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Menyongsong Era Baru 5G di Tanah Air

JAKARTA - 5G akhirnya �ba di Indonesia. Meski begitu, teknologi jaringan 
generasi kelima tersebut baru bisa digunakan sebagian masyarakat. Adopsi 
5G memang masih sangat terbatas, mengingat 5G baru digelar secara 
komersial lewat operator seluler, yakni Telkomsel dan Indosat Ooredoo.

Sebetulnya, tak cuma Telkomsel dan 
Indosat Ooredoo, Smar�ren juga 
diprediksi akan segera meluncurkan 
layanan 5G secara komersial dalam 
waktu dekat. Diketahui, Smar�ren 
turut memenangkan lelang frekuensi 
2,3GHz pada jaringan 5G yang 
diadakan Kementerian Komunikasi 
dan Informa�ka (Kemkominfo) 
beberapa waktu lalu. Presiden 
Direktur Smar�ren Merza Fachys 
juga membenarkan jika Smar�ren 
belum lama ini mengakuisisi 20 
persen saham Moratelindo yang 
mana aksi korporasi tersebut 
menjadi langkah untuk menghadir-
kan 5G.

Ridwan Effendi, Sekjen Pusat Kajian 
Kebijakan dan Regulasi Telekomuni-
kasi Ins�tut Teknologi Bandung (ITB) 
mengatakan 4G kini sudah dianggap 
tak lagi mampu mengakomodir 
jumlah penggunanya yang semakin 
membeludak. Akibatnya, kecepatan 
internet serta latensi 4G yang 
diperoleh mereka �daklah maksimal.
“Sudah saatnya kita berpindah 
teknologi ke 5G. Jika melihat 
gejalanya, 4G sudah tak mampu lagi 
beroperasi di beberapa tempat. 
Speed-nya per kapita sudah mentok. 
Menambah BTS juga sudah rapat," 
kata Ridwan sebagaimana diku�p 
dari Merdeka.

Kemunculan 5G, faktanya justru 
menciptakan polarisasi antara dua 
hal besar yang masih membutuhkan 
segudang persiapan, yakni mening-
katnya kebutuhan pengguna akan 
jaringan yang lebih cepat, tetapi 
justru masih terbentur dengan 
kesiapan jaringan untuk membuatn-
ya semakin ‘matang’ agar mampu 
berkinerja op�mal di seluruh wilayah 
Indonesia. 

Adapun yang keempat, kalangan 
pengguna early adopter mengaku 
puas dengan kecepatan 5G sekarang 
tetapi mengungkap bahwa jaringan 
ini masih butuh banyak inovasi untuk 
ke depannya. Yang terakhir, mereka 
juga malah lebih memilih paket 
bundling 5G dengan layanan digital 
dengan harga lebih �nggi 20-30 
persen.

Laporan di atas menyimpulkan 
bahwa kebutuhan pengguna 
terhadap 5G jelas melonjak. Kenda� 
demikian, mereka berharap 5G bisa 
hadir dengan inovasi dan teknologi 
yang lebih mapan agar akhirnya bisa 
dinikma� semua pengguna.

Tantangan 5G di Indonesia

Seper� diketahui, secara teori 5G 
harus bisa memunculkan peak data 
rate hingga 20Gbps atau 20 kali lebih 
�nggi dari peak data rate 4G. Tak 
cuma itu, latensi 5G juga sangat 
rendah, yakni 1ms atau 10 kali lebih 
rendah ke�mbang 4G.

Untuk bisa melakukan ini, operator 
seluler seja�nya harus bisa melaku-
kan modernisasi jaringan, agar 
nan�nya infrastruktur 5G di Indone-
sia bisa diimplementasikan secara 
efek�f. Adapun modernisasi jaringan 
yang dimaksud adalah persiapan 
fiberisasi, yang mana BTS harus 
terhubung dengan kabel op�k. Jika 
fiberisasi �dak dilakukan, pengguna 
malah tak akan merasakan manfaat 
sesungguhnya dari 5G.

“Kita harus membutuhkan jaringan 
backbone yang baik, yang mana 
dalam hal ini harus dari fiber op�c, 
bukan dari microwave. Maka dari itu, 
fiberisasi harus bisa dilakukan secara 
op�mal di Indonesia untuk bisa 
merasakan 5G secara utuh,” jelas 
Ridwan.

