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Ambisi Besar Pemerataan Infrastruktur Internet

Jakarta - Pandemi Covid-19 membuat kebutuhan terhadap akses 
Internet semakin kentara. Pembatasan ak�vitas di luar ruang, mau 
�dak mau memaksa masyarakat melanjutkan kegiatan dari rumah 
masing-masing. Mulai dari bekerja, belajar hingga berbelanja 
kebutuhan sehari-hari.
Bagi mereka yang �nggal di perkota-
an, akses Internet mungkin �dak 
menjadi persoalan. Ada banyak 
penyedia jasa yang menawarkan 
layanan Internet dengan harga dan 
kecepatan yang beragam. Namun di 
banyak daerah, kemewahan sema-
cam itu �dak bisa didapatkan 
masyarakat. Akses Internet bahkan 
menjadi barang langka. Tantangan 
utama penyediaan akses di daerah 
adalah infrastruktur. Maka �dak 
heran jika saat ini pemerintah fokus 
terhadap percepatan infrastruktur 
digital yang digenjot secara masif di 
tengah pandemi.

Menteri Komunikasi dan Informa�ka 
Johnny G Plate menegaskan pemerin-
tah berupaya melakukan percepatan 
infrastruktur dengan berbagai cara. 
Mulai dari pembangunan menara 
base transceiver receiver (BTS), 
op�malisasi jaringan Palapa Ring, 
pembukaan ��k akses internet baru 
secara masif, hingga penambahan 
kapasitas satelit.  “Ruang digital 
memang menjadi opsi wahana kegia-
tan dan jembatan komunikasi yang 
efek�f bagi masyarakat semasa 
pandemi. Banyak kegiatan dari luring 
(offline) beralih menjadi daring 
(online),” ujar Menkominfo RI. 

Pembangunan BTS di kawasan terde-
pan, terpencil, dan ter�nggal (3T) 
misalnya ditargetkan akan selesai 
pada 2022.

Menurut Menteri Johnny, Badan 
Aksesibilitas Telekomunikasi dan 
Informasi (Bak�) telah menyelesaikan 
pembangunan BTS di 4.200 desa di 
daerah 3T pada tahun ini dari 9.113 
desa yang belum terjangkau jaringan 
internet. Adapun sisanya diharapkan 
bisa tuntas pada 2022 mendatang. 
Dalam waktu bersamaan, operator 
telekomunikasi juga telah menyele-
saikan sekitar 3.400 BTS di kawasan 
komersial.  “Dengan demikian kita 
tentu berharap bahwa tahun 2022 
nan� 4G akan menjadi fondasi utama 
pembangunan atau akselerasi trans-
formasi digital kita,” pungkas dia. 
Lebih lanjut, kata menteri, pemerin-
tah telah menuntaskan penyediaan 
akses internet di seluruh fasilitas 
pelayanan kesehatan, terutama pada 
3.126 unit fasilitas pelayanan keseha-
tan (fasyankes) yang membutuhkan 
op�malisasi layanan internet. Upaya 
ini dilakukan dalam rangka 
mendukung program-program 
kesehatan masyarakat baik di masa 
pandemi maupun untuk jangka 
panjang.  Selain pembangunan fisik 
infrastruktur, pemerintah juga 
didorong untuk menyiapkan instru-
men pendukung seper� regulasi dan 
sumber daya manusia. Guna menja-
min ketersediaan SDM andal, Kemen-
kominfo 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.

 

Sementara untuk mendukung 
ekosistem ekonomi digital dan 
ekonomi mari�m, pemerintah mengi-
nisiasi berbagai program pendampin-
gan pela�han agar masyarakat cakap 
memanfaatkan sistem digital untuk 
pengembangan usaha. Kegiatan itu 
antara lain berupa UMKM Go-Online, 
Gerakan 1.000 Startup Digital, Digital 
Entrepreneurship Academy (DEA), 
serta Petani dan Nelayan Go-Online.

“Seper� kita ketahui, pandemi mem-
percepat proses digitalisasi dalam 
kehidupan kita. Karena itu, kami 
berharap op�malisasi prasarana 
digital dapat berfaedah secara maksi-
mal dalam se�ap sektor kehidupan 
rakyat, baik untuk sekarang maupun 
jangka panjang. Dengan peningkatan 
infrastruktur digital, pemerintah 
yakin dapat mendorong pemulihan 
ekonomi nasional melalui pengem-
bangan ekonomi digital,” pungkas 
Johnny. 

