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Di Balik Tren Edge Data Center di Indonesia 
Jakarta – Pasar pusat data atau data center di Indonesia menarik minat banyak pemain dalam beberapa tahun 
terakhir. Pembebasan lahan untuk pembangunan data center baru meningkat pesat untuk mendukung layanan 
komputasi awan (cloud).

BLOGAPJII.OR.ID

Konsultan proper� dunia, Jones Lang LaSalle (JLL), dalam 
riset yang diumumkan April 2021 menyebutkan banyak 
pemain cloud global datang dan ingin membuka layanan 
baru di Indonesia termasuk data center.  Indonesia dinilai 
memiliki banyak daya tarik, antara lain penetrasi penggu-
na internet mencapai 73 persen dari populasi atau 
sekitar 200 juta pengguna (survei APJII 2020) dan lebih 
54 persen populasinya adalah generasi Z dan milenial 
yang memiliki gaya hidup digital.

Gaya hidup masyarakat yang semakin digital akibat 
didorong pandemi, membuat layanan digital semakin 
meningkat penggunanya. Pada 2020, pengguna layanan 
digital di Indonesia tumbuh 50 persen, yang diyakini ini 
belum mencapai puncaknya. 
 
Menurut PT Indointernet Tbk (EDGE), industri data 
center di Indonesia akan tumbuh signifikan hingga 2025 
dengan nilai tembus US$ 618 juta atau setara Rp 8,96 
triliun Salah satu layanan digital yang mendorong bisnis 
data center adalah e-commerce. 

Riset “e-Conomy SEA 2020” dari Google, Temasek, dan 
Bain menyatakan sektor e-commerce mendorong laju 
ekonomi digital di Indonesia. Pertumbuhan sektor 
e-commerce di Indonesia mencapai 54 persen menjadi 
US$ 32 miliar secara tahunan selama pandemi.  Google 
juga memprediksi ekonomi digital Indonesia mencapai 
US$ 120 miliar pada 2025, tumbuh hampir �ga kali lipat 
dari saat ini. Dengan potensi itu, kebutuhan data center 
semakin kuat di masa-masa mendatang. 

Dengan tren konsumsi layanan digital ini, industri data 
center pun memiliki tren baru, yakni edge data center.  
Jadi edge data center adalah data center yang dibangun 
di lokasi yang semakin dekat jaraknya dengan sumber 
data sekaligus pengguna akhir. Dengan semakin dekat 
lokasi data center dengan sumber data dan pengguna 
akhir, maka proses data diharapkan semakin cepat dan 
mengurangi latensi.  

“Kita mungkin akan melihat peningkatan jumlah fasilitas 
data centar kecil yang tersebar di seluruh dunia. Dengan 
meningkatnya perangkat internet of things (IoT) dan 
jaringan 5G, kebutuhan terhadap edge compu�ng 
menjadi lebih aktual dari sebelumnya,” tulis Neucentrix, 
pemain data center dan cloud, dalam  laman resminya, 
baru-baru ini. 

Fasilitas edge data center diyakini berdampak posi�f 
lebih banyak, karena data tersebar di ribuan lokasi, �dak 
lagi terpusat di satu lokasi, yang sangat pen�ng bagi 
perusahaan pengguna jasa data center, seper� pelaku 
e-commerce.  

www.cnbcindonesia.com
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Pemain Edge Data 
Center
Beberapa pemain data center mulai membangun 
fasilitasnya mendeka� pusat kota (baca: pengguna), �dak 
lagi membangun di pinggir kota dengan lokasi khusus 
seper� kawasan teknologi.  Salah satu pemain itu adalah 
PT Solusi Sinergi Digital Tbk (Surge). 

Pada awal Juli 2021, Surge mengungkapkan rencananya 
membangun ribuan edge data center yang tersebar di 
Pulau Jawa. Berjumlah ribuan, data center ini akan diban-
gun di sejumlah stasiun kereta api milik PT Kereta Api 
Indonesia (KAI) dan gudang-gudang Induk Koperasi Unit 
Desa (INKUD). 