Selain itu, Menteri Komunikasi dan 
Informa�ka (Menkominfo) Johnny G. 
Plate mengungkapkan tantangan lain 
5G yang juga masih dialami di 
Indonesia, salah satunya adalah 
kesiapan para operator seluler dalam 
roadmap yang memadai untuk 5G. 

Ekspektasi Pasar Meningkat

Laporan riset dari Ericsson mengung-
kap ekspektasi pasar terhadap 5G 
meningkat lebih cepat dari yang 
diperkirakan. Laporan mengungkap 

sejumlah temuan. Pertama, penggu-
na smartphone berintensi untuk 
meng-upgrade ke 5G terlepas dari 
situasi pandemi. Diprediksi ada 
sekitar 300 juta perangkat smart-
phone yang akan mengadopsi 5G di 
2021.

Kedua, 5G juga diyakini akan 
mengubah kebiasaan pengguna 
dalam memakai WiFi. Bahkan, sekitar 
20 persen akan mengurangi penggu-
naannya terhadap WiFi setelah 
meng-upgrade ke 5G. Ke�ga, 
coverage 5G di dalam ruangan 
(indoor) akan menjadi perha�an 
utama pengguna. 
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BABAK BARU 5G

Smar�ren mengumumkan telah menyun�k 
dana ke PT Mora Telema�ka Indonesia 
(Moratelindo) melalui anak usahanya PT 
Smart Telecom sebesar Rp 360 miliar. 
Dengan penyertaan modal saham ini, PT 
Smart Telecom memiliki 20,5 persen saham 
Moratelindo. Aksi korporasi ini seper� ingin 
menyiapkan layanan 5G. 

Dugaan ini pun dibenarkan Presiden Direk-
tur Smar�ren. Merza Fachys menyatakan 
hal itu demi menghadirkan 5G yang 
berkualitas dengan memperkuat fiberisasi. 
Hadirnya 5G �dak akan bisa lepas dari 
keberadaan infrastruktur fiber op�c. Maka 
tak heran, pelaku telekomunikasi berbon-
dong-bondong melakukan investasi dari sisi 
infrastruktur ini.

 

Pada Februari 2020 lalu, Telkom Group 
gencar melakukan memodernisasi jaringan 
telekomunikasinya. Bagi Telkom, moderni-
sasi menjadi landasan pen�ng dalam 
penyediaan layanan digital. Hal ini sekaligus 
menjadi langkah TelkomGroup dalam 
mempersiapkan hadirnya layanan 5G.

Tower Bersama Group juga melakukan 
langkah demikian. Presiden Direktur Tower 
Bersama Group, Herman Setya Budi men-
yatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan 
seleksi untuk penggelaran fiber op�k yang 
disiapkan untuk 5G. Meski begitu, hadirnya 
5G diharapkan �dak hanya mempercepat 
infrastruktur fiber op�c nan�nya, tetapi 
juga mampu mengakselerasi transformasi 
digital.
 

DARI REDAKSI
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Mastel dan idEA Kawal RUU PDP

JAKARTA - Mastel dan idEA Kawal RUU PDP
Ketua Umum Masyarakat Telema�ka (Mas-
tel) Sarwoto Atmosutarno dan Ketua 
Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia 
(idEA) Bima Laga memas�kan untuk men-
gawal bersama Rancangan Undang-Undang 
Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). 

RUU ini merupakan instrumen legislasi 
yang fundamental dalam perdagangan 
secara elektronik berbasis pla�orm market 
place. 
“Kesehatan, kemandirian, dan kedaulatan 
dari industri e-commerce nasional �dak 
bisa ditawar lagi,” ungkap Sarwoto. 
Kompe�si global yang menjadikan pelind-
ungan data (data protec�on) sebagai 
standar yang absolut perlu disikapi dengan 
bijak, Mastel dan idEA berkolaborasi untuk 
mengiden�fikasi permasalahan sekaligus 
solusi yang aplika�f dalam pelindungan 
data pribadi di Indonesia.
Bima Laga juga mengatakan, perlindungan 
terhadap data pribadi konsumen, mer-
chant, sekaligus penyelenggara pla�orm 
market place melalui kebijakan swa-regula-
si perlu diperkuat dan di�ngkatkan menjadi 
legislasi melalui RUU PDP. 

