
 

 

DOKUMEN KONSULTASI PUBLIK 

Penyempurnaan Regulasi Tarif Dan Interkoneksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEMENTRIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

REPUBLIK INDONESIA 

2015 

 

 

 

 

 



ii 
 

KATA PENGANTAR 
Dokumen ini merupakan draft kebijakan Pemerintah yang disusun dalam rangka 
penyempurnaan regulasi tarif dan interkoneksi telekomunikasi. Penyusunan dokumen ini 
didasarkan dari hasil kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan 
Informatika dalam rangka mendukung pelaksanaan peraturan perundang-undangan, 
khususnya: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 

Telekomunikasi; 
3. Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik; 
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.32 Tahun 2011 tentang Masterplan 

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025; 
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar 

Indonesia. 
 

Regulasi di bidang Tarif dan Interkoneksi perlu dilakukan penyempurnaan dengan maksud 
sebagai berikut :  

1. Mendukung sasaran Pemerintah untuk mewujudkan iklim kompetisi yang adil, 
transparan dan non-diskriminasi serta mencegah terjadinya perilaku monopoli; 

2. Mendukung sasaran Pemerintah untuk mewujudkan industri telekomunikasi yang 
sehat dan menjaga pertumbuhan industri yang berkelanjutan; 

3. Mendorong terciptanya percepatan dan pemerataan layanan telekomunikasi nasional; 
4. Mendorong kemudahan untuk mendapatkan akses layanan telekomunikasi bagi 

seluruh lapisan masyarakat, dengan harga yang rasional dan kualitas layanan yang 
memadai; 

5. Memfasilitasi terpenuhinya target Kebijakan Rencana Pita Lebar Indonesia (Indonesia 
Broadband Plan). 

 

Terhadap draft kebijakan ini, dibuka kesempatan bagi para stakeholder di bidang industri 
telekomunikasi, untuk memberikan tanggapan dan masukan dalam rangka penyiapan 
penyempurnaan regulasi di bidang tarif dan interkoneksi telekomunikasi. 

Semoga kebijakan Pemerintah ini diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik, dan 
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, perkembangan industri 
telekomunikasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

 

Jakarta,              Januari 2015 

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA, 

 

 

KALAMULLAH RAMLI 
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BAB 1 PENDAHULUAN 
 

1.1 Perkembangan Teknologi  
Perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat memberikan dampak yang besar 

terhadap perkembangan industri telekomunikasi secara menyeluruh. Secara umum, 

perkembangan tekonologi terutama ditujukan untuk meningkatkan kapasitas sistem, perbaikan 

kualitas dan efisiensi, serta penyediaan layanan yang lebih beragam dan terpadu. Saat ini baik 

teknolnogi kabel maupun nirkabel mengarah kepada teknologi NGN (Next Generation Networks) 

dimana jaringan bekerja pada platform tunggal yang berbasiskan IP (Internet Protocol) sehingga 

memungkinkan terjadinya konvergensi pada jaringan dan layanan. 

 

 

Gambar 1 Perkembangan kemampuan teknologi seluler 

Pada teknologi telekomunikasi nirkabel, teknologi generasi pertama (1G) merupakan teknologi 

komunikasi seluler berbasiskan sistem analog, seperti NMT, AMPS, dan TACS. Teknologi ini 

sanggup mengusung komunikasi dengan kecepatan transmisi sampai dengan 1,9 kbps. Meskipun 

teknologi ini mampu melayani pengiriman teks namun secara komersial layanan yang disediakan 

hanyalah layanan suara. 

Teknologi telekomunikasi yang mulai dikenal luas oleh masyarakat Indonesia adalah teknologi 

2G, yaitu GSM (TDMA) dan CDMA IS-95. Teknologi ini dianggap sebagai awal dari penerapan 

sistem digital pada tekonologi akses nirkabel. Layanan baru yang diberikan adalah SMS (Short 

Messaging Service) dan transmisi data kecepatan rendah dengan kecepatan transfer antara 9,6  

– 14.4 kbps. 
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Penggabungan teknologi untuk pengiriman dan penerimaan paket data ke dalam 2G 

memunculkan generasi baru, atau lebih dikenal dengan 2.5G. Teknologi yang lahir pada tahun 

1997 ini menggunakan GPRS (General Packet Radio Service) dan EDGE (Enhanced Data GSM 

Environment) yang memungkinkan pengguna untuk dapat mengirimkan e-mail, Multi Media 

Services (pengiriman gambar, suara), serta browsing internet.  

