan bahwa 2020 merupakan tahun aktif ransomware 2.0 
di Asia Pasifik. Pakar Kaspersky  mengatakan, ada dua kelompok ransomware terkenal yang mengincar 
korban di Asia Pasifik, yakni REvil dan JSWorm.

w
w

w
.kaspersky.com

Buletin APJII
Edisi 87 | Juni 2021

TERKINI



Data 279 Juta Warga Indonesia Diduga Bocor
JAKARTA - Data 279 juta penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di forum online. Informasi 
ini berdasarkan cuitan dari akun Twitter @ndagels dan @nuicemedia yang diunggah, Kamis (20/5).

Melalui cuitan tersebut, kedua akun mengatakan ada data 
279 juta penduduk Indonesia bocor dan dijual. Bahkan, data 
yang dibagikan tersebut termasuk orang meninggal dunia.

Kebocoran data tersebut, menurut pakar keamanan siber 
Pratama Persadha, sangat disayangkan. Meskipun, data 
penduduk Indonesia memang bocor sejak lama, tapi kali 
ini data tersebut diketahui dibagikan secara cuma-cuma, 
seperti dikutip dari Liputan6.com.

Pratama mengatakan, data dari file ini dapat digunakan pelaku 
kejahatan. Kendati tidak ada data sangat sensitif, seperti 
kartu kredit, data tersebut tetap berisi informasi pribadi.

Berdasarkan penelusurannya, data sample sebesar 240 MB 
ini berisi nomor identitas kependudukan (NIK), nomor 
telepon, alamat, email, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), 
tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan data pribadi lainnya.

“Walaupun di dalam file tidak ditemukan data yang sangat 
sensitif seperti detail kartu kredit, tapi dengan beberapa 
data pribadi yang ada, maka bagi pelaku penjahat dunia 
maya sudah cukup bagi untuk menyebabkan kerusakan 
dan ancaman nyata,” katanya. 

Pratama menjelaskan, berbekal data tersebut, pelaku 
kejahatan dapat melakukan phishing atau rekayasa sosial 
untuk target korbannya. Pelaku kejahatan dapat 
menggabungkan informasi ini dengan kebocoran data lain 
untuk membuat profil terperinci calon korban.

“Dengan informasi seperti itu, mereka dapat melakukan 
serangan phising dan rekayasa sosial jauh lebih meyakinkan, 
melakukan pencurian identitas terhadap orang-orang yang 
informasinya terungkap di forum peretas,” jelas dia.

Kemkominfo Investigasi
Juru bicara Kemkominfo RI Dedy Permadi mengatakan, tim 
Ditjen Aptika sampai saat ini masih terus melakukan 
penelusuran. Namun, hingga Kamis (20/5) malam, tim belum 
bisa menyimpulkan telah terjadi kebocoran data pribadi 
dalam jumlah masif.

“Kesimpulan ini diambil setelah dilakukan beberapa tahap 
pemeriksaan secara hati-hati terhadap data yang beredar,” 
tulis Dedy dalam rilis resminya. 

Penelusuran dan penyelidikan soal kebocoran data ini pun 
masih terus dilakukan secara mendalam, lalu perkembangan 
hasil penyelidikan akan disampaikan nanti. Kemkominfo 

juga masih berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai 
ketentuan yang berlaku.

“Kemkominfo meminta agar seluruh penyedia platform 
digital dan pengelola data pribadi untuk semakin 
meningkatkan upaya menjaga keamanan data pribadi yang 
dikelola dengan mentaati ketentuan perlindungan data 
pribadi serta memastikan keamanan sistem operasi,” 
ujarnya. 

Kemkominfo juga mengajak seluruh masyarakat untuk 
berhati-hati dan waspada dalam melindungi data 
pribadinya. Salah satunya adalah dengan tidak membagikan 
data pribadi pada pihak yang tidak berkepentingan.

Selain itu, masyarakat juga diminta memastikan syarat dan 
ketentuan layanan yang digunakan, secara berkala 
memperbarui password akun yang dimilikinya, serta 
memastikan sistem keamanan perangkat yang digunakan 
selalu termutakhir.

Sebagai informasi, 279 juta data penduduk Indonesia 
diduga telah dibobol dan dijual di forum online diprediksi 
berasal dari institusi pemerintah yakni BPJS Kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf, 
menyebut BPJS Kesehatan tengah melakukan penelusuran 
untuk memastikan apakah data yang diduga bocor berasal 
dari sistemnya.

