
Edisi 85 | Apr 2021
FOKUS UTAMA

Buletin APJII
Edisi 85 | Apr 2021

Penambahan IIX dan Reduksi 
Belanja Trafik Internasional
JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 
segera memiliki tambahan fasilitas Indonesia Internet Exchange (IIX) 
pada awal kuartal II tahun ini. Ya, kota Pontianak di Kalimantan Barat, 
bakal menjadi IIX-APJII terbaru di Pulau Kalimantan.  Melengkapi 
IIX Balikpapan, Kalimantan Timur, yang sudah beroperasi lebih 
dulu pada tahun lalu. Balikpapan, Kalimantan Timur, yang sudah 
beroperasi lebih dulu pada tahun lalu.
Rencananya, jaringan interkoneksi internet 
di Indonesia ini ditargetkan ‘menyala’ pada 
April tahun ini. Bila semua sesuai rencana, 
maka Asosiasi internet service provider 
(ISP) di Indonesia memiliki titik IIX ke-15 
di Pontianak. Sebelumnya IIX-APJII berada 
di 14 titik lokasi, seperti Medan, Batam, 
Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, 
dan Banten. Kemudian Bandung, 
Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, 
Balikpapan, Makassar, dan Jakarta.

Titik baru IIX-APJII di Pontianak sejatinya 
memanfaatkan landing node Palapa 
Ring Barat di Singkawang, sekaligus 
mengutilisasi jaringan tulang punggung 
(backbone) internet Palapa Ring di 
Indonesia bagian barat tersebut. Tak 
heran BAKTI Kementerian Komunikasi dan 
Informatika RI mendukung realisasi IIX-APJII 
di ibukota Kalimantan Barat ini.

“IIX Pontianak ini pada April harus nyala. 
Kapasitas yang dibuka BAKTI adalah 
10 Gbps. Memang nanti ada biaya alias 
berbayar, tapi bakal sangat minimum 
biaya ini. Karena IIX juga untuk membantu 
program pemerintah, seperti ditegaskan 
Presiden Jokowi berkali-kali Palapa 
Ring harus diutilisasi dengan maksimal,” 
ujar Urai Ida Sri Haryani, Ketua Bidang 
Pengembangan Infrastruktur Jaringan 
Anggota APJII, baru-baru ini.  

Asosiasi membangun IIX pada Agustus 
1997 untuk membentuk interkoneksi 
nasional antar-ISP di Indonesia, supaya 
pelanggan suatu ISP dapat dengan 
mudah dan murah berkomunikasi dengan 

pelanggan ISP lainnya di Tanah Air. Tanpa 
ada interkoneksi nasional, kecepatan 
lalu lintas informasi bergantung pada 
intekoneksi internet di luar negeri; trafik 
luar negeri inilah yang sepenuhnya tidak 
dapat dikendalikan oleh ISP lokal.

IIX-APJII memiliki beberapa tujuan. 
Pertama, efisiensi interkoneksi antar-ISP 
atau penyelenggara jasa internet (PJI) 
dalam negeri untuk biaya dan kecepatan 
untuk lalu lintas informasi nasional. Kedua, 
kemandirian dalam hal kendali penuh 
atas jaringan dan koneksi alternatif ketika 
jaringan ke luar negeri mengalami masalah. 
Dan ketiga, jaringan pita lebar tinggi yang 
tersedia diharapkan menjadi insentif bagi 
penyedia konten (content provider) dalam 
dan luar negeri untuk menempatkan 
datanya di data center Indonesia. 

Fasilitas IIX juga terbukti mampu 
mendukung jumlah pengguna internet 
di Indonesia yang tumbuh setiap tahun. 
Survei APJII soal penetrasi dan perilaku 
pengguna internet periode 2019-kuartal 
II 2020 menyebutkan, pengguna internet 
di Indonesia mencapai 196,71 juta. Jumlah 
ini setara 73,7 persen dari populasi republik 
ini. Terjadi  kenaikan 8,9 persen pengguna 
dibandingkan 2018 atau 25 juta pengguna 
internet baru.

“Pada 2015, trafik di IIX-APJII hanya 30 Gbps, 
maka pada 2020 trafiknya meroket menjadi 
800 Gbps. Beberapa nama over the top/
OTT global sudah masuk dalam jaringan 
IIX-APJII,” ujar Jamal saat diskusi soal OTT 
Asing, beberapa waktu lalu. 

