
 

Waspadalah dengan Biaya Layanan Data Seluler Tak Terduga 
Saat Roaming Di Luar Negeri 

 

Dewasa ini semakin banyak konsumen menggunakan layanan roaming data seluler saat 

bepergian ke luar negeri.  Karena biaya roaming jauh lebih tinggi dari tarif domestik, 

konsumen dapat dikenai biaya roaming data yang terlalu mahal sebagai akibat dari 

penggunaan layanan roaming data yang tidak disengaja.  Hal ini segera menjadi masalah 

yang dikeluhkan. 

  

Agar konsumen dapat terhindar dari perselisihan dengan operator layanan seluler karena 

masalah tagihan yang tidak terduga dan kerugian finansial, kami menerbitkan peringatan 

konsumen ini untuk menyediakan tips pintar dalam penggunaan layanan roaming data 

seluler kepada publik.   

 

Penggunaan Layanan Data Seluler saat Roaming Di Luar Negeri 
 

Bagaimana Layanan Data Seluler dipicu? 
 

Secara umum, layanan data seluler (baik untuk layanan lokal dan roaming) dapat diaktifkan 

dengan menjelajahi web dan menggunakan aplikasi perangkat lunak tertentu di ponsel 

Anda. Contohnya adalah mengirim dan menerima e-mail, menggunakan pesan instan, 

mengunjungi situs web untuk jejaring sosial dan streaming video.  Bila Anda menggunakan 

komputer notebook yang dilengkapi dengan modem data seluler di luar Hong Kong, Anda 

juga dapat memicu penggunaan layanan roaming data seluler.   

 

Metode untuk Menghindari Biaya Roaming Data Seluler Tak Terduga 

 

Untuk menghindari biaya roaming data seluler tak terduga, Anda disarankan untuk 

mengikuti metode berikut bila Anda perlu menggunakan layanan roaming data seluler saat 

bepergian ke luar negeri:-  

 

Saran Umum 
 Sebelum Anda meninggalkan Hong Kong, silakan kunjungi situs web operator layanan 

seluler Anda atau hubungi pusat layanan pelanggan mereka untuk memperoleh 

informasi tentang:  

1. Ketersediaan layanan data seluler di tempat tujuan; 

2. Mitra roaming yang tersedia di tempat tujuan 

- karena beberapa mitra roaming dapat membebankan biaya layanan yang 

bervariasi, Anda dapat memilih jaringan yang sesuai kebutuhan 

- pastikan bahwa Anda selalu menggunakan jaringan yang telah Anda pilih, bila 

tidak, Anda dapat dikenai biaya tambahan; 

3.   Metode pembebanan dan biaya terkait 



 

- apakah layanan roaming data seluler dibebankan setiap bulan, hari atau 

berdasarkan pemakaian. 

 

 Matikan fungsi pembaruan otomatis untuk email, Sindikasi Sangat Rahasia (“RSS”), 

Podcast dan perangkat lunak lain (yang biasa disebut sebagai “Apps”) sebelum 

berangkat dari Hong Kong untuk mencegah biaya layanan data seluler yang tidak 

diperlukan. 
 

 Anda juga dapat mempertimbangkan mengganti kartu SIM ponsel dengan kartu SIM pra 

bayar lokal di tempat tujuan untuk menggunakan layanan data.  Langkah ini akan 

membantu membatasi biaya layanan data sesuai nilai kartu SIM prabayar.  

 

Paket Layanan Penggunaan Data Tak Terbatas 
Beberapa operator layanan seluler menyediakan SIM sehari bagi pelanggan yaitu paket 

roaming data harian dengan biaya tetap (umumnya kurang dari HK$200 per hari) untuk 

penggunaan data tak terbatas di tujuan tertentu.  Anda harus mengingat bahwa hampir 

semua paket data tak terbatas ini (atau tarif diskon) hanya berlaku untuk tujuan dan/atau 

jaringan yang ditentukan.   Oleh karena itu, Anda harus memastikan bahwa SIM harian 

yang dibeli berlaku di tempat tujuan dan Anda selalu menggunakan jaringan yang 

ditentukan di tempat tujuan.  Bila tidak, biaya roaming data biasa yang jauh lebih mahal 

kemungkinan akan dikenakan.   