 

“Terkait perpajakan di bisnis digital, Mastel 
dan idEA sepakat untuk bersama-sama 
memberi masukan kepada Pemerintah 
dengan mempelajari dengan cermat rantai 
kemanfaatan ekonomis yang adil dan 
memberi ruang gerak bisnis digital yang 
sedang tumbuh sehingga berkembang 
dengan sehat,” ungkap dia.
Perlu diketahui, berdasarkan laporan Ernst 
& Young tahun 2020, memuat fakta pasar 
e-commerce dunia telah tumbuh lebih dari 
100 persen setahun selama lima tahun 
terakhir, di mana Indonesia bersama India, 
Meksiko dan Cina menjadi negara dengan 
pertumbuhan pasar e-commerce tercepat 
di dunia. 
Pertumbuhan yang eskala�f dan masif 
perlu dibarengi kebijakan keberpihakan 
kepada para pelaku nasional, selain pelind-
ungan data pribadi termasuk produk asli 
buatan lokal, UMKM ekonomi krea�f, 
literasi transformasi digital.**
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Line dan Line Financial Asia bekerjasama 
dengan Bank Hana (PT Bank KEB Hana 
Indonesia) menghadirkan Line Bank by 
Hana Bank di Indo nesia. Layanan ini 
beroperasi pada 10 Juni 2021. Dengan 
demikian, negeri ini menjadi pasar ke�ga 
beroperasinya Line Bank. 

Sebelumnya, Line Bank diluncurkan perta-
ma di Thailand (Line BK) dan menyusul di 
Taiwan. Kehadiran Line Bank diinisiasi 
melalui kerja sama strategis antara Bank 
Hana dan Line pada Oktober 2018. Saat itu, 
Line Financial Asia mengakuisisi 20 persen 
kepemilikan Bank Hana melalui Perjanjian 
Penyertaan Modal.

Kerja sama ini menjadi awal terbentuknya 
layanan perbankan digital asing pertama, 
kolaborasi bank dengan perusahaan 
teknologi. Direktur Utama Bank Hana 
mengatakan, Line Bank hadir di industri 
keuangan Indonesia menyediakan layanan 
digital yang nyaman dan mudah digunakan.

 

“Hal ini dapat terwujud dengan digabung-
kannya pengetahuan keuangan Bank Hana 
dengan keahlian Line sebagai perusahaan 
teknologi,” katanya diku�p dari keterangan 
resmi, Jumat (11/6).

Line Bank sendiri akan menyediakan 
produk keuangan dan layanan fintech yang 
disesuaikan kebutuhan dan kepen�ngan 
nasabah. Line Bank akan memberikan 
layanan keuangan pada segmen nasabah 
luas, termasuk Gen Z yang merupakan 
mayoritas pengguna Line.
“Dengan karakter geografis Indonesia yang 
unik, transformasi digital membuat layanan 
perbankan hadir langsung di smartphone 
nasabah. Hal ini memudahkan masyarakat 
mengakses layanan perbankan,” kata Chief 
Opera�ng Officer Line Financial Asia Young 
Eun Kim yang dilaporkan Liputan6.com.

Aplikasi Line Bank sendiri sudah tersedia di 
App Store milik Apple dan Google Play 
Store untuk Android. Nasabah baru Bank 
Hana yang menyelesaikan proses pembu-
kaan rekening Line Bank dan memenuhi 
syarat bisa mendapatkan cashback sebesar 
Rp 150 ribu.**

LINE BANK HADIR DI INDONESIA
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INDIA SIAPKAN
KIRIM MANUSIAKELUAR ANGKASA

India dikabarkan tengah bersiap mengirim 
manusia ke luar angkasa. Dengan demikian, 
India menjadi negara keempat yang beren-
cana dan menyiapkan segala kebutuhan 
tersebut. Saat ini terbatas hanya pada 
program dari �ga negara, mencakup Ameri-
ka Serikat, Rusia, dan China yang kini 
bergabung di abad ke-21. 

Hal itu diketahui dari Organisasi Peneli�an 
Luar Angkasa India (ISRO). Dilaporkan 
Suara.com, Ins�tusi itu menyatakan 
rencananya untuk membuat stasiun luar 
angkasa. Lebih jauh, mereka bercita-cita 
mendaratkan manusia ke bulan. ISRO 
berharap bahwa perjalanan panjang 
menuju tujuan tersebut dapat dimulai 
dengan program misi berawak pertamanya, 
yang disebut Gaganyaan atau kendaraan 
langit.

Maka itu, mereka mengirimkan 4 calon 
penjelajah luar angkasa pertama untuk 
training setahun di Rusia. Nan�nya, astro-
not itu akan dibiasakan dengan kapsul 
Soyuz. Kapsul ini mensimulasikan pener-
bangan luar angkasa. 