Ada dua lokasi pertama edge data center-nya adalah 
Stasiun Manggarai-Jakarta dan Stasiun Cikarang-Bekasi 
yang beroperasi pada Agustus 2021. Sebagai tahap awal, 
perseroan menargetkan membangun 580 edge data 
center hingga akhir tahun. Fasilitas pusat data ini 
memang memanfaatkan aset fisik PT KAI dan gudang 
INKUD yang jumlahnya ribuan.

Rencananya Surge akan membangun dua �pe ukuran 
edge data center, yakni 2x3 meter dan 4x6 yang berisi 
ruang data dengan total kapasitas 2-20 rak dan kapasitas 
total daya listrik 100-300 kWh.

"Didukung ekosistem Surge seper� kabel fiber op�c 
berkapasitas besar sepanjang rel kereta api dan ribuan 
lokasi gudang hasil kolaborasi dengan INKUD, edge data 
center Surge akan hadir lebih dekat di tengah 
masyarakat. Bahkan menjangkau kota-kota kecil untuk 
menghadirkan konek�vitas dengan kecepatan, kualitas, 
dan kapasitas �nggi," ujar Hermansjah Haryono, CEO 
Surge, diku�p dari Merdeka.com (2/7).

Menurut Hermansjah, pembangunan edge data center 
klasifikasi Tier 2 ini akan memiliki sumber daya cadangan 
yang dilengkapi generator backup dan Uninterrup�ble 
Power Source (UPS) atau pasokan daya listrik tanpa 
gangguan. Dengan dukungan jaringan kabel FO Surge di 
sisi rel kereta api, fasilitas ini juga dapat digunakan 
sebagai Internet Exchange (IX) dengan teknologi Content 
Delivery Network (CDN). Pasalnya, teknologi CDN dapat 
dimanfaatkan untuk mendukung konek�vitas lebih baik 
dan stabil bagi para pemain Over the Top (OTT) di 
Indonesia dan pengguna akhir (end customer).

"Dengan menjadi Internet Exchange (IX) yang dilengkapi 
Content Delivery Network (CDN), edge data center kami 
akan memudahkan pertukaran data secara lokal, serta 
akses streaming ke aplikasi media dan hiburan yang stabil 
dengan experience yang jauh lebih baik, tanpa banyak 
buffering atau lagging dan tentunya harga terjangkau," 
pungkas Hermansjah. 

Selain Surge, pemain lain juga mulai membangun edge 
data center. Sebut saja PT Indointernet Tbk (EDGE),  anak 
usaha PT DCI Indoneia Tbk (DCII), perseroan pusat data 
Tier IV pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. 

Dalam keterangan tertulis pada April 2021, manajemen 
IndoInternet melaporkan telah membeli dua lahan seluas 
6.000 meter persegi di kawasan Kuningan, Jakarta 
Selatan, senilai Rp 241,7 miliar. 

“Perseroan saat ini berada dalam proses pembangunan 
edge data center, yang memerlukan tanah berlokasi di 
��k persimpangan berlatensi rendah di dalam wilayah 
pusat kota DKI Jakarta,” tulis manajemen dalam laporan-
nya kepada Bursa Efek Indonesia. ***
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“Edge Data Center:
Menyiapkan Infrastruktur Digital Andal”
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Layanan digital di Indonesia semakin beragam berkat 
penetrasi internet yang semakin �nggi dan merata di 
Tanah Air. Layanan digital sebagai salah satu cabang 
ekonomi digital menjadi penyelamat ekonomi nasional. 
World Economy Forum dalam laman weforum.org 
menyebutkan �dak ada industri di Indonesia yang 
tumbuh secepat ekonomi digital. 

Ekonomi digital Indonesia diprediksi tumbuh mencapai 
US$ 124 miliar di 2025, naik dari US$ 44 miliar pada 
2020. Bahkan saat pandemi Covid-19 sekalipun, sektor 
digital Indonesia tetap tumbuh 10 persen  ke�ka 
sektor-sektor lain justru stagnan bahkan terpuruk.

