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Saatnya jaringan
operator diaudit

Merealisasikan
MRT Jakarta

P

royek mass rapid transit atau transportasi
cepat sekaligus massal di Jakarta sampai
sekarang masih menjadi teka-teki.
Target pemerintah DKI Jakarta untuk dapat
merealisasikan penyelesaian proyek tahap pertama pada 2016 masih dipertanyakan, mengingat
proses tender pun baru akan dilangsungkan.
Padahal, sedianya, proses tender tersebut sudah
harus tuntas pada akhir tahun lalu.
Artinya, terdapat kemunduran proses untuk
dapat mengejar dimulainya konstruksi pada awal
2012 mendatang. Target penyelesaian proyek
transportasi massal yang disebut MRT tahap pertama pada 2010 ini pun jika proses konstruksi
berjalan lancar.
Padahal, proyek tahap pertama itu baru akan
menjangkau jalur dari Lebak Bulus hingga
kawasan Bundaran Hotel Indonesia di Jalan
Thamrin.
Belum pada tahap kedua untuk jalur Bundaran
Hotel Indonesia hingga kawasan Kota, yang tentu
saja baru akan dapat dikerjakan pada periode
berikutnya, yang dijadwalkan akan tuntas pada
2020.
Pemerintah provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat semestinya bekerja bahu membahu untuk merealisasikan proyek ini, mengingat Jakarta
semakin menghadapi problem
kemacetan yang kian parah.
Tentu, kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah yang
seharusnya mendapatkan perhatian utama pemerintah DKI
Jakarta, mengingat kota ini
tidak saja menjadi ikon Ibu Kota negara. Lebih
dari itu, Jakarta adalah pusat yang semakin hari
semakin sibuk.
Sejalan dengan perkembangan perekonomian
yang dinamis, aliran investasi baru yang semakin
bertambah—apalagi sejalan dengan peringkat
investasi yang sebentar lagi bakal menjadi atribut
baru bagi perekonomian Indonesia—maka beban
Jakarta semakin berat.
Kota ini tidak saja dituntut untuk mampu menyediakan layanan yang memadai sebagai kota
bisnis yang bertaraf internasional, tetapi juga
harus mampu menyediakan infrastruktur yang
prima untuk menopang layanan tersebut agar
daya tariknya semakin besar.
Karena itu, sistem transportasi massal bagi
Jakarta sudah menjadi keharusan mutlak, bukan
sekadar hiasan untuk mempercantik kota
semata.
Dalam hal ini, harus diakui Jakarta menjadi
kota yang paling tertinggal jika disejajarkan
dengan kota-kota lainnya seperti Singapura,
Kuala Lumpur, Beijing, Bangkok, dan New
Delhi.
Dengan kemampuan yang ada, semestinya
pemerintah provinsi dengan dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat penyelesaian
proyek MRT di Jakarta, termasuk sarana transportasi yang terintegrasi dengan bandar udara
dan kawasan industri serta pelabuhan.
Percepatan berbagai proyek itu diperlukan sebagai salah satu solusi masalah infrastruktur di
Ibu Kota, karena semakin terlambat berarti akan
membuat Jakarta semakin tertinggal.
Kita tentu berharap, Jakarta mampu menjadi
kota komersial yang dapat disejajarkan dengan
kota besar lainnya di dunia, dengan fasilitas dan
dukungan infrastruktur kelas dunia pula.
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Pemerintah agar konsisten menagih komitmen lisensi modern
OLEH MUHAMMAD JUMADI
Sekjen Indonesia Telecommunication
User Group

Telekomunikasi saat
ini merupakan ranah
industri yang menghidupi hajat hidup orang
banyak. Selain itu,
industri ini telah menjelma menjadi salah satu
kebutuhan hidup utama
selain sandang, pangan,
dan papan.

U

ntuk memenuhi
kebutuhan komunikasi hingga ke
pelosok desa, dibutuhkan infrastruktur yang
memadai. Guna mewujudkan
hal itu, pemerintah secara cerdik
menerapkan lisensi modern
(modern licensing).
Definisi lisensi modern sendiri
adalah lisensi yang diberikan kepada suatu operator yang diiringi
dengan komitmen pembangunan
jaringan secara tertulis yang wajib dilaksanakan. Apabila tidak
dilaksanakan, operator tersebut
terancam terkena sanksi denda
atau malah sampai pencabutan
lisensi.
Komitmen pembangunan infrastruktur tersebut bisa berupa
jangkauan kota, penetrasi populasi, atau kapasitas sambungan
yang akan terpasang yang mengikat.
Kebijakan tersebut mewajibkan pelaku usaha telekomunikasi mau tidak mau memberikan
proposal izin prinsip penyelenggaraan yang di dalamnya memuat rencana pembangunan lima
tahunan dalam bentuk pembangunan fisik infrastruktur.
Sepintas konsep modern licen-
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• The Asahi Shimbun, 16 April