Tak hanya itu, India juga menggandeng 
Prancis untuk memas�kan calon astronotn-
ya dalam keadaan sehat. Prancis memiliki 
banyak pengetahuan kedokteran luar 
angkasa yang telah diterapkan di Stasiun 
Luar Angkasa Internasional (ISS). ISRO 
berharap kemitraan internasional semacam 
itu akan membantu membangun teknologi 
yang dibutuhkan untuk mengirim manusia 
dalam jangka panjang.

Namun, jadwal peluncuran Gaganyaan 
sendiri masih �dak jelas karena pandemi 
Covid-19 yang melanda India. Misi 
Gaganyaan akan dimulai dengan dua 
peluncuran uji tanpa awak yang diren-
canakan pada akhir 2021 dan 2022.**
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Malware Ini Blokir 
Pengguna Akses Situs Bajakan

“Dalam salah satu kasus paling aneh yang 
pernah saya lihat, salah satu rekan saya 
baru-baru ini memberi tahu tentang kam-
panye malware yang tujuan utamanya 
berbeda dari malware biasanya,” kata 
peneli� Peneli� SophosLabs, Andrew 
Brandt, diku�p dari Bleeping Computer 
diku�p dari Suara.com.

Menurutnya, mendapatkan password atau 
memeras pengguna untuk mendapatkan 
uang tebusan, malware ini malah mem-
blokir komputer pengguna agar �dak dapat 
mengunjungi sejumlah besar situs web 
yang berisi so�ware bajakan.

Brandt mengungkapkan, malware Vigilante 
ini disebarkan melalui discord atau situs 
torrent. Di aplikasi Discord, malware ini 
didistribusikan seper� menampilkan aplika-
si biasa yang berstatus bajakan.**

 

Sebuah malware aneh bernama Vigilante 
telah ditemukan dan terlihat beredar di 
internet. Uniknya, malware ini malah 
memblokir pengguna yang mengakses situs 
bajakan. Hal ini tentu berbeda dengan 
malware lain yang kebanyakan merugikan 
pengguna, seper� mencuri informasi 
pen�ng untuk kejahatan di dunia digital.

Malware Vigilante ini didistribusikan untuk 
mencegah para pengguna mengakses situs 
konten ilegal seper� The Pirate Bay. Situs 
ini berisi beberapa file seper� aplikasi, 
games, audio, hingga video bajakan yang 
bisa diunduh gra�s.
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Baterai Tak Panjang Umur? 
Kebiasaan Ini Perlu Dihindari
Saat ini smartphone telah menjadi barang 
yang harus selalu dibawa. Saking dibutuh-
kannya, terkadang saat smartphone tert-
inggal di rumah, pengguna rela kembali 
hanya untuk perangkat itu. Maklum, kini 
smartphone merupakan alat yang begitu 
pen�ng selain untuk komunikasi, juga 
untuk bekerja, mengakses media sosial, 
sampai bermain game.

Maka tak heran, baterai smartphone harus 
seringkali di-charge saat digunakan. Hal ini 
tentu saja akan berpengaruh terhadap 
umur baterai. Nah, dilaporkan Kom-
pas.com, berikut ini merupakan kebiasaan 
kurang baik yang mes� di�nggalkan supaya 
baterai smartphone Anda panjang umur.

1. Hentikan Penggunaan Power Bank
Hen�kan kebiasaan mencas smartphone 
seper� itu. Keseringan menggunakan 
powerbank bisa membuat daya tahan 
baterai smartphone berkurang. 

Tak seper� charger via listrik, powerbank 
�dak sepenuhnya mengalirkan daya yang 
stabil dan sesuai spesifikasi smartphone. 
Ditambah lagi dengan banyak beredarnya 
powerbank dengan kualitas rendah. Begitu 
juga dengan kebiasaan charge smartphone 
melalui laptop.

2. Jangan Pakai Charger Sembaran-
gan
Tiap perangkat memiliki charger dengan 
spesifikasi khusus yang disesuaikan dengan 
jenis perangkat dan kapasitas baterainya. 
Charger perangkat tablet biasanya memiliki 
ukuran ampere yang lebih besar. Charger 
yang �dak sesuai spesifikasi secara perlah-
an akan mengurangi kinerja baterai smart-
phone. 

Jadi, mulai sekarang jangan pakai charger 
tablet untuk mengisi baterai ponsel. 
Gunakan charger orisinal atau yang sesuai 
spesifikasi standar ponsel Anda.

.

