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Spyware Pegasus Mengintai Kita

Jakarta - Belakangan ini dunia tengah digemparkan dengan spyware bernama 
Pegasus. Dalam laporan majalan bisnis Forbes disebutkan, spyware jenis ini 
telah berhasil menerobos sekitar 50.000 perangkat di seluruh dunia. Menjadi 
persoalan adalah ke�ka Pegasus dicurigai sebagai mata-mata. Tak tanggu-
ng-tanggung spyware ini mampu menginfeksi smartphone pejabat pemerin-
tah, poli�si, ak�vis, jurnalis, dan kita.

Perlu diketahui, jauh sebelum ramai 
diperbincangkan kini. Spyware 
Pegasus ini sudah ramai diperbin-
cangkan pada 2016. Kala itu, Pegasus 
menerobos sistem smartphone 
dengan menggunakan teknik manip-
ulasi supaya korban menklik tautan 
berbahaya.

Seiring berjalannya waktu, Pegasus 
saat ini makin canggih dan bisa 
menerobos beberapa sistem 
keamanan smartphone. Salah satu 
yang menjadi perha�an adalah 
kemampuan Pegasus menerobos 
sistem keamanan aplikasi WhatsApp 
(WA) dan iMessage. Pegasus akan 
sangat berbahaya karena bisa mencu-
ri data-data pen�ng yang terdapat di 
smartphone.
 
“Ke�ka sebuah smartphone terjangk-
it Pegasus, seseorang yang menye-
barnya bisa mendapatkan hak akses 
administrator dari perangkat terse-
but,” kata Claudio Guarnieri, peneli� 
Laboratorium Keamanan Amnesty 
Internasional diku�p dari Tempo.co, 
baru-baru ini.
 

 

Pada 2018 lalu, Spyware Pegasus ini 
dituding berkontribusi dalam 
pembunuhan wartawan asal Arab 
Saudi, Jamal Khashoggi. Menurut 
analisis forensik digital, Pegasus 
digunakan secara diam-diam untuk 
menargetkan smartphone dua 
perempuan yang paling dekat dengan 
kolumnis yang dikenal kri�s terhadap 
pemerintahan Arab Saudi.

Namun, NSO Group, pihak yang 
bertanggung jawab itu membantah 
tudingan tersebut. NSO Group 
merupakan perusahaan teknologi 
yang berbasis di Israel dan melisen-
sikan so�ware pengawasan itu. Salah 
satu produknya adalah Pegasus, 
diklaim menyediakan layanan yang 
berharga karena bisa menyadap 
ponsel para penjahat dan teroris. 
NSO Group dalam situs resminya 
mengatakan produknya hanya 
dipakai oleh badan intelijen dan 
penegak hukum pemerintah untuk 
mencegah dan menyelidiki teror dan 
kejahatan.

 

“Proses pemeriksaan kami melam-
paui persyaratan hukum dan peratur-
an untuk memas�kan penggunaan 
teknologi kami secara sah seper� 
yang dirancang,” kata NSO Group.
satu raja menjadi target Pegasus.

Tapi berbeda bila membaca laporan 
dari Amnesty Interna�onal dan 
Ci�zen Lab. Keduanya memperkira-
kan dugaan kebocoran data pada 
50.000 target potensial alat 
mata-mata Pegasus NSO, termasuk  
10 perdana menteri, 3 presiden, dan 
satu raja menjadi target pegasus.

Perlu Waspada

Sejauh ini memang belum ada 
laporan Spyware Pegasus menyerang 
salah satu pemangku kepen�ngan di 
negeri ini. Namun, kewaspadaan 
hendaknya diperlukan. Hal itu diung-
kapkan oleh Pratama Persada, pakar 
keamanan siber.

Dia menjelaskan Pegasus merupakan 
sebuah  “Trojan” yang begitu masuk 
ke dala sistem target dapat membuka 
pintu bagi penyerang untuk dapat 
mengambil informasi yang dimiliki 
target.  Maka itu, yang saat ini kta bisa 
dilakukan adalah melakukan forensik 
pada perangkat gawai yang dimiliki 
yang selanjutnya melakukan protokol 
keamanan.

