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Broadband: akses internet dengan jaminan konektivitas always-on dan memiliki kemampuan
untuk memberikan layanan triple-play yang baik berdasarkan nilai Quality of Experience dari
pengguna yang didukung dengan CPE yang bisa menjalankan konten aplikasi yang produktif.

Backbone:

merupakan 
jaminan 
ketersediaan 
konektivitas 
dengan kualitas 
layanan 
broadband yang 
baik diukur 
dengan customer 
experience secara 
nasional.

Backhaul:

merupakan 
jaminan 
ketersediaan 
konektivitas yang 
mencukupi 
kebutuhan 
mendistribusikan 
jaringan akses 
dengan kualitas 
broadband.

Akses:

merupakan 
jaminan 
ketersediaan 
konektivitas 
kualitas layanan 
broadband 
kepada pelanggan 
(end-user)

CPE:

Perangkat yang
memungkinkan
pengguna untuk
menerima
layanan triple-
play seperti
layanan interaktif
multimedia

Konten Aplikasi:

Berbagai konten
dan aplikasi yang 
dapat disalurkan
melalui jaringan
broadband.  

LAYANAN 
TRIPLE-PLAY

Infrastruktur Broadband

Definisi Broadband
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Konsep Ekosistem Broadband di Indonesia

Pengembangan broadband di Indonesia dilakukan melalui pengambangan ekosistem

broadband yakni pengembangan infrastruktur broadband, pengembangan keamanan

jaringan, pengembangan kebijakan dan regulasi, pengembangan layanan aplikasi secara

komperhensif, pengembangan kemudahan dan keterjangkauan layanan bagi pengguna

dan peningkatan SDM terkait.
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Instrumen Pengembangan Broadband di Indonesia

Agar pengembangan ekosistem broadband dapat tercapai dan optimal dibutuhkan

instrumen pengembangan broadband, antara lain: Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (RPJPN), Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan

Ekonomi Indonesia (MP3EI), Indonesia Broadband Plan (IBP), Kebijakan

Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi Sebagai Infrastruktur Esensial Indonesia,

Pembangunan Palapa Ring melalui ICT Fund dan pengembangan smart city melalui

inisiatif pemerintah daerah.
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Kebijakan Pengembangan Broadband di Indonesia

Indonesia Broadband Plan, Indoneisa National Telecommunication Critical Infrastructure

Policy (INTCIP) merupakan kebijakan pengembangan broadband di Indonesia yang

sangat dibutuhkan untuk dapat mewujudkan Indonesia Broadband dan target RPJPN

2005 – 2025 dengan Sharing duct utility yang merupakan konsep smart city menjadi

enabler untuk pengembangan broadband di Indonesia.
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Indonesia Broadband Plan (IBP)
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Alur Pikir IBP

Indonesia Broadband Plan merupakan kebijakan pengembangan broadband di Indonesia

yang merupakan bagian dari perkuatan konektivitas nasional yang terintegrasi secara

lokal dan terhubung secara global (locally integrated, globally connected), sehingga

penyusunan pengembangan broadband di Indonesia dalam IBP harus selaras dengan

pengambangan broadband secara global. IBP berisikan rencana aksi dan target yang

jelas dalam pengembangan ekosistem broadband sehingga tujuan UUD 1945 dan target

RPJPN dan RPJMN tercapai.
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Kerangka Design IBP

Kerangka design Indonesia Broadband Plan adalah dimulai dengan menyusun prinsip

dasar, pembentukan pilar utama, penyusunan tujuan broadband Indonesia dan visi

broadband Indonesia untuk menuju visi Indonesia 2025 yang mewujudkan masyarakat

Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.



10

Kebijakan Utama Pembangunan Broadband Nasional
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Strategi Utama IBP

Indonesia Broadband Plan (IBP) disusun melalui kolaborasi antara pemerintah dan inter

kementerian atau lembaga dan dunia usaha. Penyusunan aspek infrastruktur dilakukan

oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, aspek utilitas dan adopsi dilakukan oleh

Mastel dan Kadin, aspek kerangka regulasi dan kelembagaan dilakukan oleh

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan aspek pendanaan dilakukan oleh

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
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Tahapan

Tahapan pengembangan ekosistem broadband dalam Indonesia Broadband Plan selaras

dengan target RPJPN dan RPJMN yang dimulai dengan menutup blank spot menuju

tujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.
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Target 2013 - 2017

Penyusunan target pengembangan infrastruktur broadband di Indonesia dalam kebijakan Indonesia

Broadband Plan sejalan dengan target pengembangan broadband secara global, dimana ditetapkan bahwa

hingga tahun 2017 infrastruktur (minimal) yang tercapai adalah

 fixed broadband:

40% - 75% rumah tangga dengan kecepatan 2Mbps; 50 – 80% gedung dengan kecepatan 1Gbps dan

25% populasi

 Mobile broadband: 75% populasi dengan kecepatan 1Mbps

Dengan prioritas utilisasi/adopsi adalah pengembangan e-government, e-pendidikan, e-kesehatan, e-logistik

dan e-procurement
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Indonesia National Telecommunication 
Critical Infrastructure Policy (INTCIP)
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Maksud dan Tujuan INTCIP

• Untuk merumuskan kebijakan infrastruktur broadband
yang mengakselerasi pengembangan infrastruktur
broadband nasional dan menjaga keberlangsungan
infrastruktur broadband melalui pengembangan
proteksi infrastruktur broadband nasional.

Maksud

• Untuk menjaga akselerasi pengembangan infrastruktur
broadband nasional dan keberlangsungan
infrastruktur sebagai bagian dari ekosistem Indonesia 
Broadband.