Saat ini sejumlah nama pemain global 
sudah masuk IIX, yakni Alibaba, Akamai,  
Facebook, dan Google.  Bergabungnya 
para content delivery networks (CDN) itu 
diharapkan dapat menurunkan belanja 
trafik internasional secara signifikan. 

“Kami mengundang mereka tersambung 
di IIX-APJII. Karena begitu mereka 
tersambung di IIX, masyarakat Indonesia 
ketika mengakses CDN dari luar, tidak perlu 
dari internasional lagi. Akses jadi lebih cepat 
dan hemat lebar pita,” papar Jamal.

Target IIX di 32 Wilayah
Melihat manfaat luar biasa IIX bagi layanan 
internet di Indonesia, Asosiasi berencana 
menambah jumlah lokasi IIX hingga 32 
wilayah dari 14 lokasi saat ini. 

“Kami akan terus menambah IIX di daerah, 
tergantung kebutuhan dalam wilayah 
tersebut,” kata Jamal seperti dikutip dari 
Cyberthreat.id.

Menurutnya, lokasi IIX baru akan 
diprioritaskan di kota provinsi. Harapannya, 
semakin bertambah IIX-APJII, maka akses 
internet di wilayah tertentu semakin 
mudah, karena tidak perlu ke Jakarta lagi. 
Namun, cukup di wilayah itu sehingga 
dapat menghemat bandwidth (lebar pita) 
dari daerah ke Jakarta.

Kehadiran IIX juga sangat strategis, karena 
langsung mengurangi trafik internasional 
yang berbaaya mahal, sekaligus 
memudahkan ISP untuk memonitor 
keamanan ruang siber. Berkat IIX, kita bisa 
menghemat belanja trafik internasional 
sebesar 30-40 persen.

Selain itu, lanjut dia, dari sisi keamanan, 
Asossiasi lebih mudad mengawasinya. 
Dari sisi kecepatan kita menjdi lebih cepat. 
Manfaat lainnya, jika terjadi serangan siber, 
IIX akan sangat cepat mendeteksinya.

“Maka itu, jarang sekali sekarang orang 
berani melakukan serangan dari dalam 
karena pasti ketahuan. Kami bisa 
mendeteksi internet protocol (IP)-nya di 
mana,” pungkas Jamal. ***
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Harapan Baru 
pada IIX Pontianak

Fasilitas Indonesia Internet Exchange (IIX) milik APJII terus 
bertambah. Pada April ini, IIX-APJII terbaru bakal aktif di 
Pontianak, Kalimantan Barat. Ini menjadi fasilitas ke-15 yang 
dimiliki Asosiasi di seluruh Indonesia, sejak merintis IIX ini 
pada Agustus 1997 silam.

Penambahan IIX  strategis bagi ekosistem internet di 
Tanah Air. Sebab fasilitas interkoneksi nasional antar-ISP 
di Indonesia ini bisa menyebabkan pelanggan suatu ISP 
dapat dengan mudah dan murah berkomunikasi dengan 
pelanggan ISP lainnya di Tanah Air. Tanpa ada interkoneksi 
nasional, kecepatan lalu lintas informasi bergantung pada 
intekoneksi internet di luar negeri, yang tidak sepenuhnya 
bisa dikontrol ISP lokal.

Dalam era digital yang kian masif kala pandemi, fasilitas 
IIX sangat  mampu mendukung pertumbuhan jumlah 
pengguna internet di Indonesia setiap tahun. Apalagi 
kala pandemi konsumsi jasa internet kita sangat tinggi, 
akibat beragam tuntutan baru seperti bekerja, belajar, dan 
beribadah dari rumah.

Mari kita sambut IIX-APJII ke-15 di Pontianak pada April ini. 
Pantas lah kita berharap fasilitas baru ini makin memudahkan 
akses internet di ibukota provinsi Kalimantan Barat  dan 
Republik Indonesia pada umumnya. Yang terpenting, IIX 
anyar ini makin mereduksi belanja trafik internasional kita, 
semoga! ***
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Clubhouse 
Bantah Alami 
Kebocoran Data

JAKARTA - Data pribadi milik 1,3 
juta pengguna aplikasi Clubhouse 
dikabarkan bocor di dunia maya. 
Basis data yang meliputi nama, ID 
pengguna, URL foto, dan nama 
profil di akun media sosial lain ini 
disebar gratis di forum hacker.