Peran APJII

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara 
Jasa Internet Indonesia (APJII) Jamalul 
Izza menegaskan persoalan regulasi 
sama pen�ngnya dengan pembangu-
nan infrastruktur fisik. Dalam hal 
kedaulatan data misalnya, Indonesia 
berkepen�ngan erat untuk 
mengamankan kepemilikan data agar 
�dak disalahgunakan oleh pihak-pi-
hak yang �dak bertanggung jawab.
“Ini seper� yang ditegaskan Presiden 
Joko Widodo bahwa sekarang data is 
the new oil,” ujar Jamal dalam kesem-
patan 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 melalui program 
Desa Internet Mandiri.
Di wilayah-wilayah yang �dak terjang-
kau fiber op�k tersebut APJII meng-
gunakan teknologi satelit v-sat untuk 
menyediakan akses internet dengan 
kolaborasi bersama Bumdes.
“Pembangunan jaringan di Indonesia 
memang tantangannya sulit karena 
kondisi geografis,” ujar Jamal.***

www.blog.apjii.or.id
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“Garda Terdepan Penyediaan Akses Internet”
Kondisi geografis Indonesia berupa kepulauan dan 
pegunungan terbuk� menjadi tantangan serius bagi 
pembangunan infrastruktur digital. Meski akses internet 
sudah cukup mumpuni di kota-kota besar, �dak begitu 
dengan yang dirasakan masyarakat di pedesaaan. Akses 
Internet di kawasanterpencil masih sangat terbatas. Di 
beberapa tempat bahkan �dak ada sinyal sama sekali 
(blank spot).

Data APJII menunjukkan sampai saat ini ada 287 ribu 
sekolah dari total 391 ribu yang perlu peningkatan 
kualitas layanan internet. Sementara itu, sebanyak 
12.548 desa belum memiliki akses internet. Hal ini mem-
buat ak�vitas ekonomi dan pembelajaran jarak jauh 
menjadi terhambat.

Sebagai Asosiasi yang menaungi para penyelenggara jasa 
Internet, APJII berada di garda terdepan dalam imple-
mentasi akses. Di beberapa kawasan yang �dak terjang-
kau fiber op�k, penyelenggara jasa bisa mengandalkan 
teknologi V-sat. Skema Desa Internet Mandiri yang sudah 
dijalankan beberapa tahun terakhir terbuk� cukup 
berhasil membantu menyediakan akses jarinngan di 
tempat-tempat terpencil.

“Tantangan terbesar transformasi digital masih masalah 
infrastruktur,” ujar Ketua Umum APJII Jamalul Izza.

Apalagi peralihan ke ruang digital �dak hanya butuh 
koneksi, tapi juga akses yang berkualitas. Demi mencapai 
hal tersebut, dibutuhkan par�sipasi berbagai sektor 
untuk menjamin ketersediaan infrastruktur. Menaungi 
500 penyedia jasa , APJII telah mendorong berbagai 
insia�f. Dalam hal infrastruktur, APJII sudah membangun 
14 nod internet exchange di berbagai wilayah. Komitmen 
ini akan terus dilanjutkan dengan membangun IIX serupa 
di tempat lainnya.

Baru-baru ini APJII juga mendorong inisia�f Free Wi-Fi 
sebagai bentuk corporate social responsibility (CSR). Para 
anggota APJII di daerah akan didorong menyediakan 
Wi-Fi gra�s di ruang-ruang publik agar bisa dinikma� 
masyarakat. ***
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Facebook dan Google
Bangun Kabel Internet Bawah Laut
7.500 Mil

Jakarta - Facebook dan Google sedang membangun kabel internet bawah laut baru. Proyek ini ingin menghadirkan 
internet yang lebih cepat di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Pihak Facebook mengatakan mereka membantu memba-
ngun kabel sepanjang 7.500 mil yang menghubungkan 
negara-negara termasuk Jepang, Indonesia, Filipina, dan 
Taiwan.

Melansir New York Post, Kamis (19/8), dari Liputan6.com, 
proyek berjuluk “Project Apricot” ini diharapkan melun-
cur pada 2024 dan akan membantu menghadirkan 
internet 4G, 5G, serta broadband yang lebih baik di 
wilayah-wilayah ini.

Proyek ini juga akan melengkapi kabel laut lain yang 
menghubungkan Singapura, Indonesia, dan Amerika 
Utara, yang diluncurkan Maret lalu bekerja sama dengan 
beberapa perusahaan telekomunikasi Asia.