“Saat ini kami sedang melakukan penelusuran lebih lanjut 
untuk memastikan apakah data tersebut berasal dari BPJS 
Kesehatan atau bukan,” katanya.

Iqbal lebih lanjut mengatakan, pihaknya mengerahkan tim 
khusus untuk melakukan pelacakan dan sesegera mungkin 
menemukan sumbernya.

Kendati demikian, Iqbal juga menegaskan BPJS Kesehatan 
konsisten memastikan keamanan data peserta BPJS 
Kesehatan dan melindungi data dengan sebaik-baiknya.

“Dengan big data kompleks yang tersimpan di server kami, 
kami memiliki sistem pengamanan data yang ketat dan 
berlapis sebagai upaya menjamin kerahasiaan data tersebut, 
termasuk di dalamnya data peserta JKN-KIS,” katanya.

Iqbal menyebut, secara rutin pihaknya berkoordinasi 
dengan pihak-pihak terkait guna memberikan perlindungan 
data yang lebih maksimal. ***
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BRIN: Kontribusi Swasta 
dalam Anggaran Riset 
Masih Rendah

“Tantangan utama saat ini adalah riset yang didominasi 
pemerintah, yakni 80 persen. Padahal alokasi anggaran 
riset Indonesia sendiri masih sangat kecil. Untuk itu perlu 
dimanfaatkan lebih lanjut, dengan meningkatkan kolaborasi 
dengan mitra potensial,” ujar Laksana alam keterangan 
persnya, Selasa (25/5), dikutip dari Merdeka.com. 

Kedua, masalah fundamental riset Indonesia seperti critical 
mass yang masih rendah, terkait dengan sumber daya 
manusia, infrastruktur, dan anggaran.

“Maksudnya critical mass itu kalau ditotal banyak, tapi 
negara kita besar, tersebar di mana-mana, akhirnya 
kapasitas dan kompetensi untuk berkompetisi dari setiap 
grup itu jadi turun jauh,” jelas dia. 

Dia menyebutkan kontribusi swasta saat ini terkait 
anggaran riset juga masih rendah. Oleh karena itu, BRIN 
mendorong agar swasta lebih meningkatkan perannya 
dalam riset dan inovasi supaya bisa berkontribusi lebih 
tinggi. Tanpa riset dan product development yang berbasis 
teknologi, tentu swasta sulit bersaing secara global.

“Hal ini bukan sepenuhnya salah swasta. Karena sektor 
riset merupakan sektor yang membutuhkan biaya tinggi 
( high cost) dan memiliki risiko tinggi ( high risk). Karena 
hasilnya belum tentu, riset hasilnya bisa gagal, dan sebagian 
besar riset pasti gagal. Kita harap problem tersebut 
bisa terselesaikan, sehingga ketika swasta sudah dapat 

menghasilkan produk bermuatan riset tinggi, mampu 
berkompetisi, pada sendirinya akan berinvestasi,” ujarnya. 

Karena itu, BRIN akan segera melakukan konsolidasi 
sumber daya riset dan inovasi Indonesia, baik sumber daya 
manusia, infrakstruktur, maupun anggaran. BRIN juga tidak 
membawa konsep yang terlalu rumit.

Sumber daya periset dan infrastruktur telah dimiliki, 
sehingga swasta bisa memulai product development 
berbasis riset dengan menggunakan sumber daya periset 
dan infrastruktur yang sudah tersedia.

“Dengan cara itu kami yakin swasta akan tergerak beramai-
ramai untuk mengembangkan produk berbasis riset karena 
praktis, istilahnya tinggal bawa bahan, sehingga risikonya 
minimal,” pungkas dia. ***

JAKARTA - Kepala Badan Riset dan Inovasi 
Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko 
menyampaikan tantangan utama riset yang 
dihadapi Indonesia saat ini. Tantangan pertama, 
yakni anggaran riset dan inovasi dalam negeri 
didominasi oleh pemerintah melalui anggaran 
dengan persentase 80 persen.
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Peneliti MIT 
Bangun Robot 
Anti-Ranjau 
Darat

Dilaporkan dari Ubergizmo, Jumat (28/5), robot ini 
dilengkapi sensor taktil yang mengombinasikan gel 
bening dengan membran reflektif yang melengkung saat 
bersentuhan dengan obyek.