Saat ini ekonomi digital berkontribusi lebih 4 persen 
terhadap produk domes�k bruto (PDB) Indonesia dan 
lebih dari 10 persen terhadap kapitalisasi pasar modal 
Indonesia.  Ekonomi digital diyakini menjadi masa depan 
Indonesia dengan beragam layanan digital yang lahap 
dikonsumsi penggunanya. 

Kondisi ini mendorong �ngginya permintaan infrastruk-
tur digital seper� data center terutama data center yang 
andal; cepat dengan latensi rendah.  Menurut PT Indoint-
ernet Tbk (EDGE), pemain data center lokal, industri data 
center nasional tumbuh signifikan dengan nilai US$ 618 
juta atau setara Rp 8,96 triliun pada 2025. 

Menyiasa� tren layanan digital ke depan, pemain data 
center memilih strategi edge data center. Fasilitas pusat 
data yang lebih mendeka� lokasi pengguna akhir dan 
secara fisik �dak besar ini, dinilai tepat untuk mengim-
bangi kebutuhan data center di masa mendatang. Untuk 
mengurangi latensi dan meningkatkan kecepatan proses 
data, karena pengguna ingin semakin cepat dan mudah 
mengakses layanan digital.   No lag dan buffering.

Pemain data center lokal sudah menangkap peluang ini, 
seper� PT Solusi Sinergi Digital Tbk (Surge) dan PT 
IndoInternet Tbk (EDGE). Mereka sedang dan siap mem-
bangun edge data center yang mendeka� pusat kota 
(baca: pengguna akhir). IndoInternet misalnya sedang 
membangun di kawasan segi�ga emas Kuningan, Jakarta 
Selatan. 

Tren edge data center diyakini semakin intens karena 
pengguna internet di Indonesia selalu bertumbuh se�ap 
tahun. Mereka kian lahap terhadap layanan digital. 
Dalam konteks demikian, Asosiasi Penyelenggara Jasa 
Internet Indonesia (APJII) pun mes� bersiap menangkap 
peluang ini. Berkolaborasi dengan pemilik edge data 
center adalah langkah bijak agar ekononi digital Indone-
sia memiliki infrastruktur digital mumpuni. ***

www.antaranews.com

www.infradcx.com
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Karyawan Twitter
Mulai Aktif Bekerja di Kantor

Jakarta - Setelah lebih dari 16 bulan bekerja dari rumah, beberapa karyawan Twi�er di San Francisco dan New York 
kembali bekerja di kantor pada pekan kedua Juli tahun ini. Twi�er memang membuka kembali perusahaannya dengan 
kapasitas 50 persen di dua kota itu.
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Meski demikian, dilaporkan Reuters via Merdeka.com, 
dengan �ngkat vaksinasi Covid-19 yang meningkat, 
beberapa raksasa teknologi di Amerika Serikat berbe-
da-beda menerapkan kebijakannya.

Seper� perusahaan induk Google, Alphabet, mengu-
mumkan karyawan dapat secara sukarela kembali ke 
kantor mulai akhir Juli ini. Lalu, Apple mengharapkan 
karyawan untuk bekerja dari kantor �ga hari per pekan 
yang dimulai pada awal September mendatang.

Karyawan Twi�er berbagi foto ke�ka mereka tengah 
sarapan dan swafoto tanpa masker di li�. Seorang 
karyawan, yang merujuk pada makanan dan musik di 
kantor perusahaan media sosial San Francisco, menulis di 
Twi�er. “Saya lebih bersemangat daripada yang saya 
harapkan.”

Sementara beberapa karyawan menyatakan kegembi-
raan, sebagian besar menginginkan waktu minimal di 
kantor. Sebuah survei internal perusahaan menemukan 
bahwa 45 persen karyawan di San Francisco dan 63 
persen di New York berniat untuk kembali ke kantor, 
meski hanya satu hari dalam seminggu. Sisanya berniat 
untuk tetap bekerja dari jarak jauh.

Twi�er, yang mengumumkan pada Mei tahun lalu bahwa 
karyawan dapat bekerja dari mana saja, memerlukan 
buk� vaksinasi Covid-19 untuk masuk kembali ke kantor. 
Perusahaan masih mengizinkan karyawan yang peker-
jaannya dapat dilakukan dari jarak jauh untuk bekerja 
dari rumah tanpa batas waktu. 