"Kabel Apricot adalah bagian dari upaya berkelanjutan 
kami untuk memperluas infrastruktur jaringan global," 
kata Nico Roehrich, Manager of Network Investments 
Facebook, "Dan melayani lebih dari 3,5 miliar orang di 
seluruh dunia yang menggunakan layanan kami se�ap 
bulan."

Kedua raksasa teknologi itu belum mengungkapkan 
berapa investasi Project Apricot. Namun, kabel ini berpo-
tensi membawa akses internet ke jutaan pelanggan baru.

Facebook juga mengatakan mereka akan memperluas 
proyek kabel bawah laut sepanjang 23 ribu mil yang akan 
mengelilingi seluruh benua Afrika dan menghubungkan 
Eropa. Kabel bernama 2Africa itu dirancang untuk meng-
hubungkan 26 negara termasuk Nigeria, Afrika Selatan, 
Uganda, dan Republik Demokra�k Kongo.

Untuk 2Africa, Facebook menggandeng perusahaan 
telekomunikasi Tiongkok China Mobile dan MTN Group 
dari Afrika Selatan.

Perluasan proyek itu bertujuan untuk membawa lebih 
banyak orang di Afrika terhubung dengan internet. Coun-
cil of Foreign Rela�ons melaporkan, hanya 40 persen 
penduduk di benua itu yang memiliki akses internet. ***

www.cnbciesia.com
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Pemerintah Siapkan
11 Stasiun Bumi Satelit SATRIA-I

www.Detik.com

Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informa�ka (Men-
kominfo) Johnny G Plate meresmikan groundbreaking 
stasiun bumi untuk satelit SATRIA-I. Pemerintah bersama 
Badan Usaha Pelaksana akan membangun 11 Stasiun 
Bumi dalam proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan 
Usaha (KPBU) Satelit Mul�fungsi Satelit Republik Indone-
sia atau SATRIA-I.

"Selain di Cikarang, 10 gateways lain akan dibangun di 
Batam, Banjarmasin, Tarakan, Pon�anak, Kupang, 
Ambon, Manado, Manokwari, Timika, dan Jayapura. 
Kesepuluh pembangunan gateways ini masih dalam 
proses pengadaan lahan," ujar menteri dalam konferensi 
pers secara daring, Rabu (18/8), diku�p dari Merde-
ka.com.

Dilanjutkannya, keberadaan stasiun pengendali digital ini 
diperlukan untuk mengawasi pergerakan satelit SATRIA-I. 
Selain itu, juga melakukan manajemen jaringan agar 
sesuai dengan standar kestabilan layanan serta menjadi 
sarana komunikasi data antara satelit SATRIA-I dengan 
bumi.

Momentum peletakan batu pertama ini juga merupakan 
satu dari sekian banyak pekerjaan bersama sebagai 
upaya dan menjadi fondasi transformasi digital Indone-
sia.

"Kolaborasi seluruh komponen bangsa perlu untuk terus 
didorong demi mewujudkan Indonesia sebagai bangsa 
digital atau a Digital Na�on," katanya.

Konstruksi SATRIA-I dimulai pada 3 September tahun lalu 
dengan target peluncuran pada 2023. Saat ini, meski 
pandemi Covid-19, konstruksi SATRIA-I tberjalan dengan 
kemajuan sebesar 30 persen per akhir Juli tahun ini. 
Satelit ini merupakan satelit internet pertama di Indone-
sia. ***



Peneliti Kembangkan
Platform Kecerdasan Buatan Implan
untuk Deteksi Penyakit

SAINSSAINS

Jakarta - Kecerdasan buatan atau ar�ficial intelligence 
(AI) secara mendasar akan mengubah dunia kedokteran 
dan perawatan kesehatan.  Antara lain soal pengolahan 
data pasien diagnos�k seper� EKG, EEG atau sinar-X yang 
dapat dianalisis dengan bantuan Machine Learning, 
seper� diku�p dari Liputan6.com, baru-baru ini. 

Pendekatan ini diharapkan dapat mendeteksi penyakit 
pada tahap sangat awal berdasarkan perubahan yang 
�dak kentara. Namun, menanamkan kecerdasan buatan 
di dalam tubuh manusia masih menjadi tantangan teknis 
utama.

Para peneli� di TU Dresden, Jerman,  berhasil mengem-
bangkan pla�orm kecerdasan buatan implan biokompa�-
bel untuk pertama kali, yang mengklasifikasikan pola 
sehat dan pola patologis secara real-�me dalam sinyal 
biologis seper� detak jantung.

