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Latar Belakang Penghargaan (Award) COMSOC IEEE 2017 

Ringkasan 

Latar belakang Penghargaan (Awarrd) COMSOC IEEE 2017 ternyata berawal dari perjuangan 

Indonesia sejak 1989, saat Indonesia berhasil memasukkan usulan kontroversial perombakan struktur 

organisasi ITU yang pada awalnya ditentang semua negara maju, termasuk negara2 adikuasa saat itu. 

Titik berat adalah mempertahankan kewenangan standardisasi global telekomunikasi ITU terhadap 

bahaya timbulnya standar2 regional yang amat merugikan negara2 berkembang, oleh karena lamanya 

pengeluaran standar2 telekomunikasi yang disebabkan strukturnya yang lamban, tidak mengikuti 

derapnya percepatan teknologi baru. 

Bersamaan dengan restrukturisasi dalam bidang standardisasi, juga disepakati Direktorat baru untuk 

Pengembangan, BDT, khususnya untuk membantu negara2 berkembang. Dan saya sebagai calon 

Indonesia terpilih sebagai Direktur BDT pertama. 

Hasil ini tidak terlepas dari jasa mantan Dirjen Postel, atasan saya sebelumnya,yang telah diangkat 

menjadi Dubes RI untuk Turkir, Ir. Soekarno Abdulrachman dan dukungan pak Soesilo Soedarman, 

Menparpostel. Selain itu dukungan dari DEPLU yang mengerahkan semua Dubesnya di dunia, dan 

Wakil Tetap RI di Jenewa, untuk memperoleh dukungan semua negara. 

Rincian 

Kemaring malam teringat bahwa asal muasala dari Penghargaan (Award) IEEE COMSOC 2917 yang 

hanya diberikan hanya sekali setahun, mempunyai latar belakang yang dimulai 1989, saat Indonesia 

memasukkan suatu usulan untuk merombak struktur ITU pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh 

(Plenipotentiary Conference, PP), 1989, Nice, Perancis. 

Suatu usulan kontroversial yang tidak datang dari langit begitu saja, melainkan disodorkan oleh Sekjen 

ITU, R.E.(Dick) Butler, orang Australia yang dekat dengan Negara2 Berkembang, khususnya 

Indonesia. Dia bilang kepada saya. saat menjadi Wakil Ketua Dewan (Council) ITU, bahwa. usul ini 

sudah 20 tahun di meja karena tidak ada yang berani mengajukannya. Langsung saya bilang berikan ke 

saya, untuk diajukan oleh Indonesia. 

Inti usul restrukturisasi adalah penyelamatan ITU sebagai pemegang kewenangan standardisasi global 

perangkat dan sisiem telekomunikasi, yang terancam dirobek-robek oleh standardisasi regional,karena 

lamban mengambil keputusan stndar2nya, Industri2 perangkat telekomuikasi sebenarnya akan ikut 

diuntungkan dengan standar global. Tanpa standar global, maka yang paling dirugikan adalah negara2 

berkembang yang oleh karena tidak memiliki industry perangkat sendiri. 

Sebelumnya kami mengundang kelima negara ASEAN dan saat itu sepakat usul Indonesia.. Sementara 

itu Sekretaris sidang dari Ethopia, berinisitif menghubungi negara2 berkembang untuk mendukung 

makalah Indonesia ke PP-89. 

Negara2 maju yang merasa bahwa hegemoni perwakilan mereka terganggu, langsung menolak dan 

berkasak-kusuk di antara negaa2 berkembang agar menolaknya. Dan mereka berhasil menekan a.l. 

menekan negara2 tetangga kita, Philipina dan Thailand, untuk mundur dari kesepakatan ASEAN. 
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Ajang PP-89 di Nice, benar2 menjadi perang di antara mayoritas negara2 berrkembang dengan negara2 

maju yang kompak, termasuk negara2 adikuasa AS dan Rusia. Bahkan 2 negara ASEAN tetangga kita 

yang membelot, secara vocal menentang dalam sidang. 

