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Bismillahirrahmanirrahim, 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. 

 

Yang Terhormat: 

1. Sdr. Menteri Komunikasi dan Informatika, 

2. Sdr. Menteri Perindustrian, 

3. Sdr. Menteri Pendidikan Nasional, 

4. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(BKPM), 

5. Sdr. Wakil Menteri Perencanaan dan Pembangunan 

Nasional (PPN) atau yang mewakili, 

6. Sdr. Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, 

7. Sdr. Ketua Umum dan anggota Kamar Dagang dan 

Industri (KADIN) Indonesia, 

8. Sdr. Dekan fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 

9. Sdr/i Duta Besar Negara Sahabat atau yang mewakili, 

10. Sdr. Ketua Masyarakat Telematika Indonesia, 

11. Sdr. Ketua dan Anggota Asosiasi berbagai Industri, 

12. Sdr. Direksi Operator Telekomunikasi, 

13. Sdr/i. Penggiat industri Telematika nasional, serta 



  3 

Seluruh hadirin peserta Indonesia Broadband Economy 

Forum yang berbahagia. 

 

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur 

kehadirat Allah SWT, Tuhan Pencipta Alam Semesta, karena 

atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan dan 

kesempatan untuk bisa berkumpul bersama dalam acara 

“Indonesia Broadband Economy Forum (IBEF) 2011”. 

Selanjutnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada 

KADIN Indonesia, staff Kantor Menko Perekonomian dan 

semua pihak yang telah membantu pelaksanaan event 

penting ini. IBEF 2011 bertujuan untuk lebih meningkatkan 

awareness pemerintah dan masyarakat akan pentingnya 

peran Information and Communication Technology (ICT), 

khususnya Broadband, dalam menunjang produktivitas 

nasional. Disamping itu, IBEF 2011 juga bertujuan  

mempercepat proses penggelaran Jaringan Broadband 

Nasional yang dalam RPJMN 2009-2014 telah menargetkan 

penetrasi sebesar 30%. Hasil IBEF 2011 ini diharapkan dapat 

melengkapi konsep Konektivitas Nasional bersama-sama 

dengan sektor Transportasi dan Logistik. 



  4 

 

Hadirin yang saya hormati, 

 

Memperhatikan kemajuan ICT atau telematika Indonesia 

saat ini, rasanya tidak ada alasan bagi bangsa ini untuk 

tidak bisa maju menerapkan telematika di semua aspek 

kehidupan. Pada pertengahan tahun 2011, kita sudah 

memiliki sekitar 222 juta sambungan telepon yang terdiri 

dari telepon tetap dan mobile. Begitu juga dengan penetrasi 

telepon selular sebesar 89%. Lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan penetrasi telepon seluler dunia yang saat ini 

mencapai level sekitar 70%. Selain itu, Indonesia menduduki 

peringkat ke-2 terbanyak di dunia untuk jumlah akun 

Facebook dan peringkat ke-3 dunia untuk akun Twitter. 

 

Namun demikian, penetrasi Broadband di Indonesia baru 

mencapai sekitar 3-4 %. Angka ini masih tergolong kecil 

dibandingkan dengan penetrasi broadband Dunia yang telah 

mencapai rata-rata 18 %. Sesuai dengan target penetrasi 

Broadband nasional sebesar 30% pada tahun 2014, maka 

Indonesia harus bekerja ekstra keras untuk mengejar 

ketertinggalan tersebut. 
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Berbagai upaya telah dilakukan seperti dengan membangun 

infrastruktur utama jaringan backbone Fiber Optik yang 

menghubungkan pulau-pulau besar di Indonesia, yang 

kemudian akan dilanjutkan dengan membangun jaringan 

fiber optik yg menghubungkan antar kota hingga sampai ke 

pengguna. Selain itu, pembangunan infrastruktur tidak akan 

lengkap tanpa kehadiran aplikasi dan konten yang akan 

memberi nilai lebih pada penerapan Broadband sehingga 

mampu memberdayakan masyarakat.  