Pla�orm ini dapat mendeteksi perubahan patologis 
bahkan tanpa pengawasan medis. Hasil peneli�an terse-
but dipublikasikan dalam makalah di jurnal Science 
Advances.

Tim peneli� yang dipimpin Prof Karl Leo, Dr Hans 
Kleemann dan Ma�eo Cucchi mendemonstrasikan 
pendekatan untuk klasifikasi real-�me dari sinyal biologis 
sehat dan patologis berdasarkan chip kecerdasan buatan 
yang biokompa�bel. Mereka menggunakan jaringan 
serat berbasis polimer yang secara struktural menyerupai 
otak manusia dan memungkinkan prinsip AI neuromorfik 
dari komputasi reservoir.

Susunan acak serat polimer membentuk apa yang 
disebut "jaringan berulang" (recurrent network), yang 
memungkinkan memproses data sejalan dengan otak 
manusia.

Nonlinieritas jaringan ini memungkinkan untuk mem-
perkuat perubahan sinyal biologis terkecil sekalipun, 
yang dalam kasus detak jantung, sering kali sulit untuk 
dievaluasi oleh dokter. Namun, transformasi nonlinier 
menggunakan jaringan polimer memungkinkan hal ini.

Dalam uji coba, AI mampu membedakan antara detak 
jantung sehat dari �ga aritmia umum dengan �ngkat 
akurasi 88 persen. Dalam prosesnya, jaringan polimer 
mengkonsumsi lebih sedikit energi daripada alat pacu 
jantung.

Penerapan potensial untuk sistem AI implan sangat 
beragam. Misalnya, sistem ini dapat digunakan untuk 
memantau aritmia jantung atau komplikasi setelah 
operasi dan melaporkannya ke dokter dan pasien melalui 
ponsel cerdas, sehingga memungkinkan bantuan medis 
secara cepat.

"Visi untuk menggabungkan elektronik modern dengan 
biologi telah berkembang jauh dalam beberapa tahun 
terakhir dengan pengembangan yang disebut konduktor 
campuran organik,” ujar Ma�eo Cucchi, kandidat PhD 
dan penulis utama makalah ini. 

Namun sejauh ini, kata Cucchi, keberhasilannya masih 
terbatas pada komponen elektronik sederhana seper� 
sinapsis atau sensor individu. "Menyelesaikan tugas yang 
kompleks sejauh ini �dak mungkin. Dalam peneli�an 
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SAINSSAINS

Jakarta - Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, 
mengungkapkan perusahaannya, Tesla, sedang menger-
jakan robot humanoid dan membangun proto�penya 
pada tahun depan.

CEO Tesla itu mengatakan robot dengan kecerdasan 
buatan atau ar�ficial intelligence (AI) ini akan meman-
faatkan pengalaman mereka dengan mesin otoma�s di 
pabriknya.

Diku�p dari Liputan6.com, Jumat (20/8), robot bernama 
Tesla Bot ini juga akan menjalankan kecerdasan buatan 
yang sama dengan yang digunakan mereka di kendaraan 
otoma�snya. Sehingga menjadi lebih ramah dari sebel-
umnya.

Dalam presentasinya di Tesla's AI Day, Musk memberikan 
sedikit gambaran mengenai Tesla Bot. Bentuknya 
jangkung dan memiliki �nggi lima hingga delapan kaki. 
Beratnya adalah 125 pon dan terbuat dari "bahan yang 
ringan."  

Mereka juga akan memiliki layar di bagian kepala yang 
berguna untuk menampilkan informasi, selain akan 
dilengkapi kamera autopilot seper� kendaraan Tesla, 
agar bisa merasakan lingkungan di sekitarnya.

Secara internal, mereka akan beroperasi melalui Full 
Self-Driving (FSD) Tesla. Musk belum mengungkapkan 
apa fungsi dari robot humanoid tersebut. Selain itu, ia 
juga menampilkan penampilan tarian orang yang berpa-
kaian mirip robot itu. 

Situs perusahaan hanya menyebutkan bahwa mereka 
akan dirancang untuk menangani "tugas-tugas yang 
aman, berulang, atau membosankan."
"In�nya, di masa depan, pekerjaan fisik akan menjadi 
pilihan. Jika Anda ingin melakukannya, Anda bisa, tapi 
Anda �dak perlu melakukannya," kata Musk yang juga 
mendirikan perusahaan roket SpaceX itu.