3. Segera Cabut Jika Baterai Penuh
Smartphone terkini memang sudah dileng-
kapi dengan fitur overharge protec�on 
yang menjaga baterai berhen� diisi saat 
penuh. 

Namun, beberapa riset menyebutkan 
baterai bisa terjaga kualitasnya jika diisi 
�dak sampai penuh 100 persen, cukup 
sampai 80-90 persen. Jadi, tak ada salahn-
ya untuk menghen�kan kebiasaan mencas 
semalaman agar usia baterai bisa lebih 
panjang.

4. Jangan Biarkan Baterai Tanpa 
Daya
Membiarkan baterai benar-benar kosong 
lebih tak baik lagi. Jika sering seper� ini, 
maka ketahanan baterai akan perlahan 
menurun. Alasannya, jika baterai benar-be-
nar dalam keadaan kosong, sel baterai akan 
"�dur". 

Jika tak cepat-cepat "dibangunkan", kemu-
ngkinan terburuknya sel tersebut bakal 
kehilangan kemampuan untuk menyerap 
daya dari alat pengisian.**
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Huawei Rilis 
MatePad T10 Kids Edition
Huawei meluncurkan MatePad T10 Kids 
Edi�on. Produknya ini menyasar anak-anak. 
Menurut Edy Supartono, Training Director 
of Huawei CBG Indonesia, perangkat untuk 
anak-anak ini merupakan komitmen 
Huawei memenuhi kebutuhan penggunan-
nya. 

“Kami perkenalkan Huawei MatePad T10 
Kids Edi�on,” kata dia.
Serangkaian penyesuaian pun dilakukan 
Huawei untuk MatePad T10 Kids Edi�on ini. 
Salah satunya adalah melengkapi tablet ini 
dengan casing berbahan dasar silikon. 
Selain nyaman dipakai dan digenggam oleh 
anak-anak, case khusus ini juga sangat 
aman ke�ka digigit. 

 

Huawei juga menyertakan sebuah stylus 
pen untuk mendukung krea�vitas anak saat 
memakai tablet ini.

Tak hanya itu, perusahaan juga menyer-
takan layar besar dan fitur canggih untuk 
melindungi mata ke�ka dipakai dalam 
waktu yang lama. Karena dikhususkan 
untuk dipakai oleh anak-anak, Huawei juga 
turut menyertakan sejumlah so�ware atau 
aplikasi untuk mendukung pembelajaran, 
maupun mela�h krea�vitas si kecil.

Disebutkan, Huawei MatePad T10 Kids 
Edi�on di bundling dengan akses eksklusif 
berbagai konten berkualitas dari BabyBus 
dan Azoomee yang dapat mendukung 
proses belajar dan bermain anak.
Lebih lanjut, salah satu fitur yang menarik 
adalah orangtua dapat mengelola waktu 
penggunaan, aplikasi yang diakses, dan 
konten lain. 

Huawei MatePad T10 Kids Edi�on memun-
gkinkan orang tua untuk mengatur interval 
batas waktu penggunaan tablet sepanjang 
hari.**
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BSSN Gandeng
APJII Gelar 
Workshop 
Keamanan Siber

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) 
melalui Direktorat Iden�fikasi Kerentanan 
dan Penilaian Risiko Infrastruktur Informasi 
Kri�kal Nasional BSSN menggelar Work-
shop Manajemen Risiko dan Cyber Security 
Maturity (CSM).

Dalam workshop ini, BSSN menggandeng 
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indo-
nesia (APJII). Tema yang diangkat dalam 
diskusi itu adalah Ancaman dan Kerentanan 
Siber di Internet Service Provider (ISP). 
Agenda ini digelar di Palembang, Rabu 
(9/6/2021).

Menurut Eva Marlina, Ketua Bidang 
Hubungan Antarlembaga APJII, dalam 
workshop ini Ketua Umum APJII, Jamalul 
Izza dan Direktur Iden�fikasi Kerentanan 
dan Penilaian Risiko Infrastruktur Informasi 
Kri�kal Nasional Badan Siber dan Sandi 
Negara, Intan Rahayu memberikan sambu-
tan. Salah satu topik yang dibahas adalah 
peran APJII dalam penyelenggaraan 
keamanan siber pada sektor TIK.
“APJII sebagai organisasi internet terbesar 
di Indonesia, selalu aware terhadap 
perkembangan keamanan siber khususnya 
pada sektor ISP. APJII juga selalu mengin-
gatkan kepada para anggota untuk 
betul-betul memperha�kan persoalan ini,” 
jelas Eva.