Sebuah lampu kemudian menyala melalui gel dan 
komputer menangkap pola refleksi yang selanjutnya 
dianalisis untuk melihat jenis obyek dan seperti apa 
bentuknya.

Meskipun proses identifikasi benda yang terkubur 
bukanlah hal baru, metode yang melibatkan penggunaan 
radar tidak begitu baik, karena hanya dapat memberikan 
pandangan kabur terhadap obyek.

Dengan demikian, upaya untuk membedakan obyek 
antara batu dan tulang bisa jadi rumit serta bisa 
membuang waktu penggalian.

Para peneliti masih mengerjakan proyek ini untuk 
menyempurnakan kinerja robot tersebut dan diharapkan 
dapat berfungsi secara optimal secepat mungkin.

Menurut salah satu rekan penulis studi, Edward Adelson, 
pihaknya ingin menggunakan Digger Finger dalam situasi 
seperti ketika dikelilingi oleh semua jenis informasi yang 
mengganggu.

“Kami ingin dapat membedakan antara hal-hal yang 
penting dan yang tidak,” ujarnya. ***

w
w

w
.securitym

agazine.com

JAKARTA - Para peneliti di MIT membangun 
robot berjuluk “Digger Finger” yang dapat 
digunakan untuk membantu mendeteksi 
dengan aman obyek yang terkubur seperti 
ranjau darat.
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Samsung Galaxy Tab S7 Versi 
Ekonomis dibanderol Rp 11 jutaan
JAKARTA - Samsung akhirnya meluncurkan Galaxy Tab S7 versi ekonomis yang dibanderol lebih 
murah. Pabrikan asal Korea Selatan ini menamakan produknya tersebut Galaxy Tab S7 FE 5G.

Tablet ini pertama kali muncul di situs resmi Samsung 
Jerman tanpa ada pengumuman sebelumnya. Sayangnya, 
tak lama setelah muncul, produk ini langsung ditarik dari 
situs resmi tersebut. Ini memunculkan spekulasi bahwa 
peluncuran produk ini dirilis lebih cepat dari jadwal yang 
ditetapkan.

Seperti dilansir dari Detik.com, Galaxy Tab S7 FE 5G 
hadir dengan chipset Snapdragon 750G, sama seperti 
yang digunakan oleh Galaxy A52 5G dan Galaxy A42 5G. 
RAM 4GB dan memori internal 64GB melengkapi dapur 
pacunya. Ukuran layarnya sama seperti Galaxy Tab S7+ 
yaitu 12,4 inch, tapi dengan panel LCD untuk memangkas 
harganya. Layar ini memiliki resolusi 2560 x 1600 pixel 
dengan refresh rate 60Hz.

Galaxy Tab S7 FE 5G dilengkapi dengan kamera depan 5 
MP dan kamera belakang 8 MP. Baterainya berkapasitas 
10.090 mAh yang bisa diisi ulang penuh dengan charger 
45W yang dijual terpisah dalam waktu 190 menit. 

Fitur dan kelengkapan lainnya antara lain 5G, Bluetooth 
5.0, dukungan stylus S Pen, dan Samsung DeX. Tablet ini 
juga sudah dilengkapi dengan aplikasi produktivitas dan 
editing termasuk Noteshelf, Canva dan Clip Studio Paint.

Saat ini Galaxy Tab S7 FE 5G baru tersedia di Jerman 
dengan harga 649 uuro atau setara Rp 11,4 juta dan 
dua pilihan warna yaitu Black dan Silver. Tablet ini sudah 
terdaftar di situs TKDN Kemenperin dan Ditjen SDPPI 
Kominfo, jadi sepertinya Galaxy Tab S7 FE tidak lama lagi 
menyambangi Indonesia. ***

w
w

w
.cnbcindonesia.com

Buletin APJII
Edisi 87 | Juni 2021

LIFESTYLE



Ingin Pakai 5G 
Telkomsel? Ini 
Syaratnya JAKARTA - Telkomsel resmi menggelar jaringan 

5G secara komersial di Indonesia. Namun, tidak 
semua pelanggan Telkomsel bisa langsung 
menikmati layanan 5G. Seperti dilansir Kompas.
com, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi 
untuk bisa menikmati layanan tersebut:

1. Sudah pakai USIM Pertama
USIM merupakan tipe kartu yang 
digunakan untuk jaringan 4G LTE. 
Sebab, jaringan 4G LTE tidak bisa 
dijangkau apabila pengguna masih 
menggunakan jenis kartu SIM lama. 
Dengan kata lain, apabila saat ini 
telah menggunakan jaringan 4G 
LTE, hampir bisa dipastikan sudah 
menggunakan USIM.