Belajar dari
Teluk Meksiko
P

ekan depan menandai ulang tahun pertama bencana lingkungan berupa ledakan
pada kilang minyak Macondo milik BP.
Bencana itu menewaskan 11 pekerja, menenggelamkan rig pengeboran, memuntahkan
4,9 juta barel minyak ke Teluk Meksiko, dan
membuat ribuan orang kehilangan pekerjaan.
Namun Kongres bersikap seolah-olah semua
itu sama sekali tidak terjadi. Seolah-olah tidak
ada pelajaran menarik dari dokumentasi kesalahan dan kelemahan regulasi yang berkontribusi terhadap ledakan tersebut.
Lebih buruk lagi, Kongres mendorong ke
arah yang salah. Komite Sumber Daya Alam
akan memaksa pemerintah untuk mempercepat pemberian izin pengeboran di teluk dan
membuka daerah lepas pantai baru untuk
eksplorasi minyak dan gas.
Kompromi anggaran 2011 memotong program energi bersih untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
• International Herald Tribune, 15 April

menjelang 2000 juga tidak diasing itu terkesan sudah benar
komodasi di UU Telekomunikasi
dan sejalan dengan tujuan pemNo. 36/1999.
bangunan nasional, yaitu pemeTidak optimalnya penggunaan
rataan pembangunan.
Namun, kenyataannya, sejum- frekuensi tak dapat dilepaskan
lah operator telekomunikasi ma- juga dari pemberian lisensi secalah sibuk menggelar jaringannya ra nasional, namun faktanya ada
operator yang hanya membahanya di Jawa dan kota-kota bengun di area tertentu
sar meski sudah berlisensi
nasional. Celakanya mereka
hanya menumpang di infrastruktur operator lain.
Operator tersebut malas
untuk mengembangkan
jaringannya di luar daerah perkotaan yang kurang memiliki nilai
komersial. Program
universal service obligation (USO) juga
seharusnya tak perlu
ada karena sudah
menjadi kewajiban
bagi operator yang
berlisensi nasional
untuk membangun jaringan hingga ke pelosokpelosok desa.
Belum lagi,
fakta adanya
beberapa
penyelenggaraan yang sifatnya
BI
SN
on demand alias
IS
/I
LH
akan membangun dan
A
M
NE
memperluas jaringan
SA
BA
hanya bila ada permintaan
NA
atau menang tender, contoh
VSAT dan radio-trunking.
Karut marutnya masalah lisensi modern tak lepas dari manaje- yang memiliki nilai komersial
saja.
men pemberian lisensi telekoApabila ada operator yang
munikasi yang masih menganut
berlisensi nasional tetapi pengmanajemen by accident dan tidak berdasarkan desain. Hal ter- gunaannya tidak optimal pada
sebut dipicu karena Indonesia
daerah tertentu, sebaiknya
belum memiliki roadmap teleko- diberikan saja ke operator lain
munikasi yang jelas.
yang mampu mengembangkan
Transisi dari monopoli ke olijaringannya.
gopoli belum pernah dikawal
oleh regulasi. Selain itu, jaringan Audit jaringan
Internet yang sudah membesar
Sudah saatnya pemerintah

“

VERBATIM

”

“Akan jadi
landmark
Yogyakarta.”
Wakil Presiden Boediono
tentang wilayah dekat kawah Merapi yang akan dialihkan jadi taman nasional.

“Saya ingin
dapatkan
komitmennya.”
Menteri ESDM Darwin
Zahedy Saleh soal kesanggupan Pertamina mengelola
Blok West Madura Offshore.