“Nomor yang dipakai komunikasi 
antarpe�nggi negara harus diraha-
siakan, �dak boleh bocor ke siapa 
pun. Karena nomor ini adalah pintu 
masuk dari pegasus lewat 
WhatsApp,” kata Pratama diku�p dari 
Kompas.com.

Trojan ini, lanjut dia, tak mengenal 
merek smartphone termasuk iPhone 
sekalipun mampu ditembusnya. 
Langkah pencegahan yang dapat 
dilakukan adalah dengan memakai 
so�ware enkripsi. “Sehingga data 
yang ditransmisikan atau dicuri oleh 
Pegasus �dak serta merta langsung 
bisa dibuka atau diolah,” terang dia. 
***

 

www.kompasina.com



“Waspada Keamanan Perangkat Digital Anda”
April lalu, kelompok hacker REvil atau dikenal dengan 
nama Sodinokibi, berhasil mencuri data-data pen�ng 
milik Quanta Computer Inc. Tak tanggung-tanggung 
mereka meminta uang tebusan senilai US$ 50 juta atau 
setara dengan Rp 726 miliar. Angka yang fantas�s untuk 
tebusan data pen�ng perusahaan yang dicuri. Masalahn-
ya, permintaan REvil dengan nominal tebusan itu 
lantaran data yang dicuri adalah milik Apple.

Perlu diketahui, Quanta adalah manufaktur yang mem-
bantu produksi sebagian besar MacBook Apple. Tidak 
hanya MacBook Apple, Quanta juga menjadi mitra 
produksi bagi Hewle�-Packard (HP), Facebook, dan 
Google.

Lantas data apa yang dicuri?

The Verge dalam laporannya menuliskan bahwa data 
milik Apple yang dicuri REvil dari Quanta Computer Inc 
diduga desain baru iMac. Data itu disebut merupakan 
dokumen yang akurat. Ramai informasi bocornya skema 
desain baru itu, akhirnya diakui oleh Quanta. Namun 
mereka membantah ada data yang berhasil dicuri.

Terlebih saat ini muncul spyware Pegasus. Kita �dak akan 
pernah tahu apa yang akan terjadi jika semua percakapan 
diketahui dengan cara yang �dak pantas. Terlepas dari itu 
semua, �dak hanya individu atau perusahaan yang harus 
berha�-ha� dalam mengamankan data-data pen�ngnya, 
juga sebuah negara. Terlebih jika percakapan pemangku 
kepen�ngan negara diretas. Ini tentu tak bisa ditukar 
dengan materi. Rahasia-rahasia pen�ng dikhawa�rkan 
dapat diketahui oleh orang yang bukan memiliki 
wewenang.

Kejadian Quanta Computer Inc dan spyware Pegasus 
mengajarkan kita agar lebih berha�-ha� dengan data 
yang dimiliki. Apalagi dengan masifnya perkembangan 
digital di seluruh dunia, hal-hal yang tak terduga bisa saja 
terjadi dan menimpa siapa saja. ***

DARI REDAKSIDARI REDAKSI
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Migrasi TV Analog Ke Digital
Kembali ditunda

Jakarta- Kementerian Komunikasi dan Informa�ka menunda proses migrasi siaran televisi analog ke digital yang 
semula digelar pada 17 Agustus 2021.

Dirjen SDPPI Kemenkominfo RI  Ismail menjelaskan 
bahwa terdapat sejumlah per�mbangan di balik 
penundaan tersebut. Pertama, pemerintah dan seluruh 
elemen masyarakat saat ini sedan fokus terhadap penan-
ganan dan pemulihan kondisi pandemi Covid-19. Pihak 
Kemenkominfo juga memper�mbangkan kesiapan teknis 
para pemangku kepen�ngan untuk melakukan migrasi ke 
siaran televisi digital. 

"Kami juga menerima banyak masukan dari berbagai 
elemen public dan masyarakat yang menyarankan agar 
proses analog switch off tahap pertama ini �dak dilaku-
kan pada 17 Agustus 2021," ujar Ismail.