Sementara itu, Soni Oktapriandi, Ketua 
APJII pengurus wilayah (Pengwil) Sumatera 
Selatan menyebutkan banyak topik yang 
dibahas dalam acara workshop tersebut. 
Mulai dari peran APJII dalam keamanan 
siber, regulasi atau kebijakan keamanan 
siber di ISP.

“Kemudian pembahasan mengenai tren 
ancaman siber. Diskusi dalam workshop ini 
begitu komprehensif membahas segala 
sudut pandang. Kami berharap nan�nya 
agar agenda ini bisa dilanjutkan kembali di 
masa mendatang,” ungkap Soni.
Hasil workshop dari diskusi yang digelar, 
bagi BSSN diharapkan dapat mengetahui 
profil risiko dan profil kematangan Penye-
lenggara Sistem Elekronik (PSE). Maklum 
saja, pertumbuhan bisnis internet di Indo-
nesia terbilang cukup baik. Hal ini bisa 
dilihat dari jumlah ISP yang menjadi anggo-
ta APJII.
Bila pada tahun 2018 terdapat sebanyak 
300 ISP yang bergabung menjadi anggota 
APJII, maka di tahun ini jumlahnya bertam-
bah menjadi 500 ISP. Oleh sebab itu, wajar 
jika BSSN juga ingin mengetahui trend dan 
keamanan siber di �ngkat ISP. Acara work-
shop ini digelar secara hybrid. Online dan 
offline. Untuk peserta maupun narasumber 
yang hadir telah memenuhi protokol kese-
hatan Covid-19.**
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Polda Maluku Utara 
Undang APJII Diskusi Kemanan Siber
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indo-
nesia (APJII) diundang untuk diskusi bersa-
ma Direktorat Intelijen Keamanan 
(Intelkam) Kepolisian Daerah Maluku Utara 
di kantor DirIntelkam, Ternate, Sabtu 
(12/6). Diskusi ini membahas tentang 
smart government. Terutama dari sisi 
keamanan siber.

Menurut Ketua Bidang Hubungan Antar-
lembaga APJII, Eva Marlina, persoalan 
keamanan siber menjadi salah satu con-
cern Kepolisian Daerah Maluku Utara. 
Sehingga APJII turut diundang untuk men-
jelaskan tentang keamanan siber.
“Polda Maluku Utara dalam hal ini Direk-
torat Intelkam, ingin melakukan diskusi dan 
dengar pendapat saja terkait keamanan 
siber,” jelas Eva.

Eva menceritakan, Direktur Intelkam Polda 
Malut Kombes Pol. Hadi Wiyono men-
erangkan bahwa di era serba digital saat 
ini, keamanan siber begitu pen�ng. 
Terlebih penetrasi internet di Indonesia 
se�ap tahun meningkat.

Berdasarkan survei APJII tentang penetrasi 
dan perilaku pengguna internet Indonesia 
pada tahun 2019-Q2 2020 menyebutkan 
bahwa sebanyak 196,7 juta dari total 
populasi Indonesia sekitar 266,9 juta. 
Sementara untuk wilayah Maluku Utara, 
pengguna internet meningkat 93 ribu user 
menjadi 824 ribu. Sebelumnya pada tahun 
2018, pengguna internet di provinsi itu 
mencapai 731 ribu user. 

“Tidak hanya APJII saja yang diundang, 
tetapi juga stakeholder Polda Maluku Utara 
seper� Kepala Dinas Kominfo seluruh 
provinsi Maluku Utara dan BAKTI,” ungkap 
Eva.

Pertemuan ini rencananya akan dilanjutkan 
ke pembahasan yang lebih detail lagi 
bersama Diskominfosan Maluku Utara. 
“Sekitar 2 minggu lagi akan dikabarkan 
kelanjutannya,” ungkapnya.**
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Sebuah malware aneh bernama Vigilante 
telah ditemukan dan terlihat beredar di 
internet. Uniknya, malware ini malah 
memblokir pengguna yang mengakses situs 
bajakan. 

Hal ini tentu berbeda dengan malware lain 
yang kebanyakan merugikan pengguna, 
seper� mencuri informasi pen�ng untuk 
kejahatan di dunia digital.

Malware Vigilante ini didistribusikan untuk 
mencegah para pengguna mengakses situs 
konten ilegal seper� The Pirate Bay. Situs 
ini berisi beberapa file seper� aplikasi, 
games, audio, hingga video bajakan yang 
bisa diunduh gra�s.
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