 

Selain itu, bila ponsel Anda dikonfigurasi untuk pemilihan jaringan “otomatis”, Anda dapat 

mengalami masalah dalam “penggantian jaringan”.   Ini akan terjadi bila sinyal jaringan 

yang terhubung menjadi melemah.  Ponsel Anda akan terhubung ke jaringan lain yang tidak 

ditentukan yang mempunyai sinyal yang lebih kuat.  Untuk mencegah biaya roaming data 

tambahan karena terjadi “penggantian jaringan”, Anda harus mengonfigurasi ponsel ke 

pemilihan jaringan manual sehingga koneksi akan dibatasi hanya pada jaringan yang 

ditentukan.  Prosedur pemilihan jaringan manual dapat berbeda sesuai model ponsel.   

Secara umum, Anda dapat mengikuti langkah berikut ini: 

      

1. Buka menu “Pengaturan”. 

2. Pilih sub-menu “Operator” atau “Jaringan”. 

3. Pilih ‘Jaringan Manual’ untuk memilih jaringan yang Anda tentukan. 

4. Simpan pilihan jaringan yang ditentukan di ponsel Anda. 

5. Pastikan bahwa Anda telah berhasil menggunakan jaringan yang Anda 

tentukan. 
 

Bila Anda memilih menggunakan SIM sehari, Anda harus mewaspadai aktivasi layanan dan 

waktu pemutusan.  Secara umum, layanan akan aktif hanya setelah pelanggan melakukan 

konfirmasi via sms setelah tiba di tempat tujuan.  Oleh karena itu, Anda perlu memperjelas 

apakah layanan akan segera aktif atau setelah beberapa waktu setelah melakukan konfirmasi 

pada operator layanan.   



 

 

Definisi “sehari” juga bervariasi.  “Sehari” dapat dihitung berdasarkan waktu setempat 

(00:00 – 23:59) Hong Kong, atau waktu di tempat tujuan.  Biaya harian juga dapat dihitung 

menurut kedatangan.  Misalnya, bila Anda menggunakan layanan data seluler di Inggris 

pada pagi hari, lalu Anda pergi ke Perancis di sore hari, Anda akan dua kali dikenai biaya 

karena bepergian ke dua negara di hari yang sama.  Untuk mencegah masalah yang tidak 

perlu, konsumen harus menanyakan cara penghitungan biaya pada operator layanan.   

 

Layanan Roaming Data Seluler tidak Diperlukan saat Bepergian Ke Luar Negeri 
 

Bila Anda tidak merasa memerlukan layanan roaming data seluler saat bepergian ke luar 

negeri, Anda dapat menonaktifkan fitur roaming data seluler dengan salah satu metode 

berikut ini:- 

   

 Minta operator Anda untuk menonaktifkan kemampuan roaming untuk layanan data 

seluler Anda.  Secara umum ini dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan 

kemampuan roaming untuk layanan panggilan suara; 

 Beberapa operator layanan seluler telah menyiapkan seperangkat kode singkat agar 

Anda dapat mengaktifkan/menonaktifkan layanan data seluler kapan saja.  Anda dapat 

mempertimbangkan untuk menonaktifkan layanan data seluler saat Anda bepergian ke 

luar negeri.  Bila kode singkat tidak tersedia, hampir semua operator bersedia 

memenuhi permintaan pelanggan untuk menonaktifkan sementara layanan data seluler, 

dengan tetap mengaktifkan layanan roaming suara; dan 

 Konfigurasi ponsel Anda untuk menonaktifkan layanan data saat roaming di luar Hong 

Kong (ketahuilah bahwa fitur ini hanya tersedia pada model ponsel tertentu). 

 

Secara umum, untuk mencegah kerugian finansial dan perselisihan masalah tagihan yang 

tidak perlu, Anda harus hati-hati menanyakan perincian layanan dan skema pembebanan, 

dan membaca syarat dan ketentuan layanan sebelum berlangganan layanan roaming data 

seluler.  Bila ragu, minta bantuan pada operator layanan seluler sebelum meninggalkan 

Hong Kong. 
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