Surat-surat harus dilengkapi dengan identitas pribadi

Kapal AL Australia
berkunjung ke Surabaya
Para komandan dan awak kapal Angkatan
Laut Kerajaan Australia HMAS Ballarat dan
HMAS Parramatta disambut secara resmi di
Dermaga Jamrud Utara di Surabaya pada
Sabtu sebagai bagian dari kunjungan muhibah ke Indonesia. HMAS Ballarat dan HMAS
Parramatta adalah frigat Kelas ANZAC.
Kedua kapal tersebut tiba dengan lebih
dari 350 awak kapal untuk kunjungan 3
hari ke Indonesia pada 16-19 April. Selama
kunjungan tersebut, para awak kapal akan
ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan sosial dan profesional dengan Angkatan Laut
Indonesia, untuk makin memperkuat hubungan antara kedua negara.
Perwira komandan HMAS Ballarat, Komandan Guy Blackburn, mengatakan Angkatan Laut Kerajaan Australia senang dapat
berkunjung ke Indonesia dan bekerja sama
dengan Angkatan Laut Indonesia.
“Hubungan antara Angkatan Laut Kerajaan Australia dengan Angkatan Laut Indonesia sangat kukuh, dan berdasarkan rasa
hormat profesional dan persahabatan. Kita
telah bekerja keras bersama-sama untuk
mengembangkan kemitraan kita di berbagai macam urusan angkatan laut dan keamanan termasuk diskusi tingkat strategis,
pelatihan, dan pendidikan, latihan dan kerja sama operasional,” tuturnya.
Atase Pertahanan Australia untuk Indonesia, Brigadir Jenderal Gary Hogan, menyatakan kerja sama dalam keamanan maritim
merupakan unsur utama Perjanjian antara
Indonesia dan Australia tentang Kerangka
Kerja Sama Keamanan (Traktat Lombok).
Kunjungan kapal dan latihan secara teratur telah memperkukuh hubungan, serta
memungkinkan kedua Angkatan Laut un-

atau regulator berani mengaudit
jaringan milik operator berlisensi nasional seperti XL, Axis (PT
Natrindo Telepon Seluler), Tri
(PT Hutchison CP
Telecommunication), Bakrie
Telecom, Ceria (PT Sampoerna
Telekomunikasi Indonesia), PT
Mobile-8 dan Smart Telecom.
Seperti diketahui, dengan lisensi nasional yang
dimilikinya, Hutchison
CP lewat produknya, Tri, mengklaim sudah menjangkau layanannya
ke seluruh Indonesia yang meliputi 81% populasi penduduk
Indonesia.
Operator itu
juga mengaku sudah menghadirkan
layanan di 3.200 kecamatan di 24 provinsi
yang tersebar di pulau
Sumatra, Jawa, Bali,
Lombok, Kalimantan,
dan Sulawesi.
Apabila merujuk pada
jumlah BTS, maka Tri sudah memiliki sekitar
12.500 unit BTS dengan jangkauan layanan 3G HSDPA di
delapan kota besar seperti
Medan, Batam, Jabodetabek, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Balikpapan, Makassar,
Manado, dan Bali.
Adapun, PT Natrindo Telepon Seluler,
melalui produknya,
Axis, juga mengklaim sudah menjangkau
seluruh Sumatra, Jawa, Bali,
Lombok, Kalimantan, dan Sulawesi di 28 provinsi.
Saat ini Axis memiliki sekitar
4.300 BTS di mana separuhnya
dibangun dengan sistem tower
bersama.

Sepanjang 2010, XL telah
membangun 2.842 BTS (2G/3G)
sehingga pada akhir 2010 jumlah
BTS XL adalah 22.191 unit
(2G/3G).
Dari sisi teledensitas, jika melihat angka, pelanggan seluler
total konon 178,4 juta per semester-1 2010 atau hampir 80%
dari populasi penduduk. Tetapi
angka ini ternyata hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, Bali dan
Sumatra. Ini dapat dipastikan
dari data Postel bahwa persentase penyebaran pelanggan seluler di atas 22% per region tidak mencakup Sulawesi-Maluku-Papua, Kalimantan dan BaliNT yang masing-masing hanya
8,9%, 7,8% dan 5,1% saja (per
tahun 2009)
Namun, tetap saja pengguna
telekomunikasi belum merasakan sepenuhnya kehadiran layanan operator tersebut di seluruh Indonesia. Mungkin persentase jangkauan yang mencapai
di atas 80% tersebut barulah di
tingkat ibu kota kabupaten, sedangkan di tingkat kecamatan
apalagi desa, maka coverage-nya
masih sangat memprihatinkan.
Berbagai alasan operator yang
enggan membangun jaringannya—meski sudah memiliki komitmen dalam lisensi modern—
karena alasan kesulitan keuangan atau kesulitan perizinan untuk membangun infrastruktur
baru.
Operator yang bahkan sama
sekali tidak mengembangkan jaringannya justru dibiarkan saja
oleh regulator tanpa satu peringatan pun.
Atas dasar itu, pemerintah seharusnya konsisten untuk menagih komitmen penyelenggara sesuai dengan lisensi modernnya,
karena pelanggan akan menagih
ke regulator atas kemampuannya dalam mengatur industri
yang bisa memberikan manfaat
bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Terlepas dari hal tersebut, komitmen pembangunan tetaplah
menjadi komitmen yang tertulis,
sehingga bagaimana pun operator wajib membangun jaringannya sesuai dengan komitmen.
Tinggal apakah regulator akan
berpihak kepada penyelenggara
telekomunikasi atau hak masyarakat pengguna yang hak berkomunikasinya terabaikan oleh
operator yang lalai.
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Tokyo berubah
S