Generasi ketiga (3G) adalah teknologi telekomunikasi digital yang menawarkan pengiriman data 

dengan kecepatan tinggi. Standar yang banyak digunakan adalah Wideband CDMA (juga dikenal 

dengan nama UMTS) dan CDMA2000 1xEV-DO. Teknologi ini mulai diperkenalkan pada tahun 

2001.  

Pada sistem yang berbasiskan standar GSM, HSDPA merupakan perkembangan teknologi akses 

data yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dari sisi downlink, atau lebih dikenal dengan 

istilah 3.5G. Teknologi ini kemudian ditingkatkan menjadi HSUPA. CDMA2000 juga mengeluarkan 

release terbaru yakni EVDO rev A yang diklaim mempunya kecepatan yang jauh lebih handal 

dibanding versi sebelumnya. Standar teknologi lain yang juga digelar di Indonesia adalah Wimax 

16.d dan Wimax 16.e. 

Teknologi seluler mutakhir yang mulai digelar di Indonesia adalah teknologi seluler generasi 

keempat (4G). Standar teknologi 4G yang digunakan adalah Long Term Evolution (LTE) yang 

dikembangkan oleh 3GPP dan 3GPP2.  
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Tabel 1 Evolusi Standar Teknologi Seluler 

 

AMPS (TIA/EIA/IS-3, ANSI/TIA/EIA-553)

N-AMPS (TIA/EIA/IS-91)

TACS

ETACS

NMT

C-450

Hicap

Mobitex

DataTAC

GSM

CSD

3GPP2 family cdmaOne (TIA/EIA/IS-95 and ANSI-J-STD 008)

AMPS family D-AMPS (IS-54 and IS-136)

CDPD

iDEN

PDC

PHS

HSCSD

GPRS

EDGE/EGPRS (UWC-136)

CDMA2000 1X (TIA/EIA/IS-2000)

1X Advanced

Other WiDEN

UMTS

UTRA-FDD / W-CDMA

UTRA-TDD LCR / TD-SCDMA

UTRA-TDD HCR / TD-CDMA

3GPP2 family CDMA2000 1xEV-DO Release 0 (TIA/IS-856)

HSPA

HSDPA

HSUPA

HSPA+

LTE (E-UTRA)

CDMA2000 1xEV-DO Revision A (TIA/EIA/IS-856-A)

EV-DO Revision B (TIA/EIA/IS-856-B)

DO Advanced

Mobile WiMAX

IEEE 802.16e

Flash-OFDM

iBurst

IEEE 802.20

3GPP family LTE Advanced (E-UTRA)

IEEE family WiMAX (IEEE 802.16m)

3GPP family

3GPP family

3GPP2 family

IEEE family

AMPS family

Other

GSM/3GPP family

Other

GSM/3GPP family

3GPP2 family

1G

2G

2G transitional 

(2.5G, 2.75G)

3G (IMT-2000)

3G transitional 

(3.5G, 3.75G, 3.9G)

4G
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Perkembangan teknologi dan penggunaan layanan telekomunikasi di Indonesia berkembang 

sangat pesat dalam 5 tahun terakhir, khususnya layanan komunikasi data, dikarenakan 

tersedianya akses jaringan yang digelar oleh penyelenggara sampai ke pelosok negeri, harga 

perangkat yang semakin terjangkau, serta adanya killer application” seperti Black Berry 

Messenger (BBM) dan Facebook. Hal lain yang menjadi pendorong adalah tumbuhnya aplikasi 

dan konten yang berbasis akses internet dan telah digunakan secara global, sehingga 

memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi ke seluruh penjuru dunia dengan lebih mudah, 

cepat dan murah. 