3. Profil 5G
Untuk saat ini, profl 5G Telkomsel 
berlaku untuk pelanggan terpilih 
dan sudah diaktifkan langsung oleh 
Telkomsel. Sehingga, pelanggan 
tidak perlu melakukan aktivasi profil 
5G mereka.

4. Wilayah terjangkau 5G
Untuk saat ini layanan 5G Telkomsel baru tersedia di wilayah 
tertentu. Ada beberapa wilayah resedensial dan titik area publik 
yang sudah terjangkau jaringan 5G Telkomsel. Untuk wilayah 
resedensial pun hanya tersedia di titik tertentu.

5. Perangkat yang terhubung 5G Telkomsel
Pengguna Telkomsel bisa melihat sinyal bar di sisi atas ponsel. Apabila terhubung dengan jaringan 5G, maka 
akan muncul status “5G Telkomsel”. Untuk syarat selengkapnya bisa mengecek di situs resmi Telkomsel. Selain 
itu, pelanggan yang sudah bisa menggunakan layanan 5G, tapi tidak ingin menggunakan layanan tersebut, bisa 
mengajukan deaktivasi profil 5G melalui Call Center 188. ***

2. Smartphone band 40
Tidak semua smartphone 5G yang 
tersedia di Indonesia bisa terhubung 
dengan internet 5G Telkomsel. 
Untuk saat ini, hanya smartphone 
yang mendukung 5G pita (band) 
n40 saja yang kompatibel dengan 
internet 5G Telkomsel. Sebab, band 
40 bekerja di spektrum 2,3 GHz 
yang digunakan Telkomsel untuk 
menggelar 5G.
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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 Pekanbaru, pada 21 April 2021.

Acara yang dirangkai dengan buka puasa 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 frekuensi,” 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: Perlunya 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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APJII Segera Aktifkan IIX Pontianak

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Bidang 
Pengembangan Infrastruktur Jaringan APJII, Urai 
Ida Sri Haryani.

“Ya, betul. Saat ini sedang dalam proses,” jelas Ida.

Ida melanjutkan, rencana pengembangan IIX di 
Pontianak pada dasarnya sudah menjadi program 
APJII, sehingga tahun ini bisa terlaksana. 

Menurutnya, IIX Pontianak akan memiliki kapasitas 
10 Gbps. Hadirnya IIX Pontianak ini juga tak lepas 
dari dukungan BAKTI melalui PT Palapa Ring Barat.

“Kita usahakan dan targetkan bulan ini IIX 
Pontianak harus aktif. Skema untuk interkoneksi 
tetap berbayar. Namun dengan harga minimum. 
Ini karena seiring dengan program pemerintah 
bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo 
meminta agar utilisasi Palapa Ring harus lebih 
dioptimalkan,” kata Ida.

Sebelumnya, APJII telah merilis IIX di Balikpapan, 
Kalimantan Timur. Persiapan pengadaan IIX untuk 
wilayah Kaltim khususnya di Balikpapan ini 
dilakukan pada 2019. Sementara, pengaktifan 
infastruktur internet ini baru dimulai 2020.

“Meskipun baru, kapasitas IIX APJII Kaltim sudah 
terbilang overload. Makanya, kami sedang 
mempersiapkan penambahan kapasitas sebagai 
salah satu program APJII Kaltim di tahun ini secara 
bertahap,” ungkap Heru Setiawan, Ketua APJII 
Pengwil Kaltim.

Penambahan kapasitas, tak bisa lepas dari 
permintaan para anggota untuk ikut 
menyambungkan jaringannya ke IIX APJII Kaltim. 
Kebanyakan, anggota yang ingin bergabung 
berasal dari ISP lokal. 

Merujuk data pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 
APJII 2020, APJII Kaltim telah memiliki 7 anggota 
yang sudah terkoneksi dengan IIX per Mei. “Saat 
ini posisinya sudah lebih dari 10 anggota yang 
terkoneksi dengan IIX APJII Kaltim dari 32 
anggota,” jelas Heru. ***

JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tengah mempersiapkan 
pengembangan Indonesia Internet Exchange (IIX). Pengembangan IIX selanjutnya ini, 
direncanakan di Pontianak, Kalimantan Barat. 
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