Namun, Musk juga mengatakan bahwa Tesla Bot masih 
bisa "dikalahkan" oleh manusia. Belum diketahui kapan 
robot ini akan bisa "melayani" umat manusia, mengingat 
pengembangannya masih dilakukan dan proto�pnya 
baru dibuat tahun depan. ***

Elon Musk: Tesla Sedang Bikin Robot
Humanoid Berotak AI
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Jakarta - Samsung baru saja merilis perangkat smart-
phone terbarunya, yakni Samsung Galaxy Z Fold3 dan Z 
Flip3. Perangkat  ini merupakan smartphone layar lipat. 
Tidak hanya itu, kedua gawai anyar ini didukung dengan 
jaringan 5G.

“Dengan Galaxy Z Fold3 dan Z Flip3, Samsung sekali lagi 
mendefinisikan ulang kemampuan yang dapat ditawar-
kan smartphone foldable bagi pengguna untuk mengha-
dapi dunia serba cepat dengan fleksibilitas dan keserba-
gunaan,” ujar TM Roh, Presiden and Head of Mobile 
Communica�ons Business Samsung Electronics, seper� 
diku�p dari Merdeka.com. 

Meski layar lipat, Samsung menjamin bahwa dua smart-
phone terbarunya itu mampu bertahan hingga 200 ribu 
kali buka tutup. Garansi itu disebut pihak Samsung telah 
dilakukan uji coba dan terverifikasi oleh Bureau Veritas, 
perusahaan yang fokus pada pengujian, inspeksi, dan 
ser�fikasi.

Samsung mengatakan daya tahan hinge Galaxy Z Fold3 
dan Galaxy Z Flip  mencapai lima tahun. Kali ini, dilengka-
pi dengan pelindung baru berbahan PET untuk layar yang 
membuatnya 80 persen lebih tahan lama dibanding 
generasi lawas.

Selain itu, pada Galaxy Z Fold3, Samsung turut menghad-
irkan teknologi terbaru, yakni kamera Under Display. Jadi, 
pengalaman penggunaan lebih op�mal tanpa tergang-
gun notch atau punch-hole.

Di Indonesia, Galaxy Z Fold3 5G dengan RAM 12 dan 
memori internal 256 GB dilepas Rp 24,9 juta, lebih murah  
dari generasi sebelumnya yang Rp 30 jutaan. Demikian 
pula Galaxy Z Flip3 5G, harganya Rp 14,9 juta versi RAM 8 
GB dan memori internal 128 GB. ***

Samsung Rilis Smartphone
Layar Lipat Premium 

www.de�k.com
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Jakarta - Andi Renreng, Head of Marke�ng POCO Indonesia mengklaim sejak pertama diluncurkan pada 2018, produk 
POCO selalu menjadi pendobrak dan digandrungi oleh para POCO Fans yang mencari smartphone performa ekstrem 
dengan harga yang ekstrem.

“Kami yakin, langkah ini akan semakin memperkuat brand POCO dan membawa pertumbuhan yang pesat di pasar 
Tanah Air,” ujar Andi, diku�p dari Merdeka.com, baru-baru ini.  

Lebih lanjut, kata dia, POCO Global secara resmi mengumumkan pencapaian jumlah pengiriman smartphone-nya 
melebihi 20 juta unit di seluruh dunia. Dan di bulan yang sama, berdasarkan laporan riset Canalys untuk Q2 2021, salah 
satu smartphone POCO yaitu, POCO X3 Pro menempa� sepuluh besar produk smartphone favorit di Indonesia 
berdasarkan jumlah pengapalan.

“Pencapaian ini menegaskan respons posi�f pasar smartphone global terhadap POCO dan produk-produknya yang telah 
diluncurkan sejak awal berdiri yang menawarkan spesifikasi ekstrem dan harga ekstrem,” terang dia.

Sepanjang perjalanan, POCO memiliki �ga lini produk dengan segmentasi pasar masing-masing. Lini ‘M’ untuk entry 
level seper�, POCO M3 dan POCO M3 Pro 5G. Lini ‘X’ untuk kelas mid-range seper�, POCO X3 Pro dan POCO X3 NFC. 
Serta, Lini ‘F’ untuk segmen flagship seper� POCO F3. ***
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POCO Smartphone
Jadi Brand Sendiri di Luar Xiaomi 
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Setelah IIX, Branding APJII Lampung
Jadi Prioritas Selanjutnya

BLOGAPJII.OR.ID

Bandar Lampung - APJII Pengurus Wilayah Lampung 
memiliki dua prioritas dalam program kerjanya ke 
depan. Isan Supriyadi, Ketua Pengwil APJII Lampung 
menyebutkan kedua prioritas tersebut adalah pertama, 
soal Indonesia Internet Exchange (IIX) dan kedua adalah 
branding APJII Lampung. Kepengurusan yang terbentuk 
pada tahun 2016 ini, tentu saja menginginkan adanya 
dampak yang dirasakan oleh para anggota.