 

 

Peserta Seminar yang saya hormati, 

 

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin 

menyampaikan kembali bahwa Indonesia telah memiliki 

Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan 

Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025. Dibawah naungan 

Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011, MP3EI telah 

diresmikan oleh Presiden Susilo bambang Yudhoyono pada 

tanggal 27 mei 2011 di Jakarta. 
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Dalam implementasinya, terdapat 22 Kegiatan Utama yang 

menjadi prioritas ekonomi nasional. Salah satu prioritas itu 

adalah Telematika. Bersama dengan Pengembangan Koridor 

Ekonomi, Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) dan 

Sistem Logistik Nasional (Sislognas), Telematika akan 

membentuk sinergitas untuk memperkuat Konektivitas 

Nasional. 

 

Untuk mendukung Master Plan tersebut, Telematika akan 

dikembangkan secara menyeluruh, tidak hanya 

pengembangan industri lokal di koridor Jawa, tetapi juga 

menjadi enabler bagi semua sektor baik 22 sektor prioritas 

maupun sektor-sektor non-prioritas di masing-masing 

koridor. Dengan mengutamakan konsep not business as 

usual, Telematika akan dapat berkontribusi secara lebih 

efektif, efisien, dan produktif untuk semua sektor kehidupan. 

 

Dalam konteks tersebut, percepatan pembangunan 

infrastruktur baik backbone maupun access menjadi 

perhatian khusus bagi pemerintah maupun swasta karena 

membutuhkan investasi yang sangat tinggi. Selain itu, yang 

tak kalah penting pula untuk dikembangkan adalah 
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ekosistem Telematika yang secara berkelanjutan akan 

memberikan bekal dan manfaat yang sangat besar bagi 

masyarakat dalam perekonomian nasional. Hasil kajian 

sementara dari Kantor Menko Perekonomian, Mastel, dan 

KADIN menunjukkan bahwa pembangunan Jaringan 

Broadband Nasional baik pada infrastruktur maupun pada 

ekosistem hingga tahun 2014 diperkirakan akan dapat 

menarik investasi sebesar Rp 96 Triliun dengan pola 

infrastructure sharing atau Rp 169 Triliun jika dibangun baru 

(newly built). 

 

Para peserta forum yang saya muliakan, 

Dalam kurun waktu dua dekade terakhir, sektor swasta dan 

BUMN telah berkontribusi banyak dalam pengembangan 

infrastruktur Telematika baik untuk jaringan backbone 

maupun jaringan akses. Selama itu pula aktivitas bisnis 

mereka tersebut telah menyerap investasi yang tidak 

sedikit. Dari beberapa sumber data yang tersedia, 

diperkirakan untuk Capital Expenditure (Capex) saja 

investasi bisa mencapai orde 6 miliar USD per tahun. 

Menyadari hal itulah, Pemerintah telah berinisiatif untuk 

mempercepat pembangunan infrastruktur Telematika 

dengan program Universal Service Obligation (USO). 



  8 

Program ini memiliki skema pendanaan berdasarkan 

kewajiban para penyelenggara jaringan dan jasa Telematika 

dalam bentuk kontribusi 1,25% dari total Pendapatan Kotor 

perusahaan. Program ini kemudian difokuskan kepada 

pembangunan infrastruktur Telematika di daerah pedesaan, 

daerah perbatasan dan daerah terpencil. 

Skema pembiayaan melalui mekanisme USO saja dirasakan 

masih tidak cukup untuk menggelar Broadband ke seluruh 

pelosok negeri. Saat ini Kementerian Komunikasi dan 

Informatika, Kementerian Keuangan, dan BAPPENAS sedang 

memfinalisasi skema pendanaan ICT Fund yang optimal agar 

dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan termasuk 

insentif dan subsidi jika dirasa perlu . Memperhatikan skema 

pendanaan beberapa negara berkembang seperti Pakistan, 

India, dan Malaysia, bukan hal yang mustahil bagi 

Pemerintah untuk melakukan improvisasi terhadap skema 

tersebut. Saya sangat berharap kita tidak terlena dengan 

fenomena It’s Easy to Collect but Difficult to Spend yang 

akan menyurutkan langkah kita untuk mencapai hasil yang 

memuaskan. 