ebuah modal yang kuat dan penuh gairah.
Magnet besar bagi uang, barang, dan informasi. Mesin utama bagi pertumbuhan ekonomi Jepang. Itulah gambaran Tokyo sampai dengan 11 Maret.
Gempa besar di timur laut Jepang mengungkapkan dengan brutal kerentanan Tokyo.
Pada hari itu, kota tersebut dipenuhi jutaan
orang yang mencoba pulang ke rumah dengan berjalan kaki akibat gangguan pada
transportasi umum.
Pekan-pekan berikutnya, pemadaman bergulir menyebabkan kebingungan besar di antara kedua pelaku usaha dan masyarakat. Sekarang, kecemasan tentang radiasi dari
pembangkit listrik tenaga
nuklir menyebar di antara penduduk Tokyo.
Para eksekutif bisnis asing dan turis telah
berbondong-bondong meninggalkan kota metropolis itu.
Haruskah Tokyo mereformasi itu sendiri
secara radikal? Ini adalah pertanyaan bagi
semua orang yang bekerja dan tinggal di kota.
Apa yang harus dilakukan sekarang adalah
menangani akibat dari bencana 11 Maret.
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tuk beroperasi bersama secara efektif.
Sebagai bagian dari kunjungan kapal ke
Surabaya, pelajar dan guru dari tiga sekolah lokal peserta Bridge Program akan berkunjung ke kapal tersebut dan bertemu dengan para komandan dan awak kapal.
Ray Marcelo
Atase Pers
Kedutaan Besar Australia di Jakarta

KR Cibodas bangun
perpustakaan digital
Kebun Raya (KR) Cibodas Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI) menggelar
acara Puncak Perayaan Hari Ulang Tahun
Ke-159 dengan mengusung tema Konservasi
untuk Kehidupan dan Masa Depan Yang
Lebih Baik.
Puncak perayaan HUT ini akan diisi dengan
peluncuran dua produk baru dari KR Cibodas.
Keduanya adalah produk Inulin yang merupakan penemuan baru dan digital library.
Produk Inulin merupakan bahan prebiotik dan serat terlarut (dietary fibre) yang
banyak digunakan untuk meningkatkan
kualitas produk pangan dalam industri pangan termasuk susu instan dan vegeta. Produk ini diisolasi dari umbi dahlia.
Keberhasilan mengisolasi Inulin dari
Dahlia ini berkat kerja sama KR Cibodas
dengan Pusat Penelitian Kimia Bandung
melalui pelaksanaan kegiatan Iptekda-LIPI
berjudul Budidaya Tanaman Dahlia dan
Pengolahan Umbi Untuk Produksi Inulin.
Dengan penemuan ini, diharapkan inulin
dapat diproduksi di dalam negeri dan mudah didapat dengan harga kompetitif.
Selama ini, pemenuhan kebutuhan di Indonesia masih bergantung pada inulin impor
dari Belgia, Australia, China dan India.

Di samping pengenalan penemuan Inulin, diadakan pula peluncuran digital
library atau perpustakaan digital yang
merupakan langkah dari KR Cibodas untuk
mengembangkan perannya sebagai sebuah
institusi ilmiah sehingga menjadi sumber
inspirasi yang dibutuhkan masyarakat,
khususnya mengenai khazanah flora tropika basah.
Melalui sarana digital ini kualitas pelayanan informasi dapat ditingkatkan secara
signifikan.
Didik Widyatmoko
Ka. UPT Balai Konservasi Tumbuhan
KR Cibodas

Sabet medali emas
Dua orang siswa SMAN 10 Malang (Sampoerna Academy) yaitu Yusman Ahmad
Nur (15) dan Anisa Naziha (15) berhasil
mengharumkan nama bangsa di kancah
internasional.
Kedua siswa ini telah sukses memenangkan Gold Medal (medali emas) untuk kategori High School (SMA) dalam kompetisi desain bergengsi internasional, yaitu Dreamline
7th International Design Olympiad 2011.
Proses seleksi dan penyerahan penghargaan dilangsungkan di Ankara, Turki di mana
kedua siswa dengan karya inovatif berjudul
Environmental Cycle ini berhasil menyingkirkan 6.150 peserta lainnya dari 43 negara.
Prototipe sepeda yang akhirnya membawa
mereka mengharumkan nama bangsa ini
dibuat dari bekas alat mesin fotokopi, bekas
mesin sepeda motor, serta pegas tua yang
mereka temui di toko barang rongsokan.
Astried Anggraini
Public Relations
Putera Sampoerna Foundation
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