Ned Segal, CFO Twi�er,  dalam sebuah twit-nya menga-
takan bahwa perusahaan berharap untuk mendukung 
karyawan bekerja baik di rumah maupun di kantor. 
Twi�er akan terus menyesuaikan gaji karyawan berdasar-
kan biaya hidup di lokasi mereka -per�mbangan bagi 
mereka yang memilih untuk bekerja dari jarak jauh. 

Sementara Facebook dan Google juga menegaskan 
kembali komitmen mereka terhadap kebijakan pemba-
yaran berbasis lokasi. ***

www.de�k.com

www.enndangkurniawan.cm
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Jakarta - Direktur Utama PT Bukalapak.com Tbk Rachmat Kaimuddin mengatakan, pihaknya melakukan IPO di Bursa Efek 
Indonesia dengan menawarkan harga saham Rp 750-850 per saham pada 6 Agustus mendatang. Total saham yang diperd-
agangkan sebanyak 19,3 miliar lembar saham.

Bukalapak IPO,
Tawarkan Harga Rp 850 per Saham

TERKINITERKINI
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Menurut Rachmat, Bukalapak telah memiliki nilai 
transaksi mencapai US$ 6 miliar atau setara Rp 87,2 
triliun pada tahun lalus ehingga perusahaan mencetak 
laba sebesar US$ 95,8 juta atau setara Rp 1,39 triliun. 
Sebanyak 70 persen nilai transaksi Bukalapak terjadi di 
luar lima kota utama, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, 
Surabaya dan Medan serta melibatkan 13,5 juta pelaku 
UMKM.

“Bukalapak melayani 13,5 juta UMKM dari sekitar 6,5 
juta pelapak online dan 7 juta UMKM Mitra Bukalapak 
serta menjadi jaringan mitra warung nomor 1 di Indone-
sia,” kata Rachmat, dalam paparan publik PT Bukalapa-
k.com Tbk, awal Juli tahun ini

Dia mengatakan, pencapaian Bukalapak tahun lalu juga 
setara dengan 3,3 persen APBN tahun 2020. Selama 
kurun waktu 2018-2020 pihaknya telah meningkatkan 
transaksi hingga toga kali lipat, dari Rp 28 triliun menjadi 
Rp 85 triliun sehingga pendapatan perusahan terus 
bertambah 4,6 kali lipat. Semula Rp 290 miliar pada 
2008, kemudian naik menjadi Rp 1,35 triliun pada akhir 
2020. Ar�nya terjadi kenaikan 115 persen per tahun.

Kenda� begitu, berdasarkan prospektus singkatnya,  
Bukalapak masih mencatatkan rugi sebesar Rp 1,3 triliun. 
Angka ini lebih rendah dibandingkan kerugian pada 2019 
yang mencapai Rp 2,8 triliun dan Rp 2,2 triliun pada pada 
2018. ***

www.iputan6.com

www.KUMPARAN.com



Richard Branson 
Berhasil Jalan-jalan ke Luar Angkasa

SAINSSAINS
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Jakarta - Richard Branson, pemilik Virgin Galac�c, akhirnya melakukan perjalanan luar angkasa pertama dan mendarat 
kembali ke bumi dengan selamat. Ia pun disebut menjadi miliarder pertama yang pergi ke luar angkasa, menyalip Jeff 
Bezos yang memiliki rencana serupa.

Dalam penerbangannya, Richard menggunakan VSS 
Unity 22 dari Virgin Galac�c. Awalnya, penerbangan ini 
dijadwalkan akan dilakukan pada jam 09.00 pagi waktu di 
New Mexico, Amerika Serikat, tapi mundur menjadi 
10.30.

Menurut pengumuman Virgin Galac�c di Twi�er, 
penundaan itu disebut terjadi karena kondisi cuaca di 
sekitar wilayah peluncuran. Meski sempat tertunda, 
penerbangan Richard ke luar angkasa berjalan lancar.

