
Messenger adalah sebuah solusi komunikasi yang 
tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. 
Ada berbagai messenger yang telah banyak 
digunakan oleh masyarakan kita, namun apakah 
kita menyadari bahwa semua aplikasi itu sebenarn-
ya milik negara lain. Whatsapp yang dimiliki oleh 
Amerika, Line yang dimiliki oleh Jepang dan Kakao 
yang dimiliki oleh Korea adalah beberapa dian-
taranya. Berawal dari upaya negara-negara tersebut 
untuk mandiri dan memiliki platform sendiri ini juga 
tampak dengan apa yang dilakukan oleh Cina 
dengan Wechat-nya.  Nah, bagaimana dengan In-
donesia? Dengan jumlah penduduk yang begitu be-
sar, dan dengan pengguna internet yang banyak 
juga, kita tidak menyadari bahwa kita hanya men-
jadi market atau pasar, bukan tuan rumah! Belum 
lagi dengan resiko data dan komunikasi kita yang 
dipantau dan dicatat “diluar sana”. Dengan iming-
iming enkripsi dan keamana komunikasi, kita lupa 
bahwa bagaimanapun posisi server semua aplikasi 
itu berada diluar negri dan entah bagaimana data 
kita dikelola oleh siapapun yang bisa mengakses 
komunikasi kita “diluar sana”. Bukankan ini wak-
tunya kita memikirkan hal tersebut dan mulai man-

diri dengan komunikasi 
kita? Kita semua tahu 
bahwa Enkripsi adalah 
teknologi untuk 
memproteksi dan 
melindungi informasi 
dan data. Biasanya di 

terapkan pada database, komunikasi Internet, hard 
drive, atau backup server. Kita pun sering juga sering 
dapat keterangan di layar chat aplikasi pesan instan 
bahwa komunikasimu dilindungi enkripsi, namun per-
tanyaan selanjutnya, apakah memang komunikasi 
yang kita lakukan aman? Apalagi bila server chat ter-
sebut berada diluar negeri. Selama ini keberadan 
server di luar negeri jelas mempersulit apabila ada 
masalah keamanan di Tanah Air, pun juga data 
penduduk Indonesia dengan mudah diambil oleh 
pihak asing. 

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat 
dan penikmat teknologi internet akan pentingnya 
enkripsi yang merupakan tulang punggung keamanan 
data dan komunikasi; banyak organisasi tidak menya-
dari bahwa keamanan komunikasinya sangatlah pent-
ing juga. Hal inilah yang melatar belakangi pembuatan 
Paddytalk oleh P-Man Studio. P-Man Studio sendiri 
sering terlibat dalam pengembangan dan rekayasa 
teknologi, dan kerahasiaan data dan komunikasi 
merupakan sesuatu yang sangat penting. Dengan se-
makin besarnya ancaman yang muncul sejak 
terbongkarnya fakta bahwa banyak social media dan 
media chat yang bisa diakses oleh pihak luar negri, P-
Man Studio memutuskan untuk membuat solusi chat 
untuk rakyat Indonesia yang aman, bisa diandalkan, 
dan tentunya terenkripsi dengan baik sehingga data 
dan komunikasi didalamnya tidak bisa „diintip‟ oleh 
siapapun di luar sana.  
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Melawan Hoax 

Hoax atau berita palsu dirasakan sangat 

mengganggu  proses berdemokrasi kita 

sekarang. Fenomena ini akan dibahas oleh 

dua narasumber. 

 

Dr. Pratama Persadha 

Dr. Robertus Robert 

Teori agenda setting berasumsi bahwa media mempunyai kemampuan untuk mentransfer isu untuk 

mempengaruhi agenda publik. Khalayak akan menganggap suatu isu itu penting, karena media menganggap 

isu itu juga penting . Media baru melalui pesan berantai di grup-grup aplikasi pesan dan media on line sekarang 

bermain dalam konteks real time. Setiap pesan dalam sekejap bisa menyebar ke seluruh dunia. Aktualitas men-

galahkan kesahihan berita, orang dengan mudahnya membagi berita tanpa  klarifikasi terlebih dahulu. 