 

1.2 Latar Belakang Permasalahan 
Dalam menyediakan akses layanan bagi pelanggannya, penyelenggara memiliki kekuasaan penuh 

(hak monopoli) terhadap arus informasi yang terjadi pada jaringannya sehingga dapat menjadi 

penghalang bagi pelanggan penyelenggara lainnya untuk berkomunikasi. Untuk itu seluruh 

pemangku kebijakan telekomunikasi di dunia merasa perlu mengatur tata cara keterhubungan 

(interkoneksi) antara satu penyelenggara dengan penyelenggara lainnya, baik untuk jaringan 

berbasiskan kabel maupun nirkabel. Pada kondisi tertentu, kebijakan interkoneksi harus disertai 

dengan kebijakan tarif pungut. 

 

Gambar 2 Skema panggilan Off-Net 

Strategi  bisnis yang dilakukan oleh para penyelenggara telekomunikasi merupakan fenomena 

menarik yang harus dicermati oleh Pemerintah, misalnya pemberlakuan strategi pentarifan yang 

berbeda untuk berbagai paket layanan (bundling). 

Peran kebijakan tarif dan interkoneksi sangat penting dalam menciptakan kompetisi yang adil 

dan industri yang sehat. Secara umum Industri yang sehat dapat dicirikan sebagai berikut : 
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 Terjaganya kepentingan masyarakat dari sisi ketersediaan dan kesinambungan layanan, 

harga yang rasional serta kualitas layanan yang memadai. 

 Tercipta iklim usaha yang kondusif bagi value chain dan terdapatnya kepastian dalam 

pengembangan investasi. 

 Adanya tingkat pengembalian investasi yang memadai bagi pelaku usaha 

 Investasi baru yang dilakukan penyelenggara sebagian pendanaannya berasal dari hasil 

laba yang diperoleh. 

 Tidak terdapat  praktek monopoli  dan persaingan usaha yang tidak sehat 

 Adanya peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan berusaha. 

Untuk mendorong terciptanya industri yang sehat, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa 

regulasi, salah satunya adalah kebijakan tarif interkoneksi yang berbasis biaya (cost based) 

seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000 tentang penyelenggaraan 

telekomunikasi dan aturan di bawahnya. Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Menteri 

(PM) No.8 tahun 2006 tentang interkoneksi dan Peraturan Menteri No. 9 tahun 2008 tentang 

Tatacara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang disalurkan melalui Jaringan Bergerak Seluler 

serta Peraturan Menteri No 15 tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi 

yang disalurkan melalui Jaringan Tetap. 

Dari sudut pandang iklim kompetisi antar penyelenggara, masih dibutuhkan penyempurnaan 

kebijakan/regulasi lanjutan agar sasaran kompetisi yang sehat antar penyelenggara dapat 

tercapai. Hal ini dipandang perlu mengingat: 

a. Terkonsentrasinya pangsa pasar pada beberapa penyelenggara 

b. Masih adanya wilayah-wilayah dimana masyarakat tidak memiliki alternatif pilihan 

layanan penyelenggara, bahkan masih ada yang belum mendapatkan layanan 

telekomunikasi sama sekali. 

c. Aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh banyak penyelenggara masih terfokus semata-

mata kepada cara menarik pelanggan penyelenggara lain melalui skema perang tarif; 

bukan melalui perluasan cakupan layanan dan perbaikan kualitas produk. 

d. Sebagian besar penyelenggara masih terfokus untuk memberikan layanan di kota-kota 

besar/urban/profit. 

e. Implementasi tarif pungut di masyarakat terjadi perbedaan antara tarif on-net dan off-

net yang cukup signifikan. 

f. Masih adanya penyelenggara yang sama sekali tidak berkembang namun berusaha 

bertahan. 

Untuk itu, Pemerintah melalui dokumen konsultasi publik mengenai penyempurnaan regulasi 

tarif dan interkoneksi ini mengharapkan masukan dari para stake holder terkait usulan 

penyempurnaan metoda perhitungan tarif interkoneksi serta regulasi tarif pungut. 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penyempurnaan Regulasi  
Maksud dan Tujuan dari penyempurnaan regulasi tarif dan interkoneksi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Kebijakan dan regulasi sebagai instrument akselerasi layanan telekomunikasi untuk 

mengatasi kesenjangan (fill in the gap), membuka sumbatan (debottlenecking), sehingga 

percepatan dan pemerataan layanan telekomunikasi nasional dapat terwujud. 