Proses penghen�an automa�c switch off (ASO) diatur 
dalam Peraturan Menteri Kominfo No 6 Tahun 2021. 
Akibat dari penundaan ini, pemerintah berencana untuk 
mengubah atau mengadakan revisi terhadap peraturan 
menteri tersebut. Meski demikian, Ismail masih belum 
mengungkap kapan jadwal

pelaksanaan migrasi ASO berikutnya bakal diselenggara-
kan. "Tanggal pas�nya akan diumumkan segera setelah 
peraturan menteri dilakukan revisi dan ditandatangani 
pak menteri,"pungkas Ismail.

Pelaksanaan ASO sendiri semula dibagi menjadi lima 
tahap. Tahap pertama, dilaksanakan paling lambat 17 
Agustus 2021 dan diakhiri pada 2 November 2022 
mendatang. Pada tahap pertama ini, Kemkominfo RI akan 
mema�kan siaran televisi analog di sejumlah wilayah, 
seper� Aceh, Riau, Banten, Kalimantan Timur, dan 
Kalimantan Utara. Agar tetap dapat menyaksikan televisi, 
masyarakat diimbau untuk beralih ke televisi digital. ***

www.tribunnews.com/
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Jakarta – Raksasa teknologi Google bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud 
Ristek) RI menggandeng enam vendor laptop lokal guna menghadirkan produk Chromebook buatan dalam negeri. 
Keenam vendor asal Indonesia tersebut adalah Advan, Axioo, Evercoss, SPC, Zyrex, dan TSMID.

Google Akan Rakit Chromebook
di Indonesia

TERKINITERKINI

www.TELKOPEDIA.ID

Managing Director Google Indonesia Randy Jusuf menjelaskan, langkah Google memproduksi Chromebook di Tanah Air 
merupakan salah satu komitmen Google dalam membantu meningkatkan sektor pendidikan di Indonesia.

"Kami dengan bangga mengumumkan bahwa sejumlah jenis laptop yang menggunakan Chrome OS akan dibuat di 
Indonesia," ujar Randy dalam konferensi pers virtual Google for Educa�on 2021, Selasa (3/8/2021). 

Ini merupakan pertama kalinya produsen lokal membuat Chromebook untuk Indonesia dan pasar ekspor, pungkas Randy. 
***

Beritasatu.com

carisinyal.com



NASA
Dapatkan Penampakan Cincin Raksasa
di Sekitar Lubang Hitam

SAINSSAINS

Pada 2018 lalu, Spyware Pegasus ini 
dituding berkontribusi dalam 
pembunuhan wartawan asal Arab 
Saudi, Jamal Khashoggi. Menurut 
analisis forensik digital, Pegasus 
digunakan secara diam-diam untuk 
menargetkan smartphone dua 
perempuan yang paling dekat dengan 
kolumnis yang dikenal kri�s terhadap 
pemerintahan Arab Saudi.

Namun, NSO Group, pihak yang 
bertanggung jawab itu membantah 
tudingan tersebut. NSO Group 
merupakan perusahaan teknologi 
yang berbasis di Israel dan melisen-
sikan so�ware pengawasan itu. Salah 
satu produknya adalah Pegasus, 
diklaim menyediakan layanan yang 
berharga karena bisa menyadap 
ponsel para penjahat dan teroris. 
NSO Group dalam situs resminya 
mengatakan produknya hanya 
dipakai oleh badan intelijen dan 
penegak hukum pemerintah untuk 
mencegah dan menyelidiki teror dan 
kejahatan.

 

Jakarta – Badan antariksa Amerika Serikat (NASA) mengabadikan penampakan cincin raksasa di sekitar lubang hitam 
yang merupakan bagian dari sistem biner yang disebut V404 Cygni.

Sistem V404 Cygni, seper� diku�p dari De�k.com, 
terletak pada jarak 7.800 tahun cahaya dari bumi. Lubang 
hitam tersebut secara ak�f menyedot debu dan material 
dari bintang pendampingnya.

Adapun bintang pendampingnya, berukuran sekitar 
setengah massa matahari. Meski NASA �dak dapat 
melihat lubang hitam itu sendiri, materi yang dikumpul-
kan dari bintang pendampingnya telah membentuk 
piringan di sekitar lubang hitam.