Celakanya hoax turut menjadi pesan dalam agenda setting ini, sehingga masyarakat terombang-ambing dalam 

kepercayaannya terhadap berbagai institusi yang seharusnya telah mengkalrifikasi dan memberikan pesan 

tanpa mengikutsertakan berita palsu, termasuk berita  visual. 

Pratama Persadha akan memberikan penjelasan tentang kondisi hoax di tahun politik  2018-2019.  

Robertus Robert akan menjelaskan bagaimana individu dapat berubah seketika menjadi massa karena 

berbagai pengaruh, termasuk pengaruh pesan dalam berbagai media. 

Tanpa kita sadari, apa yang kita bicarakan, apa yang kita bagi dan apa yang kita lakukan didalam sebuah ap-
likasi yang server-nya berada diluar negeri, memiliki resiko yang sangat tinggi. Dan hal ini sangatlah berba-
haya mengingat siapapun diluar sana akan berusaha melihat apa yang dilakukan oleh masyarakat bangsa 
yang besar ini. Komunikasi yang aman dan stabil adalah sesuatu yang penting di jaman sekarang, dan      
Paddytalk memberanikan diri untuk menjadi bagian dari solusi tersebut dengan memberikan sebuah layanan 
Messenger yang aman, end to end encryption dan yang terpenting adalah, Paddytalk ini adalah sebuah mes-
senger Karya Anak Bangsa yang servernya berada didalam negri. Dan dengan menggunakan jaringan data 
lokal, komunikasi pesan singkat, sharing informasi, sharing media (photo, video, dan data), telpon suara 
maupun video dapat dilakukan lebih maksimal lagi; bukan seperti messenger produk luar negri yang semuan-
ya terkirim dulu keluar negri, dan dikembalikan lagi ke Indonesia.  

 

Fitur utama Paddytalk yang sangat memperhatikan keamanan pengguna adalah: 

 End to End Encryption 

 Pesan Hilang sesuai waktu pilihan pengguna 

 Penguncian Aplikasi dengan sandi pilihan pengguna 

 Perubahan Secure Session yang bisa dilakukan kapanpun oleh pengguna 

 

Sudah waktunya kita mandiri dan menggunakan Aplikasi Messenger yang aman dan lokasi servernya di Indo-
nesia. Mengingat jumlah pengguna internet yang sangat besar, dan dengan banyaknya penggna Messenger 
luar yang datanya bisa digunakan oleh pihak manapun tanpa sepengetahuan kita.  



Mengelola Relasi Digital 

Bagaimana berkomunikasi secara 

sehat di dunia digital dan  

merawatnya tanpa kehilangan 

personal branding 

Mgr. Erita Narhetali, S.Psi 

Dr. Leila Mona Ganiem 

Berbagai jaringan social terbentuk mulai dari yang bersifat tradisional maupun kontemporer. Jaringan ini 

berguna untuk mengakumulasikan modal social. Jaringan baru terbentuk di dunia maya. Dalam beberapa kasus 

jaringan ini terbukti efektif berbagi gagasan sampai berbagi kue ekonomi.  Kreativitas  dating dari berbagai 

kecerdasan, disini yang memainkan peran lebih banyak adalah kecerdasan social. Daniel Goleman menjelaskan 

bagaimana sesungguhnya kita terkoneksi satu dengan lainnya. Kecerdasan social memiliki beberapa aspek 

penting, yaitu (1) Memahami tubuh sosial, (2) Menyesuaikan diri dalam berbagai situasi, (3) Menyadari  dan 

berpartisipasi dalam kebutuhan orang lain. Sekarang kecerdasan social kita ditantang untuk membuat relasi 

sosial dalam dunia digital, apakah kita bisa menjalin relasi yang sehat dan megakumulasikan modal sosial kita 

atau justru kita defisit dalam melakukan interaksi social. 

Erita Narhetali sebagai ahli dalam psikologi Universitas Indonesia akan menyoroti persoalan kecenderungan 

orang untuk melakukan komunikasi dan relasi yang sehat. 

Leila Mona Ganiem sebagai ahli komunikasi akan menyoroti bagaimana teknologi informasi dan komunikasi 

berimplikasi pada people meet people the cyber world, bagaimana membangun social branding dengan me-

manfaatkan social media, etika membangun social branding dengan tidak merusak reputasi professional.   
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