Seperti dilansir dari Detik.com, aktor yang memiliki 
database ini bisa menggunaan data data tersebut untuk 
menyerang pengguna Clubhouse lewat beberapa cara. 
Misalnya dengan melakukan phishing, pencurian identitas 
atau serangan rekayasa sosial lainnya. Data yang bocor ini 
hanya berisi informasi tentang profil Clubhouse pengguna, 
dan tidak ditemukan informasi sensitif seperti password 
atau detail kartu kredit.

Tapi hanya dengan bermodalkan nama profil, hacker dan 
aktor jahat lainnya bisa menggabungkan dengan data yang 
telah bocor di insiden lain. Dengan kumpulan data itu, mereka 
bisa membuat profil calon korban dengan cukup lengkap.

Tidak lama setelah insiden tersebut, pihak Clubhouse 
membantah kebocoran data tersebut. 

“Tidak. Ini menyesatkan dan salah, ini adalah artikel clickbait, 
kita tidak diretas,” kata CEO Clubhouse Paul Davison, “Data 
yang dimaksud semuanya adalah informasi profil publik 
dari aplikasi kami. Jadi jawaban pastinya adalah tidak.” 

Bantahan serupa juga diberikan oleh akun Twitter resmi 
Clubhouse dalam cuitannya yang merespons berita 
kebocoran data tersebut. 

Mereka mengatakan semua informasi tersebut tersedia 
secara publik dan bisa diakses siapa saja lewat aplikasi atau 
API. Popularitas Clubhouse melesat sebagai aplikasi audio 
chat dalam beberapa bulan terakhir. Meski baru tersedia di 
iOS, aplikasi ini telah diunduh lebih dari 10 juta kali. ***
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JAKARTA - Perusahaan rintisan (startup) yang 
bergerak di bidang ekspedisi, J&T Express, disebut 
berstatus sebagai unicorn dengan valuasi mencapai 
US$ 7,8 miliar atau setara Rp 113,5 triliun.

Firma riset CBInsight menyebut, J&T Express kini menyandang 
startup dengan valuasi terbesar kedua di Indonesia, setelah 
Gojek. Dengan pencapaian ini,   Indonesia kini memiliki enam 
startup berstatus unicorn; Gojek, Tokopedia, Bukalapak, 
Traveloka, OVO, dan yang terbaru J&T.

Di bawah J&T Express atau di posisi ketiga, ada Tokopedia dengan 
nilai valuasi US$ 7 miliar, setara Rp 101,9 triliun. Kemudian diikuti 
Bukalapak dengan valuasi US$ 3,5 miliar (sekitar Rp 50,9 triliun), 
Traveloka US$ 3 miliar (Rp 43,6 triliun), dan OVO US$ 2,9 miliar 
(Rp 42,2 triliun).

Seperti dilansir dari Kompas, J&T Express (PT Global Jet Express) 
didirikan di Indonesia pada 2015 oleh dua eksekutif Oppo, Jet 
Lee dan Tony Chen. Nama “J” dan “T” berasal dari inisial nama 
pertama kedua pendirinya. J&T Express kini dipimpin CEO Robin 
Lo dan berkantor di Jakarta. 

Sejak 2017, penyedia layanan logistik ini gencar melakukan 
ekspansi bisnis ke luar Indonesia, termasuk ke Vietnam, Malaysia, 
Thailand, Kamboja, Singapura, Filipina, dan terbaru ke China. ***
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Ilmuwan Hong Kong 
Ciptakan Alat Pendeteksi 
Autisme Dini
JAKARTA - Para ilmuwan di Hong Kong menciptakan 
kecerdasan buatan yang bisa mendeteksi autisme dini 
pada anak dengan memindai retinanya. Seperti dilansir 
dari Merdeka.com, penemuan ini diharapkan bisa dijual 
secara komersial pada tahun ini. 

“Pemindaian mata retina dapat membantu 
meningkatkan deteksi dini (autisme) dan hasil 
pengobatan untuk anak-anak,” kata Benny Zee, seorang 
profesor di Chinese University of Hong Kong.

Ia menilai pentingnya memulai intervensi dini, karena 
mereka masih masa pertumbuhan dan berkembang. 
Jadi, peluang suksesnya (cegah autis) lebih besar. 
Alat pemindaian retina yang dikembangkan Zee 
menggunakan metode kamera resolusi tinggi dengan 
perangkat lunak komputer baru yang menganalisis 
kombinasi faktor, termasuk lapisan serat dan pembuluh 
darah di mata.