Tujuan
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Materi INTCIP

Materi Isi

Definisi Definisi NTCIP di Indonesia adalah kebijakan proteksi infrastruktur telekomunikasi nasional yang dibentuk
sebagai rencana pemerintah dalam melindungi infrastruktur telekomunikasi dan menjaga sustainabilitas
infrastruktur sehingga menciptakan pencapaian tujuan infrastruktur telekomunikasi nasional sebagai
infrastruktur esensial.

Zone Plan Berisi rencana zona dari proteksi infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, yang merupakan parameter dan
acuan proteksi dari rute infrastruktur jaringan telekomunikasi yang terdiri dari:
• Zona proteksi infrastruktur kabel laut (SKKL)
• Zona proteksi infrastruktur kabel darat
• Zona proteksi infrastruktur Base Station (BTS)
• Zona proteksi sustainabilitas bisnis infrastruktur

Mapping Plan • Berisi rencana pemetaan penempatan infrastruktur telekomunikasi dengan jangkauan nasional, propinsi
hingga kabupaten sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggelaran infrastruktur nasional dan mencegah
terjadinya excess capacity telekomunikasi di Indonesia.

• Peran kominfo dalam mapping plan adalah untuk mensosialisasikan rencana pemerintah terkait
pengembangan infrastruktur telekomunikasi nasional dan proteksi zona terkait. 

Development 
Plan

Berisi tentang rencana pengembangan kebijakan proteksi infrastruktur telekomunikasi nasional yakni mengenai
peta peran dari setiap stakeholder dalam pelaksanaan NTCIP.

Protection 
Plan

Berisi mengenai rencana kebijakan nasional untuk pengembangan sebuah regulasi proteksi, jaminan
infrastruktur telekomunikasi dan tindakan terhadap pelanggan proteksi infrastruktur telekomunikasi.

Policy plan Berisi tentang kebijakan yang diperlukan untuk mengatur pengembangan infrastruktur telekomunikasi nasional
yang terdiri dari Open Access, Infrastruktur Sharing, Right of Way,dan Kebijakan proteksi zona infrastruktur.
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Smart City
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Smart City Project Bagian RKBN dan INTCIP

Pengembangan smart city melalui sharing duct utility merupakan enabler untuk

pengembangan broadband di Indonesia dan merupakan bagian dari rencana kebijakan

broadband nasional dan Indonesia national telecommunication critical infrastructure yang

membutuhkan kebijakan terkait standardisasi duct, infrastruktur bersama, perijinan dan

biaya, open access dan Right of Way serta pengembangan aplikasi produktif dan

pemberdayaan masyarakat.
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Key factor Smart City : Sharing Duct Utility 

Agar pengembangan smart city melalui sharing duct utility dapat diimplementasikan dan

optimal membutuhkan peran serta dan komitmen yang kuat dari stakeholder terkait

yakni Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Telekomunikasi

dengan pola dan penyediaan yang jelas dan tepat.
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Tujuan Sharing Duct Bersama

Ducting 
Bersama
Ducting 
Bersama
Ducting 
Bersama

• Penggunaan duct secara bersama oleh 

penyelenggara telekomunikasi untuk 

menempatkan kabel optik fiber yang dibangun 

oleh satu penyedia duct.

• Tahap awal (Tahun 2013) akan dilakukan di 10 

kota sebagai Pilot Project dengan kota Bandung 

dan Cimahi sebagai kota pertama.

• Tujuannya :

 Efisiensi biaya dan efektifitas pengembangan 

layanan telekomunikasi;

 Pengembangan wilayah dan menjaga estetika 

kota;

 Percepatan pengembangan penyediaan 

layanan telekomunikasi melalui tersedianya 
infrastruktur pasif (duct) yang cepat (SMART 
CITY)
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Ducting 
Bersama
Ducting 
BersamaKemkominfo

 Penyusunan Kebijakan: Aspek
Infrastruktur IBP, INTCIP (proteksi
zona infrastruktur), Open Access, 
Infrastruktur Bersama dan Right of 
Way

 Monitoring dan Evaluasi IBP dalam
Aspek Infrastruktur

 Pemanfaatan dan Pengembangan
Aplikasi

 Pemanfaatan dana USO  ICT Fund

 Pengembangan Smart City 
Sharing Duct Utility

 Koordinasi dan Harmonisasi

 Edukasi dan Pemberdayaan
Masyarakat

P
ER

A
N

Peran Kemkominfo
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Ducting 
Bersama
Ducting 
Bersama
Pemda & 

Kementeria

Terkait

 Pemda :

Menyusun kebijakan daerah
terkait pelaksanaan sharing duct 
utility

Kebijakan daerah terkait open 
access ke gedung dan
perumahan

 Kemudahan perizinan dan
perlintasan (jalan tol dan kereta
api)  Right of Way

 Optimalisasi pemanfaatan aplikasi
(e-health, e-education,                 
e-government dll)

 Proteksi (pengamanan) 
infrastruktur telekomunikasi
(SKKL dan BTS)

P
ER

A
N

Peran Pemda dan Kementerian Terkait
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Kesimpulan

 Pengembangan broadband merupakan tanggung jawab
nasional yang harus dipenuhi oleh semua pihak terkait dan
harus selaras dengan tujuan pengembangan broadband secara
global dan meningkatkan daya saing nasional.

 Indonesia Broadband Plan, Indoneisa National
Telecommunication Critical Infrastructure Policy merupakan
kebijakan pengembangan broadband di Indonesia yang sangat
dibutuhkan untuk dapat mewujudkan Indonesia Broadband
dan target RPJPN 2005 - 2025.

 Sharing duct utility merupakan enabler untuk pengembangan
broadband di Indonesia.

 Optimalisasi peran pemerintah baik Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah maupun Kementerian terkait akan
mengoptimalkan pengembangan broadband di Indonesia.
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