Gambaran cincin terlihat karena bersinar dalam sinar-x. 
Semburan sinar-x dari V404 Cygni ditemukan pada 5 Juni 
2015, menggunakan Observatorium Swi�. Cincin beren-
ergi �nggi ini dihasilkan dari sesuatu yang dikenal sebagai 
gema cahaya (light echo). Gema cahaya dihasilkan ke�ka 
sinar-x yang meledak dari lubang hitam memantul dari 
awan debu antara V404 Cygni dan bumi.

NASA mencatat awan debu di luar angkasa �dak seper� 
debu yang biasa kita bersihkan di sekitar rumah. Namun, 
lebih seper� asap yang terbuat dari par�kel padat kecil. 
Gambar NASA menunjukkan cincin konsentris hasil 
pantauan sinar-x yang dipancarkan dari V404 Cygni yang 
diama� pada 2015 dipantulkan dari awan debu yang 
berbeda. ***
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SAINSSAINS

Studi tersebut membagi �ga kelompok dengan 
masing-masing peserta mendapat dosis ke�ga vaksin 
Sinovac 1,5 mikrogram (μg), 3 μg, dan 6 μg. Dosis ke�ga 
ini diberikan delapan bulansetelah sun�kan kedua. 
Hasilnya menunjukkan, di semua kelompok vaksin dosis 
1,5 μg, 3 μg, dan 6 μg, �ngkat an�bodi meningkat secara 
signifikan pada hari ketujuh setelah mendapat sun�kan 
ke�ga. Pada kelompok peserta yang menerima vaksin 3μ
g, yang disetujui untuk penggunaan darurat, rata-rata 
geometrik �ter (GMT) an�bodi penetral serum mening-
kat menjadi 305 pada hari ketujuh setelah dosis ke�ga. 
Peningkatan ini tujuh kali lipat lebih banyak dibandingkan 
dengan kadar an�bodi pada hari ke 28 setelah dosis 
kedua.

Selanjutnya, �dak ada perbedaan signifikan dalam 
�ngkat an�bodi penetralisir pada kelompok usia yang 
berbeda (60-64 tahun, 65-69 tahun, dan 70 tahun ke 
atas). Data juga menunjukkan bahwa �dak ada 

perbedaan yang signifikan dalam kejadian efek samping. 
Reaksi paling umum yang dirasakan para ilmuwan adalah 
nyeri di tempat sun�kan. 

"Tidak ada efek samping serius terkait vaksin yang diama-
�," kata seorang ahli. Peningkatan kadar an�bodi �dak 
hanya terjadi pada lansia yang diberikan sun�kan boost-
er. Sebelumnya dilaporkan bahwa CoronaVac pada orang 
dewasa berusia antara 18 dan 50 tahun  menyebutkan 
sun�kan booster yang diberikan enam bulan atau lebih 
setelah sun�kan kedua, akan menghasilkan peningkatan 
kadar an�bodi yang signifikan. Para ahli mengatakan 
bahwa �ngkat vaksinasi kelompok yang rendah dan fakta 
bahwa orang lanjut usia memiliki kasus penyakit dasar 
yang lebih �nggi dapat menjadi alasan di balik �ngginya 
�ngkat pasien yang sakit parah dan kri�s. ***

Booster Vaksin Sinovac
Tingkatkan Antibodi Signifikan

Jakarta - Booster vaksin Sinovac diklaim dapat meningkatkan an�bodi hingga tujuh kali lipat. Seper� dilansir dari 
Kompas.com, studi terbaru di China yang merupakan bagian dari uji klinis acak, double-blind, terkontrol plasebo, fase 1/2 
melibatkan 303 peserta sehat berusia 60 tahun ke atas. Hasilnya menunjukkan, enam bulan setelah lansia mendapat dosis 
kedua vaksin Sinovac, kadar an�bodi dalam tubuhnya menurun secara substansial.
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Ya, hal itu terjadi karena perubahan font menjadi Chirp. 
Jadi jangan kaget bila jenis font twit Anda berubah �dak 
seper� sebelumnya.