“Di �ga tahun pertama ini fokus bagaimana IIX bisa 
dirasakan manfaatnya oleh anggota. Karena ini kan 
cukup signifikan manfaatnya,” kata Isan.

IIX APJII Lampung kini telah memiliki kapasitas 1 Gbps. 
Sementara, untuk anggotanya mencapai 35 ISP yang 
tergabung baik lokal maupun nasional. Untuk ISP lokal 
kini sudah sebanyak 19 anggota yang tercatat. Jumlah 
ISP lokal ini pun terus bertumbuh signifikan, terutama 
pada 2019.

“Memang IIX menjadi prioritas dan target saat dibentuk 
APJII Lampung,” ungkap Isan. 

Tidak berhen� sampai disana untuk memperkuat 
manfaat adanya APJII di Lampung, saat ini untuk sedang 
dibahas program untuk menurunkan CDN di APJII 
Lampung. Prioritas pekerjaan yang kedua adalah brand-
ing APJII Lampung. Isan mengakui ini menjadi pekerjaan 
rumah pengurus untuk makin mempopulerkan adanya 
APJII di provinsi Lampung. Boleh dibilang, masih ada 
beberapa stakeholder belum mengetahui hal ini.

“Ke depannya yang pertama branding. Branding APJII 
terhadap stakeholder, karena APJII wilayah Lampung 
belum terkenal seper� misalnya Yogyakarta dan Bali. Di 
Lampung belum seper� itu. Fokus kita memang saat 
awal terbentuk belum ke arah branding,” kata dia. ***
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Pekanbaru - Peningkatan traffic dan bandwidth IIX 
menjadi fokus utama APJII Pengurus Wilayah Riau saat 
ini. Hal ini dinilai sangat krusial agar semakin banyak 
Internet Service Provider (ISP) yang melakukan 
interkoneksi.

Ketua Pengurus Wilayah APJII Riau Didi Winarsyah 
mengatakan data Mei 2018 menunjukkan traffic IIX di 
wilayah ini mencapai 30 MB dengan rata-rata traffic 
puncak mencapai 100 MB. Sementara itu, bandwidth 
yang tersedia sebesar 100 Mbps. 

“Selain meningkatkan trafik IIX tentu ada upaya pening-
katan konten untuk menarik ISP interkoneksi,” ujarnya.

Guna mendukung hal tersebut, ia menegaskan perlu ada 
penguatan sumber daya manusia baik untuk kebutuhan 
teknis maupun non teknis, seper� administrasi, perpaja-
kan, keuangan, dan marke�ng. 

Didi melanjutkan, saat ini keanggotaan APJII Riau sudah 
berkembang sangat pesat. Ke�ka didirikan pada 2011 
hanya ada tujuh ISP terda�ar di mana �ga di antaranya 
merupakan ISP lokal. Saat ini anggota APJII Riau dan 
Sumatera Barat sudah mencapai 45 perusahaan, 23  
perusahaan merupakan ISP lokal.

Didi melanjutkan Keanggotaan APJII di wilayah saat ini 
masih bersifat sukarela. Dengan demikian masih banyak 
ISP yang beroperasi di Riau tetapi belum menda�ar ke 
asosiasi. Hal ini menimbulkan kendala tersendiri ke�ka 
terjadi persoalan di lapangan. 

“Ada baiknya, selain penguatan regulasi untuk keang-
gotaan di Wilayah perlu juga tool pendataan yang serag-
am dari APJII Nasional. Sehingga data keanggotaan 
secara real di se�ap Wilayah, dapat terdata dengan 
baik,” ujarnya.

Selain fokus pada peningkatan trafik IIX, APJII Riau juga 
memberi perha�an khusus terhadap persoalan edukasi 
dan sosial. Gelaran APJII Academy Level 1 ru�n digelar di 
berbagai SMK Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) di 
Pekanbaru. 

Selain itu, kegiatan APJII Peduli Covid-19 juga digelar 
dengan memberikan santunan kepada warga yang 
terdampak pandemi di Kota Pekanbaru. ***

APJII Riau Fokus
Tingkatkan Trafik dan Konten IIX
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