Secara keseluruhan, durasi penerbangan dengan VSS 
Unity ini sekitar 90 menit, mulai dari lepas landas hingga 
kembali ke darat. Selama di luar angkasa, pesawat hanya 
terbang dalam hitungan menit saja, sebelum kembali ke 
bumi.

Dalam penerbangan ini, pesawat mencapai luar angkasa 
dengan ke�nggian  86,1 km. Diku�p dari CNBC via 
Liputan6.com, saat berbicara di pesawat, Richard 
Branson mengatakan penerbangan luar angkasa ini 
merupakan pengalaman paling diinginkan sepanjang 
hidupnya.

Penerbangan ini dipimpin oleh pilot Dave Mackay dan 
Michael Masucci. Sementara duduk bersama Branson, 
ada pela�h astronot Virgin Galac�c Beth Moses, Lead 
Opera�ons Engineer Virgin Galac�c Colin Bennet, dan VP 
of Government Affairs Virgin Galac�c Sirisha Bandla.

Keberhasilan Richard Branson bersama kru dalam pener-
bangan ini membuat mereka kini bisa disebut sebagai 
astronot. Sebab, berdasarkan regulasi Amerika Serikat, 
seorang pilot yang terbang di atas 80 km sudah dapat 
disebut sebagai astronot.

Bersama penerbangan ini, musisi Khalid juga memper-
dengarkan untuk pertama kali single-nya yang berjudul 
New Normal.  Khalid membawakannya secara langsung 
di darat.  ***
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www.NESABAMEDIA.COMElon Musk Ingin Jajal Virgin Galactic
Jakarta - Pendiri sekaligus CEO SpaceX, Elon Musk, dikabarkan tertarik untuk menjajal pesawat Virgin Galac�c milik Richard 
Branson. Padahal Musk sendiri memiliki perusahaan SpaceX yang mengirim roket dan astronot ke luar angkasa.

Dilaporkan Space, untuk itu dia rela melakukan deposito Rp 144 juta ke Virgin Galac�c. Diketahui total �ket wisata luar 
angkasa Virgin Galac�c mencapai US$ 250.000 atau sekitar Rp 3,6 miliar.

Walau begitu, masih belum diketahui Elon Musk masuk dalam urutan kursi ke berapa di antara calon penumpang Space-
ShipTwo lainnya yang siap terbang ke antariksa berikutnya.

Musk sendiri hadir untuk menyaksikan penerbangan Branson, yang lepas landas dari Spaceport America di New Mexico, 
pusat komersial Virgin Galac�c. Beberapa jam sebelum penerbangan pagi hari Minggu waktu setempat, Branson 
men-tweet foto dirinya berdiri di samping Musk tanpa sepatu. ***
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Jakarta - Penggemar olahraga lari mungkin bisa menjajal 
jam tangan pintar (smartwatch) terbaru yang diluncurkan 
Garmin. Forerunner 55, begitu produk ini disebut, 
menyediakan beragam fitur canggih untuk mendukung 
gaya hidup sehat.

Seper� dilansir dari De�k.com, Garmin Forerunner 55 
memiliki bodi berdiameter 42 mm dan layar dengan 
resolusi 208 x 208 pixel. Untuk menjaga harganya tetap 
terjangkau, jam tangan ini �dak memiliki layar sentuh 
dan pengoperasian dilakukan menggunakan �ga tombol 
di sisi kiri dan dua tombol di sisi kanan.

Garmin meningkatkan daya tahan baterai di Forerunner 
55. Jika digunakan dalam mode olahraga dengan GPS 
ak�f, jam tangan ini bisa bertahan selama 20 jam, dan 
untuk penggunaan sehari-hari bisa bertahan hingga 14 
hari.

Fitur kesehatan dan olahraga di Forerunner 55 juga 
di�ngkatkan, salah satunya kehadiran fitur Daily Suggest-
ed Workout dan PacePro versi Lite. Versi penuh dari 
kedua fitur ini biasanya hanya ditemukan di jam tangan 
Garmin di kelas yang lebih atas.