“Teknologi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi 
anak-anak yang berisiko autism, sehingga bisa 
memasukkan mereka ke dalam program pengobatan 
lebih cepat,” klaimnya.

Sebanyak 70 anak telah diuji menggunakan teknologi 
ini, 46 anak di antaranya anak dengan autisme dan 24 
lainnya masuk dalam kelompok pemantauan. Teknologi 
tersebut mampu mengidentifikasi anak-anak dengan 
autisme hingga 95,7 persen. Usia rata-rata yang diuji 
adalah 13 tahun, dengan yang termuda enam tahun. 
***
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Spesies Baru Katak 
Ditemukan di Peru
JAKARTA - Spesies baru katak berkantung ditemukan di hutan Amazon Peru. Spesies baru ini masuk 
dalam genus Gastrotheca katak berekor yang ditemukan di Amerika Selatan dan Tengah.

Seperti dilansir dari CNNIndonesia.com, Dinas 
Perlindungan Alam Nasional Peru (SERNANP) 
mengungkapkan spesies baru ini ditemukan pertama 
kali di kawasan hutan pegunungan di Cordilleras de 
Colan, kawasan Amazon di utara Peru, yang berada dekat 
perbatasan Ekuador di ketinggian 3.100 meter di atas 
permukaan laut.

“Cagar Nasional Cordillera de Colan membuat penemuan 
penting bagi sains: spesies baru katak berkantung 
terdaftar untuk pertama kalinya di kawasan lindung di 
wilayah Amazon,” kata SERNANP. 

Menurut SERNANP, spesies baru ini dibedakan karena 
memiliki kulit punggung tebal dengan warna hijau tanpa 
pola. Pada mata memiliki warna hijau biru dan perut 
memiliki bintik, sebagian tidak berbintik. 

Cagar Alam Nasional Cordillera de Colan memiliki luas 
39.000 hektare dan mencakup enam kawasan satwa liar 
yang terancam.

Pihak berwenang Peru mengatakan daerah itu sangat 
penting secara biologis karena beberapa spesies langka 
hidup di sana. Karena itu, hutan tersebut diklasifikasikan 
sebagai situs prioritas untuk konservasi. ***

w
w

w
.reptilesm

agazine.com



Buletin APJII
Edisi 85 | Apr 2021

LIFESTYLE

Netflix Uji Coba Fitur Batasi 
Pengguna Berbagi Password
JAKARTA - Netflix saat ini memiliki lebih dari 200 juta pelanggan di seluruh dunia. Perusahaan 
berencana membatasi pengguna yang tidak serumah untuk saling berbagi password. 

Mengutip Ubergizmo, ada banyak orang yang menyalahi 
paket Family Netflix dengan berbagi akun dengan 
teman-teman yang tidak serumah. Tujuannya adalah 
untuk mengurangi biaya langganan.

Netflix pun menghindari hal ini dengan menguji coba 
fitur baru. Menurut laporan The Streamable, sejumlah 
akun Netflix kini menampilkan pesan. “Jika kamu tidak 
tinggal dengan pemilik akun ini, kamu harus login ke 
akun sendiri agar tetap bisa menyaksikan,” demikian 
penjelasannya. 

Agar pengguna bisa melanjutkan masuk ke Netflix, 
mereka harus memasukkan kode (semacam OTP) yang 
akan dikirim ke email atau SMS. Persyaratan layanan 
Netflix telah menyatakan, akun tidak dimaksudkan untuk 
dibagikan kepada pengguna di luar rumah. Perusahaan 
pun kian serius untuk menghentikan praktik ini. Netflix 
bukan perusahaan streaming pertama yang mencoba 
memperbaiki masalah ini.

Beberapa waktu lalu, Spotify juga membatasi pengguna 
yang membagikan layanan Paket Keluarga dengan teman-
teman yang tidak serumah. 

“Pengujian ini dirancang untuk membantu memastikan 
bahwa orang-orang yang membuka sebuah akun memiliki 
otorisasi untuk mengakses akun tersebut,” kata juru bicara 
Netflix, dikutip dari The Verge.

Hal ini mungkin tidak bisa mencegah sepenuhnya upaya 
berbagi password, tapi paling tidak, pemilik akun bisa 
mengirim kode ke teman berbagi akun mereka ketika si 
teman mau login. 