Mengu�p laman The Verge (12/8), informasi soal 
perubahan font Twi�er ini sebelumnya diumumkan 
melalui akun resminya. Uniknya, sebagian besar penggu-
na sudah melihat perubahan font di aplikasi Twi�er 
mereka. Namun ada sebagian  yang belum merasakan 
perubahan font ini. Twi�er merinci, font Chirp merupa-
kan salah satu bagian dari penyegaran mereka.

"Chirp menyeimbangkan antara tampilan yang terlihat 
acak-acakan dan tajam untuk memperkuat kesenangan 
sekaligus ketajaman sebuah tweet. Namun (font) Chirp 
juga membawa keseriusan saat dibutuhkan," kata Twi�er 
dalam unggahan blog-nya.

Twi�er sudah menggunakan font Chirp untuk materi 
promosi dan grafik. Namun font ini belum terlihat di feed 
atau ke�ka menavigasi aplikasi.

Direktur Krea�f Global Brand Twi�er Derrit DeRouen 
pernah mengatakan, merupakan "keinginan pribadinya" 
untuk menjadikan Chirp sebagai font default untuk 
produk Twi�er. DeRouen �dak menyebut kapan perusa-
haan akan menggulirkan penggunaan font Chirp pada 
seluruh pengguna. 

Yang jelas, font baru Twi�er ini juga memiliki keunikan, 
yang mana pengguna bisa men-tweet logo Twi�er, jika 
mereka menge�kkan [CHIRPBIRDICON] di kolom status. 
Di aplikasi Twi�er versi Android, hal ini sudah bisa dilaku-
kan, begitu juga dengan di Twi�er web.

Sekadar informasi, menurut Twi�er, font bukanlah 
satu-satunya perubahan dalam tampilan Twi�er.
"Kami juga memperbarui warna dengan kontras yang 
lebih �nggi dan jauh lebih biru. Perubahan ini dibuat 
untuk menarik perha�an pada foto dan video yang Anda 
bagikan," kata Twi�er. *** 

Jakarta – Media sosial miniblogging Twi�er menggulirkan font baru bernama chirp pada versi aplikasi dan web-nya. Peng-
guna yang biasa scrolling lini masa Twi�er pas� melihat ada sesuatu yang berbeda dengan tulisan-tulisan yang tampil di 
Twi�er.

Tampilan Baru Twitter
Hadir di Versi Aplikasi dan Web

www.socialbakers.com/
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Jakarta- Kegiatan screen picture atau biasa dikenal dengan screenshot merupakan kegiatan merekam atau mengambil 
gambar pada layar gadget baik smartphone maupun laptop atau PC. Ada beberapa cara screenshot di laptop atau PC 
yang bisa kita lakukan dengan mudah.

Walaupun sebenarnya mengambil gambar layar itu mudah, masih ada sebagian orang yang masih belum tahu caranya 
dengan benar. Perlu untuk diketahui, cara screenshot di laptop dan smartphone sangat berbeda. Jika di smartphone 
mungkin kita hanya perlu menekan tombol up dan power atau hanya swipe layar, sedangkan di laptop �daklah demiki-
an.

Cara umum yang banyak digunakan orang untuk melakukan screenshoot adalah dengan menekan tombol PrintScreen 
(prt scsysrq) pada keyboard atau menggunakan aplikasi tambahan. Namun, tahukah Anda bahwa ada beberapa cara lain 
yang bisa dilakukan untuk menangkap gambar layar pada laptop. Diku�p dari Merdeka.com (9/8/2021), berikut bebera-
pa cara screenshot di laptop dengan mudah:

1. PrintScreen (PRT SCSYSRQ)
Cara pertama yang bisa kita lakukan untuk screenshot layar laptop adalah dengan menggunakan tombol PrintScreen 
yang terdapat pada keyboard. Jika di laptop tombol ini bertuliskan "prtsysrq" atau biasa dikenal dengan PrintScreen. 
Sesuai dengan namanya, tombol ini memang digunakan untuk mencetak gambar (print screen). Umumnya tombol ini 
terletak di samping tombol F12 atau tombol Pause Break pada keyboard.
Salah satu kekurangan dari cara ini adalah hanya dapat mengambil keseluruhan dari layar, dan �dak bisa hanya 
mengambil sebagian. Setelah di-klik tombol tersebut memang terkesan �dak terjadi apa-apa, tapi sebenarnya gambar 
tersebut secara otoma�s tersimpan di slot copy laptop.