2. Kebijakan dan regulasi untuk memastikan bahwa layanan telekomunikasi dapat diakses 

dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi, dengan harga 

yang rasional dan peningkatan kualitas layanan.  

3. Kebijakan dan regulasi ditetapkan untuk menciptakan iklim berusaha yang kondusif, salah 

satu sarana untuk memberikan insentif bagi penyelenggara yang memberikan kontribusi 

signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan infrastruktur serta layanan 

telekomunikasi, mencegah terjadinya perilaku monopoli, menghilangkan barrier to entry, 

memastikan penggunaan sumber daya dan infrastruktur secara efektif dan efisien serta 

memastikan tidak terjadinya pemusatan sumber daya terbatas. 

4. Kebijakan tarif dan interkoneksi merupakan salah satu penggerak utama yang sangat 

besar perannya dalam memperbaiki iklim kompetisi dan pertumbuhan pasar, setelah 

alokasi sumber daya spektrum  frekuensi.  

5. Mendorong dan mempertahankan iklim kompetisi yang sehat serta menjaga 

pertumbuhan industri yang berkelanjutan. 

6. Memfasilitasi pemenuhan target rencana pita lebar Indonesia (Indonesia Broadband 

Plan). 

Oleh karenanya, melalui evaluasi atas kebijakan tarif dan interkoneksi, Pemerintah dapat lebih 

memahami permasalahan yang terjadi pada industri serta memberikan solusi yang efektif dan 

tepat sasaran. 

 

1.4 Ruang Lingkup Permasalahan Penyempurnaan Regulasi 
Saat ini arsitektur interkoneksi antar penyelenggara masih didominasi oleh arsitektur TDM (Time 

Division Multiplex). Namun seiring dengan perkembangan teknologi jaringan dan layanan 

kedepan yang berbasis IP, maka dengan sendirinya arsitektur interkoneksi juga akan berbasis IP. 

Namun mengingat masih banyaknya kendala dalam implementasi interkoneksi berbasis IP 

terutama yang terkait dengan standar kualitas jaringan antar penyelenggara serta masih 

dominannya layanan yang berbasis TDM, maka rencana penyempurnaan regulasi interkoneksi ini 

dibatasi pada lingkup interkoneksi berbasis TDM. Penyempurnaan yang dilakukan lebih menitik-

beratkan kepada penyelesaian permasalahan terkait regulasi eksisting; sedangkan untuk 
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pengaturan Interkoneksi berbasiskan IP dan interkoneksi MVNO, akan diatur pada 

penyempurnaan regulasi tahap berikutnya.  

Penyempurnaan regulasi tarif pungut mencakup: 

a. pengaturan tarif pungut untuk voice dan SMS,  

b. formulasi tarif pungut untuk voice dan SMS,  

c. pengaturan batasan tarif pungut,  

d. pengaturan tarif dan jangka waktu promosi  

e. mekanisme kontrol serta pelaporan.  

Untuk pengaturan tarif data akses internet, akan dilakukan penelaahan lebih lanjut berdasarkan 

masukan dari stake holder yang disampaikan melalui konsultasi publik ini.  

Adapun untuk regulasi interkoneksi, Pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap: 

a. Variabel-variabel di dalam metode perhitungan Bottom Up Forward Looking Long Run 

Incremental Cost (BU FL-LRIC) sebagai berikut: 

 Regionalisasi data input biaya pada perhitungan interkoneksi,  

 Alokasi BHP Pita Spektrum Frekuensi Radio ke Common Cost,  

 Pendefinisian ulang Trafik Chargeable dan Non Chargeable  

 Parameter WACC 

b. Implementasi biaya interkoneksi 

 Biaya interkoneksi asimetrik  

 Pengaturan POC dan POI. 

c. Transit Interkoneksi 

d. Laporan RFR  dan RSAC 

e. Kategori SMP dan regulasi yang mengikat Penyelenggara SMP 

 

1.5 Aspirasi Industri 
Pemerintah telah melakukan konsultasi kepada para penyelenggara jaringan bergerak seluler 

dan jaringan tetap melalui penyampaian kuesioner: 

a. Kuesioner revisi Peraturan Menteri no. 09/2008 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif 

Pungut Melalui Jaringan Bergerak Seluler pada tanggal 29 Agustus 2013. 