Tujuannya adalah mencegah kata sandi dibagikan atau 
diakses ke banyak pihak. Tidak diketahui apakah pengujian 
ini dilakukan hanya untuk suatu negara tertentu atau 
berapa lama jangka waktunya sebelum dirilis. Namun, 
dengan fitur baru ini, ketika ada upaya login dari pihak lain 
memakai akun dan password hasil curian, mereka ini tidak 
akan bisa mengakses sebuah akun dengan mudah. ***
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Apple Watch Bisa 
Deteksi Covid-19?
JAKARTA - Apple 
sedang melakukan 
studi bersama 
Universitas 
Washington untuk 
mencari tahu 
apakah Apple Watch 
dapat mendeteksi 
Covid-19 atau 
tidak. Studi tersebut 
akan melibatkan 
peserta yang harus 
memakai Apple 
Watch sepanjang hari 
hingga enam bulan ke 
depan.
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Maklum, Apple tengah berambisi 
agar smartwatch besutannya ini 
mampu mendeteksi Covid-19. Peserta 
yang ikut dalam studi tersebut, akan diberikan 
Apple Watch untuk mendukung penelitian. 

Apple akan mencatat jika peserta sakit selama 
penelitian, dan bakal diberikan alat swab gratis di 
rumah untuk pemeriksaan Covid-19. Studi terpisah dan 
independen oleh para peneliti Mount Sinai sebenarnya 
menemukan bahwa Apple Watch dapat memprediksi 
diagnosis Covid-19, seminggu sebelum tes usap hidung 
PCR dilakukan.

Sebelumnya, Apple melakukan penelitian untuk jam 
tangan pintar yang berkaitan dengan kesehatan 
jantung, seperti dilansir Ubergizmo. ***
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JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mendukung penuh inisiatif ‘Go 
Digital’ yang dicanangkan oleh Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) dalam Forum Bisnis yang 
digelar di Bali pada 26-28 Maret tahun ini.

Acara yang dihadiri oleh ratusan pengusaha Nahdliyin 
dari seluruh Indonesia ini menjadi ajang penting untuk 
mempererat kerja sama dan kolaborasi digital. 

Dalam sambutannya, Ketua Umum APJII Jamalul Izza 
menegaskan pihaknya siap menjalin kerja sama dengan 
para pengusaha Nahdliyin di setiap daerah untuk 
menyediakan akses internet.

“Saat ini semua lini usaha sudah serba digital. Jadi kalau di 
daerah belum ada terjangka internet akan menghambat 
bisnis,” ujarnya dalam acara tersebut.

Jamal melanjutkan, bentuk kerja sama ini bisa bermacam-
macam. Mulai dari penyediaan akses internet melalui 
program Desa Internet Mandiri, kolaborasi antara unit 
bisnis Nahdliyin dengan internet service provider (ISP) 
anggota APJII, hingga akses internet bagi lembaga 
pendidikan yang dikelola Nahdliyin.

Dalam kesempatan tersebut, Jamal juga mendorong para 
pengusaha ini untuk membangun lini bisnis start up di 
setiap daerah dengan melihat potensi usaha yang ada. 

“Kami siap mendukung penuh kebutuhan internet 
teman-teman semua,” ujar Jamal di hadapan ratusan 
pengusaha tersebut.

Para pengusaha tersebut merespons dengan cukup baik. 
Selama ini, banyak yang menyangka akses internet hanya 
bisa disediakan oleh operator seluler. Padahal, APJII 
punya 500-an anggota yang tersebar di berbagai daerah 
yang terbuka segala bentuk kerja sama. 

Jamal pun berharap ini bisa menjadi langkah awal untuk 
menjajaki kolaborasi saling menguntungkan di masa 
mendatang. ***

APJII Siapkan 
Kolaborasi Dukung 
Pengusaha Nahdliyin
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JAKARTA - APJII tengah mempersiapkan pengembangan Indonesia 
Internet Exchange (IIX). Pengembangan IIX selanjutnya ini direncanakan 
di Pontianak, Kalimantan Barat. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh 
Ketua Bidang Pengembangan Infrastruktur Jaringan Anggota 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 Joko Widodo meminta agar utilisasi Palapa Ring 
harus optimal,” 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 tahun 2020. “Meskipun 
baru, kapasitas IIX APJII Kaltim sudah terbilang overload. Maka itu, kami sedang 
mempersiapkan penambahan kapasitas sebagai salah satu program APJII Kaltim pada 
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 2020.

“Saat ini posisinya sudah lebih dari 10 anggota yang terkoneksi dengan IIX APJII Kaltim 
dari 32 anggota,” jelas Heru. ***

APJII Segera Aktifkan  
IIX Pontianak