Caranya juga simpel kok, ini dia: pilih halaman layar laptop yang ingin diambil gambarnya. Lalu tekan tombol 
PrintScreen, jika �dak terjadi apa pun �dak perlu khawa�r karena hasilnya sudah tersimpan secara otoma�s di 
clipboard. Berikutnya, cari aplikasi yang yang ingin ditempelkan (CTRL+V) gambar hasil screenshot, bisa menggunakan 
aplikasi Paint misalnya. Bagi Anda yang menggunakan WhatsAppWeb, bisa langsung mengirimkan gambar hasil screen-
shot dengan cara CTRL+V pada kolom chat (Ke�k Pesan) lalu enter untuk mengirim.
Jika menggunakan aplikasi edit gambar seper� Paint, maka bisa menyimpan gambar dengan cara CTRL+V. Gambar akan 
secara otoma�s muncul dan bisa disimpan dengan menekan CTRL+S atau File->Save/Save As.

2. Tombol Windows + PrintScreen
Cara screenshot laptop ini hampir mirip dengan langkah sebelumnya. Hanya saja kali ini dikombinasikan tombol 
PrintScreen dengan tombol Windows terlebih dahulu. Perbedaan umum yang terjadi adalah biasanya layar akan secara 
cepat terlihat sedikit gelap seper� screenshot di smartphone pada umumnya. Selain itu, gambar yang diambil  menggu-
nakan cara ini akan otoma�s tersimpan pada dokumen picture di laptop. Untuk tahapan caranya bisa dikatakan sama 
persis dengan penjelasan nomor 1. 

3. ALT dan PrintScreen
Jika sebelumnya mengkombinasikan antara tombol Windows dengan PrintScreen, maka kali ini juga bisa mengkombi-
nasikan antara ALT dan PrintScreen. Bedanya, metode ini berguna untuk mengambil gambar yang halaman pada 
program aplikasinya masih ak�f. Sehingga metode ini �dak mengambil gambar secara keseluruhan atau Full Screen.
Agar lebih mudah memahami konsepnya perha�kan cara screenshot menggunakan ALT+PrintScreen: Pertama, pilih 
terlebih dahulu program mana yang tampilannya ingin Screenshot. Kedua, tekan tombol ALT dan tahan, lalu tekan lagi 
tombol PrintScreen. Ke�ga, buka aplikasi Paint di laptop lalu tempelkan (Paste), bisa tekan CTRL+V atau Klik Kanan 
Mouse lalu Paste. Sama seper� sebelumnya, silahkan simpan hasil screenshot tersebut pada file dokumen. Mudah 
bukan, semoga bermanfaat! ***
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Tiga Cara Mudah Screenshot
Layar Laptop atau PC Anda 
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Gambaran cincin terlihat karena bersinar dalam sinar-x. 
Semburan sinar-x dari V404 Cygni ditemukan pada 5 Juni 
2015, menggunakan Observatorium Swi�. Cincin beren-
ergi �nggi ini dihasilkan dari sesuatu yang dikenal sebagai 
gema cahaya (light echo). Gema cahaya dihasilkan ke�ka 
sinar-x yang meledak dari lubang hitam memantul dari 
awan debu antara V404 Cygni dan bumi.

NASA mencatat awan debu di luar angkasa �dak seper� 
debu yang biasa kita bersihkan di sekitar rumah. Namun, 
lebih seper� asap yang terbuat dari par�kel padat kecil. 
Gambar NASA menunjukkan cincin konsentris hasil 
pantauan sinar-x yang dipancarkan dari V404 Cygni yang 
diama� pada 2015 dipantulkan dari awan debu yang 
berbeda. ***

APJII Terus Berkontribusi
Berikan Akses Internet di Daerah

BLOGAPJII.OR.ID

Jakarta - Pemerintah menargetkan pembangunan base 
transceiver receiver (BTS) di daerah terdepan, terpencil, 
dan ter�nggal (3T) akan selesai pada 2022. 

