
Registrasi Ponsel, Kebijakan yang Kurang Efektif

Sejak dikeluarkannya peraturan menteri komunikasi NO.23/KOMINFO/10/2005 
tertanggal 28 oktober 2005 tentang keharusan registrasi  bagi pemilik telephon seluler 
sampai batas waktu tanggal 28 april 2006, maka secara secara tegas peraturan tersebut 
memerintahkan  kepada  segenap  pemilik  ponsel  untuk  mendaftarkan  nomor  ponsel 
miliknya. Selain itu peraturan tersebut juga secara tidak langsung memerintahkan kepada 
segenap pemilik  usaha  telephon seluler  untuk  mempersiapkan formulir  dalam rangka 
realisasi keputusan menkominfo tersebut. 

Latar  belakang munculnya  peraturan  menkominfo  tentang kewajiban  registrasi 
telephon seluler sebenarnya dilandasi pada semakin maraknya kejahatan yang dilakukan 
melalui  ponsel.  Misalnya  penipuan  pelanggan  berkedok  sms,  provokasi  yang  berbau 
SARA,  sampai  kegiatan  terorisme  untuk  menghubungkan  masing-masing  anggota 
jaringan suatu kelompok teroris. 

Pemberlakukan  keputusan  menkominfo  tersebut  juga  ada  keuntungan  dan 
kerugiannya  ditinjau  dari  berbagai  segi.  Dari  segi  pasar  misalnya,  diperkirakan 
permintaan pasar akan berkurang 10 sampai 15 persen terhadap kartu ponsel. Tetapi hal 
ini jika dibandingkan dengan maraknya kejahatan melalui ponsel, maka sudah semestinya 
peraturan tersebut ditetapkan. 

Peraturan  menkominfo  ini  akan mengalami  kendala  dalam penerapannya pada 
masyarakat.  Hal  ini  terkait  dengan jumlah  pengguna telephon seluler  yang mencapai 
angka 42 juta (berdasarkan data Asosiasi Telephon Seluler Indonesia/ATSI). Selain itu 
maraknya pemalsuan identitas yang terjadi di Indonesia juga menjadi faktor yang bisa 
menghambat penerapan peraturan menkominfo tersebut.

Dalam hal ini, sebenarnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah pra penerapan 
peraturan  tersebut  adalah  membuat  standard  harga  penjualan  kartu  perdana  ponsel. 
Maraknya kejahatan melalui ponsel terjadi karena banyaknya nomor ponsel yang dimiliki 
oleh seseorang. Bayangkan misalnya seseorang memiliki banyak nomor ponsel, setelah 
melakukan penipuan  bisa  saja  nomor  yang  digunakannya tadi  ia  buang  kemudian  ia 
membeli  nomor  perdana  baru  untuk  menghilangkan  jejaknya.  Begitu  juga  dengan 
kejahatan yang lain. 

Kemudahan mengganti nomor ponsel yang dimiliki, karena murahnya harga kartu 
perdana  ponsel.  Dengan uang sebesar  Rp.  20 ribu,  seseorang bisa  dengan mudahnya 
membeli kartu baru. Bahkan dengan semakin menjamurnya perusahaan dibidang ponsel, 
masing-masing  perusahaan  tersebut  berlomba-lomba  untuk  menurunkan  harga  kartu 
perdana  yang  mereka  produksi.  Dengan  menetapkan  harga  standard  kartu  perdana 
menjadi  agak  mahal,  sekurang-kurangnya  pelaku  kejahatan  yang  memanfaatkan 
teknologi  ini  berpikir  dua kali  dengan harga yang harus ia  bayar untuk mendapatkan 
kartu perdana. 

Masalah berikutnya yang dihadapi pemerintah adalah tidak adanya mekanisme 
pencatatan data kependudukan yang terintegrasi dalam suatu sistem. Sehingga kalaupun 
peraturan  menkominfo  tersebut  diterapkan,  muncul  pertanyaan  tentang  bagaimana 
mekanisme  pelaksanaan  registrasi  tersebut.  Secara  manual  sulit  dan  menghabiskan 
banyak biaya. Karena harus ada survey ke setiap pemilik ponsel pada masing-masing 
daerah. Sedangkan bila dilakukan secara elektronik misalnya dengan mengetikkan pesan 
tertentu lalu pelanggan memasukkan identitasnya pada pesan yang dikirimkan tersebut ke 



nomor operator ponsel yang ia gunakan, sulit bahkan tidak mungkin untuk melakukan 
validasi  data  yang dikirimkan ke  operator  untuk  melakukan pengecekan apakah data 
penduduk tersebut tidak dipalsukan. 

Permasalahan  diatas  berimplikasi  pada  sangsi  dari  peraturan  menkominfo 
tersebut.  Sangsi  yang  diberikan  pada  pelanggan yang  diketahui  melakukan  kejahatan 
melalui ponselnya tidak bisa ditindak secara hukum. Sangsi yang bisa diberikan hanya 
sebatas  penonaktifan  nomor  ponsel  yang  dimiliki  pelanggan  tersebut.  Dalam hal  ini, 
standardisasi  harga  nomor  perdana  yang  ditetapkan  pemerintah  bisa  berguna  untuk 
mengurangi tingkat kejahatan yang dilakukan melalui ponsel. 

Idealnya  memang yang pertama harus  dibangun oleh  pemerintah  adalah  suatu 
sistem terintegrasi tentang data kependudukan secara detail. Data kependudukan tersebut 
berisi catatan detail profil setiap warga negara, menyangkut data induk, catatan kriminal, 
no. Rekening, no. Ponsel dan lain sebagainya terkait dengan layanan publik. Sehingga 
ketika  diketahui  seorang  warga  negara  melakukan  tindak  kejahatan,  maka  secara 
otomatis,  akses warga negara ke no.  Rekening yang dimilikinya akan dibekukan,  no. 
Ponsel yang dimilikinya juga bisa dinonaktifkan sehingga akan semakin mempermudah 
aparat untuk menangkap warga negara tersebut. Selain itu, warga negara akan berpikir 
bebarapa  kali  untuk  melakukan  kejahatan,  karena  sangsi  dari  kejahatan  yang 
dilakukannya bukan hanya penjara,  kemudian bebas dengan enak, tetapi juga muncul 
black  list  pada  diri  warga  negara  tersebut  yang  nantinya  ketika  ia  melamar  suatu 
pekerjaan pada instansi tertentu, pihak instansi bisa mengecek catatan kriminalitas warga 
negara tersebut.
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