Untuk membantu pelari pemula saat la�han, Forerunner 
55 akan menampilkan informasi seper� jarak, waktu, 
kecepatan, cadence dan VO2 Max. Ada juga fitur Garmin 
Coach yang menyediakan program la�han dari pela�h  
rofessional.

Mode lari yang ditawarkan juga lebih banyak, mulai dari 
lari outdoor, lari treadmill, sampai track run. Meski 
ditujukan untuk pelari, Forerunner 55 juga bisa 
digunakan untuk memonitor olahraga lain seper� pilates, 
renang indoor, sepeda, jalan kaki, yoga, dan lain-lain.

Di Indonesia, Garmin Forerunner 55 dilepas dengan 
harga Rp 3.199.000. Penjualan pertama akan dibuka 
pada 15 Juli di toko resmi Garmin di Tokopedia dan 
Garmin Brand Store selama 10 hari sebelum diperluas ke 
channel lainnya. ***
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Forerunner 55,
Smartwatch Garmin untuk Para Pelari
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Jakarta - Seiring dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, �dak sedikit perusahaan yang 
akhirnya kembali menerapkan skema work from home. Hal ini berar� semakin banyak rapat online yang harus dijalani. 
Salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan saat ini adalah Zoom. 

1. Atur kamera
Pas�kan wajahmu �dak terlihat buram dengan mengatur kualitas gambar dari webcam. 
Caranya, klik ikon roda gigi di sudut kanan atas Zoom lalu navigasikan ke Video kemudian 
Camera.
 

2. Latar Belakang Zoom
Carilah latar belakang yang cocok. Aplikasi Zoom Mee�ng memiliki beberapa latar belakang
virtual yang disertakan dan pengguna dapat mengunduh foto sendiri jika diinginkan.

 

3. Kualitas audio
Beberapa laptop di pasaran telah dirancang dengan mikrofon yang diop�malkan untuk panggilan 
Zoom. Tapi agar maksimal, kamu bisa menggunakan mikrofon eksternal. Jika ingin lebih prak�s, 
bisa menggunakan headphone yang memiliki mikrofon eksternal, sehingga kualitas audio di 
telinga maupun orang yang mendengarkan jadi lebih jelas.

4. Kecepatan internet
Pas�kan kecepatan internet yang kamu gunakan memadai untuk panggilan video Zoom 
Mee�ng. Zoom merekomendasikan kecepatan download dan upload yang ideal untuk layanan 
videonya adalah 4 Mbps.

5. Fitur Mute
Poin ini sangat pen�ng, tapi terkadang orang lupa melakukannya. Mute diri sendiri, saat �dak 
sedang berbicara. Untuk mute sangat gampang, kamu cukup klik ikon mikrofon yang ada di 
sudut kiri bawah.

6. Perha�kan Baterai
Pas�kan sebelum mengiku� rapat, baterai laptop atau ponsel pintar Anda dalam kondisi penuh. 
Atau dapat pula mencolokkan kabel charger ke laptop supaya kamu �dak mendadak keluar 
rapat karena kehabisan baterai.

7. Jangan Update Zoom
Melakukan update Zoom sangatlah pen�ng untuk meningkatkan keamanan dan mendapatkan 
fitur baru. Tapi jangan lakukan sebelum kamu memulai rapat.

8. Raise Hand
Saat rapat virtual adalah sulitnya memberi sinyal saat kamu ingin mengatakan sesuatu. Bila 
berbicara langsung untuk menginterupsi dirasa kurang sopan, maka baiknya menggunakan 
fitur Raise Hand. Kamu bisa menggunakannya dengan menekan ikon Reac�ons yang berada di 
menu bawah, lalu pilih opsi Raise Hand. ***
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Tips Zoom Meeting
Agar Lebih Nyaman dan Produktif
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Jumlah Anggota APJII
Wilayah Sulampua Tumbuh Signifikan
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Makassar - Ada kabar bagi bagi indutri internet di 
kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua). Arry 
Abdi Syalman, Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa 
Internet Indonesia (APJII) Pengurus Wilayah Sulampua, 
mengungkapkan jumlah anggota APJII di wilayah Sulam-
pua menunjukkan pertumbuhan signifikan. Pertumbu-
han ini menggambarkan kenaikan penetrasi pengguna 
layanan internet.