Akhirnya dibentuk Kelopok Adhoc yang diketuai Ketua Sidang sendiri (Perancis) yang terdiri 10 

negara maju dan 10 negara berkembang, a.l. Indonesia, India, Kolumbia, Aljazair, Nigeria, Burkina 

Faso, Etopia, dll. PP-89 yang bersidang selama 4 minggu tidak berhasil memperoleh kompromi, 

kecuali membentuk Komite Tingkat Tinggi (High Level Committee, HLC) yang terdiri dari 21 orang, 

yang akan ditentukan oleh Dewan. 

Dalam sidang Dewan, saat giliran saya menjadi Ketua Dewan, Indonesia terpilih menjadi salah satu 

dari 21 anggota HLC. Dirjen Postel, Soekarno Abdulrachman, kemudian menunjuk Jonathan 

L..Parapak sebagai anggota. 

Ndilalah HLC berhasil mencapai kompromi, yaitu mendukung usul Indonesia yang sudah menjadi usul 

negara berkembang dengan sedikit perubahan untuk diajukan ke PP-92, di Jenewa. Dan benar2 suatu 

pembalikan arus, karena dalam PP-92 semua negara sepakat, sehingga usul HLC diterima secara 

aklamasi.. 

Dan pada Konferensi PP-92 di Jenewa juga disepakati dibentuknya Sektor baru untuk Pembangunan, 

di samping Sektor Radiokomunikasi dan Sektor Standardisasi, dengan Direktur pertamanya dipilih 

dalam PP-92 tersebut. Dan saya sebagai calon Indonesia terpilih setelah melalui 4 babak pemungutan 

suara yang seru melawan 7 (tujuh) calon pesaing dari negara lain. 

Untuk mendukung calon Indonesia, DELRI memanggil Dubes Turki, mantan Dirjen Postel, Ir. 

Soekarno Abdulrachman untuk menjadi Campaign Manager. Selain itu semua Dubes Indonesia di 

berbagai negara diperintahkan oleh DEPLU untuk memperoleh dukungan resmi negara2 anggota ITU. 

Jabatan Direktur di samping Sekjen dan Wakil Sekjen adalah jabatan Corps Diplomatik organisasi 

internasional. Apabila nomor mobil diplomat Indonesia adalah no. 37 maka nomor mobil diplomat 

ITU bernomor 05, dan memporolah paspor diplomatic. 

Dan awal dari diperolehnya Penghargaan dari IEEE adalah terpilihnya Indonesia sebagai Direktur 

BDT yang pertama (founding Director of the BDT). Dan IEEE Indonesia COMSOC Chapter telah 

memanfaatkan dengan baik peluang ini untuk mengajukan Award COMSOC 2017. 

Sangat penting untuk diangkat dan dikenang sebagai bagian sejarah telekomunikasi Indonesia, bahwa 

pak Soekarno Abdulrachman, mantan Dirjen Postel atasan saya, sebagai Manajer Kampanye, dengan 

diplomasinya yang diakui oleh DEPLU, memainkan peran yang amat menentukan dalam pemilihan 

calon Direktur BDT dari Indonesia. 
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Jakarta, 14 Januari 2018 

Arnold Ph Djiwatampu 

 

Dengan Dirjen Postel, Soekarno Abdulrachman, di tengah dan 

Menparpostel Soesilo Soedarman, dalam Konferensi PP-1989, Nice, 

saat Indonesia memasukkan usul perombakan struktur ITU. Dan 

Konstitusi dan Konvensi baru yang diterima PP-1982, Jenewa,  sebagai 

akibat restrukturisasi tsb, adalah yang berlaku hingga sekarang. 

 

Tim Ditjen Postel 1989. Dengan Direktur Pos Usman Bc.AP, Sekditjen 

Sri Slameto Bc.TT, Dirjen Postel Ir.Soekarno Abdulrachman, dan 

Direktur Frekuensi Ir.Muhaimin,  

 