 

Para peserta seminar yang saya muliakan, 
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Tingginya angka penetrasi pelanggan dan pengguna 

Telematika di Indonesia menunjukkan betapa besarnya 

potensi Indonesia sebagai pasar produk dan jasa Telematika 

global. Fleksibilitas dan dinamisnya pola konsumsi 

masyarakat Indonesia merupakan faktor utama  untuk 

mengundang investasi asing ke dalam negeri. Namun tidak 

hanya itu, Indonesia masih memiliki banyak Sumber Daya 

Manusia yang unggul dalam kemampuan pembuatan 

software, yang membawa kepada terciptanya aplikasi dan 

konten yang kreatif dan inovatif karya anak bangsa, yang 

telah diakui oleh dunia. Pemerintah siap memfasilitasi dan 

melindungi karya inovasi anak bangsa. 

 

Kita menyaksikan semakin banyak tenaga-tenaga berbakat 

dan terampil kita yang “merantau” ke negara lain bekerja di 

berbagai perusahan IT kelas dunia seperti Microsoft, Yahoo, 

dan Google. Kita juga mengamati semakin banyak anak 

bangsa kita yang dilibatkan dalam pembuatan berbagai 

karya animasi maupun menyelesaikan partial order dari 

banyak perusahaan software berkelas dunia. Ini tentu saja 

menjadi tantangan yang harus kita jawab di masa 

mendatang. 
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Indonesia tentunya tidak hanya pantas sebagai pasar empuk 

bagi produsen Telematika global, tetapi juga kita berharap 

untuk memajukan industri Telematika dan menjadi bagian 

dari industri hulu untuk memasok kebutuhan Telematika 

dunia. Dengan bermodalkan SDM yang berkualitas dan 

potensi pasar yang tinggi, bukan tidak mungkin kita bisa 

mengikuti langkah sukses negeri Tirai Bambu Cina dan 

Korea Selatan yang semakin menyaingi industri Telematika 

kelas atas dari Eropa dan Amerika.  

 

Di atas itu semua, pemerintah juga memberikan 

penghargaan atas kemauan keras seluruh pihak terkait 

terutama dari komunitas yang tanpa lelah terus berjuang 

memajukan Telematika Indonesia, serta industri kreatif 

lainnya seperti arsitektur, pasar seni, barang antik, 

kerajinan, desain, mode, game, musik, hingga seni 

pertunjukan, demi mewujudkan daya saing bangsa yang 

kokoh dan meningkatnya perekonomian nasional. 

Teknologi yang dipilih sangat menentukan kualitas 

sinkronisasi antara infrastruktur dan aplikasi yang akan 
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dirasakan langsung oleh konsumen. Broadband, yang 

merupakan teknologi transfer data berkecepatan tinggi, 

akan mempermudah kinerja manusia untuk menaklukan 

dimensi ruang dan waktu. Pergeseran dari era 2G, 3G, 3,5G, 

sampai ke era Broadband Wimax dan LTE, telah memberikan 

evolusi yang menentukan bagi perkembangan aktivitas 

manusia. 

 

Dibukanya kemungkinan pemanfaatan Teknologi Netral 

dalam pelaksanaan pembangunan Broadband Wireless 

Access (BWA) baru-baru ini merupakan terobosan untuk 

mempercepat penggelaran jaringan untuk pemenang lisensi 

yang selama ini masih “wait and see”. 

 

Para hadirin yang berbahagia, 

Baru-baru ini Indonesia mendapatkan pukulan yang cukup 

telak dengan dibangunnya pabrik Reasearch in Motion (RIM) 

di Malaysia. Hal ini harus menjadi “wake up call” dan 

pelajaran yang sangat berharga khususnya bagi Pemerintah, 

dan seluruh stakeholders nasional. Kita perlu terus 

membenahi regulasi, memperbaiki iklim investasi, dan 
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menggali faktor-faktor positif lainnya yang menjadi modal 

utama bagi kelangsungan perekonomian nasional ke 

depannya. 

Melalui Indonesia Broadband Economy Forum (IBEF) 2011 ini 

kami mengajak seluruh sektor terkait Indonesia untuk sama-

sama memprakarsai usaha-usaha bersama untuk 

menyongsong masuknya Indonesia ke era “Broadband 

Economy”. 

Demikian yang dapat saya sampaikan. Kepada jajaran 

Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian 

Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi 

Penanaman Modal (BKPM), pengurus KADIN Indonesia, 

ketua dan pengurus berbagai asosiasi, para pengusaha dan 

operator saya ucapkan terima kasih. 

 

 

Wassalammulaiakum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

 

Jakarta, 21 September 2011 
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Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, 

 

H. M. Hatta Rajasa 