“Eksistensi APJII pengurus wilayah Sulampua ke depan 
harus terus di�ngkatkan sehingga APJII dapat menjawab 
tantangan dan berpar�sipasi ak�f dalam memberikan 
manfaat kepada anggotanya dan masyarakat kota 
hingga ke pedalaman di kawasan �mur Indonesia, yang 
sebagian besar belum terjangkau ketersediaan layanan 
internet cepat,” ujar Arry, baru-baru ini.

Menurut Arry, terbilang baru sebagai pengwil yang 
didirikan 3 tahun lalu, pihaknya memiliki banyak 
program kerja untuk mengembangkan inustri internet di 
kawasan Sulampua. Misalnya memiliki program utama 
yang menjadi perha�an, yakni menumbuhkan solidari-
tas dan kekompakan sesama anggota untuk mewujud-
kan iklim bisnis yang sehat dan stabilisasi harga layanan 
internet. Kedua, menyediakan dan memanfaatkan 
infrastruktur bersama baik dari sesama anggota 
maupun pihak ke�ga.

Ke�ga, mempercepat realisasi fungsi IIX Manado dan 
Ternate guna mewujudkan pemerataan manfaat bagi 
anggota. Keempat, membangun sinergitas bersama 
pemerintah dan pemangku kepen�ngan lain demi 
mendukung pengembangan layanan internet di kawasan 
�mur Indonesia untuk mendukung perluasan bisnis 
anggota, membuka peluang kerja sama sebesar-besarnya 
bagi seluruh anggota Sulampua, dan melakukan 
pendampingan, advokasi serta menyediakan layanan 
sosialisasi, konsultasi dan edukasi terhadap anggota yang 
melipu� regulasi, hukum, manajemen bisnis, dan sisi 
teknis.

“Kami juga mengupayakan delivery content IIX yang ada 
di Jakarta untuk bisa dibawa ke Makassar, sehingga dapat 
dirasakan manfaatnya oleh seluruh anggota, sehingga ini 
akan mendorong dan mo�vasi untuk melakukan 
interkoneksi di IIX Sulsel di Makassar,” katanya. *** 
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ISP Lokal Tumbuh,
Minat Interkoneksi IIX Sumsel Meningkat
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Palembang - Ketua Pengurus Wilayah APJII Sumatera 
Selatan (Sumsel) Sony Oktapriandi mengatakan penam-
bahan kapasitas Indonesia Internet Exchange (IIX) dan 
pemindahan sektretariat menjadi fokus wilayah.

Kepengurusan wilayah yang sudah terbentuk sejak 2012 
ini telah memiliki satu IIX dengan kapasitas 100 Mbps.

“Penambahan kapasitas ini dibutuhkan karena 
tumbuhnya ISP di wilayah Sumsel dan permintaan 
anggota untuk interkoneksi dengan IIX,” kata Sony.

Dilanjutkan Sony, rencana penambahan kapasitas dari 
100 Mbps menjadi 1 Gbps, diperlukan lantaran sudah 
ada 14 anggota yang sedang menunggu untuk 
interkoneksi. Dengan kapasitas IIX yang sekarang, hanya 
bisa menampung satu anggota.

“Ini juga berhubungan dengan pertumbuhan ISP lokal di 
wilayah Sumsel. Oleh sebab itu, kami sedang menunggu 
pusat untuk bisa menambahkan kapasitas IIX menjadi 1 
Gbps,” ungkap Sony.

Sony menyebutkan, saat ini anggota ISP lokal yang sudah 
bergabung dengan APJII Sumsel berjumlah 16 perusa-
haan. Sebelumnya hanya 4 ISP lokal. Jika �dak ada kenda-
la saat Uji Laik Operasi (ULO), akan ada tambahan 4 
perusahaan ISP lokal yang akan menjadi anggota. Semen-
tara untuk sekretariat, sudah dilakukan pemindahan 
kantor yang terletak di tengah kota Palembang.

“Kantor sekretariat yang baru, boleh dibilang strategis 
juga tempatnya,” jelas dia. ***
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