Menteri Komunikasi dan Informa�ka Jonny G Plate 
menegaskan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan 
Informasi (Bak�) telah menyelesaikan pembangunan 
BTS di 4.200 desa  daerah 3T pada tahun ini, dari 9.113 
desa yang belum dijangkau jaringan internet. Adapun 
sisanya diharapkan bisa tuntas pada 2022 mendatang. 
Dalam waktu bersamaan, operator telekomunikasi juga 
telah menyelesaikan sekitar 3.400 BTS di kawasan 
komersial.

“Dengan demikian kita tentu berharap bahwa tahun 
2022 nan� 4G akan menjadi fondasi utama pembangu-
nan atau akselerasi transformasi digital kita,” kata ment-
eri dalam acara talkshow di MetroTV, Selasa (27/7).

Selain pembangunan fisik infrastruktur, pemerintah juga 
didorong untuk menyiapkan instrumen pendukung 
seper� regulasi dan sumber daya manusia (SDM).

Guna menjamin ketersediaan SDM andal, Kemenkomin-
fo RI menyiapkan program talenta digital dengan 
menyasar 600.000 talenta se�ap tahun dan membu-
mikan Gerakan Nasional Literasi Digital untuk 12,4 juta 
masyarakat di level dasar.

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 
Indonesia (APJII) Jamalul Izza menegaskan persoalan 
regulasi sama pen�ngnya dengan pembangunan infras-
truktur fisik. Dalam hal kedaulatan data, misalnya, 
Indonesia berkepen�ngan erat untuk mengamankan 
kepemilikan data agar �dak disalahgunakan oleh 
pihak-pihak yang �dak bertanggung jawab.

“Ini seper� yang ditegaskan Presiden Joko Widodo 
bahwa sekarang  data is the new oil,” ujar Jamal dalam 
kesempatan yang sama. 

Dengan kebutuhan internet yang semakin besar, Jamal 
op�mis�s pembangunan infrastruktur fisik bisa berjalan 
maksimal. Apalagi APJII terus berkomitmen untuk 
menyediakan akses internet di daerah-daerah yang �dak 
terjangkau dan di luar daerah 3T melalui program Desa 
Internet Mandiri.

Di wilayah-wilayah yang �dak terjangkau fiber op�k 
tersebut, APJII menggunakan teknologi v-sat untuk 
menyediakan akses internet dengan kolaborasi bersama 
Bumdes. 

“Pembangunan jaringan di Indonesia memang tantan-
gannya sulit karena kondisi geografis,” pungkas Jamal. 
***
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Modernisasi IIX
Bali Jadi Fokus Pengwil Bali
Denpasar – Fasilitas IIX-APJII tampaknya menjadi program prioritas para ketua pengurus wilayah  Asosiasi di seluruh 
Indonesia. Salah satunya adalah Ketua APJII Pengwil Bali, Andhy Sabli Tagijara.

“Penguatan dan program utama Pengwil Bali saat ini adalah modernisasi IIX-Bali,” ujarnya.

Setelah itu, agenda kedua pada tahun ini adalah fokus menyelesaikan masalah-masalah Pengwil Bali dengan berkoordi-
nasi secara intens ke pengurus pusat APJII Pusat, supaya rencana anggaran yang sudah disusun bisa diturunkan (direal-
isasikan). Hal ini pen�ng karena menyangkut target, yakni IIX-APJII di Bali yang memiliki dia data center Nix Bali dan NDC 
Moratelindo terhubung satu sama lain.

Berikutnya adalah Pengwil Bali ingin mendapatkan link intercity Jakarta-Bali yang bagus dan murah karena akan dilaku-
kan dengan cara membelinya bersama sama.

“Harapan kami ke depan dengan di-setup-nya IIX-Bali dengan versi ter-update, contain besar bisa di-reck peer di Bali,” 
ucap Andhy. ***
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