b. Kuesioner penyempurnaan regulasi interkoneksi pada tanggal 19 September 2014. Hasil 

penyampaian kuesioner dari masing-masing penyelenggara kemudian didiskusikan pada 

tanggal 20 s/d 28 Oktober 2014 dan tanggal 11 Desember 2014.  
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BAB 2 PROFIL PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI NASIONAL 
 

Undang-undang nomor 3 tahun 1989 memberikan amanah kepada Pemerintah untuk melakukan 

pembangunan infrastruktur telekomunikasi melalui Badan Penyelenggara Perumtel untuk 

layanan domestik dan PT Indosat untuk layanan internasional, sedangkan pada UU nomor 36 

tahun 1999 Pemerintah membuka kesempatan bagi pihak swasta untuk menyediakan layanan 

telekomunikasi. Pergantian Undang-Undang Telekomunikasi ini mengubah iklim kompetisi 

industri telekomunikasi dari monopoli menjadi oligopoli. Sejak saat itu pembangunan 

infrastruktur telekomunikasi di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan walaupun 

sebaran jaringannya masih belum merata. 

Seperti halnya negara-negara berkembang lainnya, Indonesia bertumpu kepada ketersediaan 

jaringan nirkabel terutama jaringan bergerak seluler dalam memenuhi kebutuhan masyarakat 

terhadap layanan telekomunikasi. Saat ini empat penyelenggara seluler terbesar di Indonesia 

sudah menggelar jaringannya dengan jumlah BTS lebih dari 190 ribu yang tersebar di seluruh 

pelosok negeri. Standar teknologi yang digunakan berbasiskan GSM dan HSDPA/HSUPA/HSPA. 

Cakupan layanan penyelenggara yang menggunakan standar CDMA relatif jauh lebih kecil 

dibandingkan 4 penyelenggara di atas, sama halnya dengan penyelenggara yang menggunakan 

standar tekonologi LTE.  

Regulasi telekomunikasi di Indonesia membedakan antara penyelenggaraan telekomunikasi 

jaringan tetap (fixed) dan penyelenggaraan telekomunikasi bergerak (mobile). Izin 

penyelenggaraan sistem telekomunikasi jaringan tetap (fixed) di Indonesia diberikan kepada: 

 Penyelenggara Jaringan Tetap Kabel (PSTN) 

 Penyelenggara Jaringan Tetap Nirkabel (Fixed Wireless Access / FWA). 

Sedangkan izin penyelenggaraan telekomunikasi jaringan bergerak diberikan kepada: 

 Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit 

 Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler 

Izin penyelenggaraan jaringan tetap nirkabel (FWA) pada mulanya diberikan dengan tujuan untuk 

meningkatkan kepadatan telepon (teledensity) yang saat itu masih rendah (kurang dari 3%). 

Justifikasi pemanfaatan teknologi nirkabel ini antara lain biaya investasi per pelanggan jauh lebih 

rendah, kemudahan dan kecepatan dalam penggelaran, lebih cocok untuk melayani wilayah 

dengan kerapatan demand yang rendah serta sebaran demand yang terpencar.  

Setelah proses konsolidasi antar penyelenggara, saat ini terdapat 10 penyelenggara skala 

nasional untuk jaringan bergerak seluler, jaringan tetap (PSTN), jaringan tetap lokal dengan 

mobilitas terbatas (FWA) yang terdiri dari:  
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1. Penyelenggara FWA dengan standar teknologi CDMA, pada pita frekuensi 850 MHz (PT 

Bakrie Telecom, Tbk dan PT Smartfren Telecom, Tbk). 

2. Penyelenggara seluler dengan standar teknologi CDMA, pada pita 450 MHz (PT 

Sampoerna  Telekomunikasi Indonesia), pita frekuensi 850 MHz (PT Smartfren Telecom, 

Tbk), serta pada pita 1900 MHz (PT Smart Telecom). 

3. Penyelenggara seluler dengan standar teknologi GSM / UMTS, di pita, 900 MHz PT 

Telekomunikasi Selular, PT Indosat, Tbk dan PT XL Axiata, Tbk., pita 1800 MHz dan 2100 

MHz (PT Telekomunikasi Selular, PT XL Axiata, Tbk, PT Indosat, Tbk dan PT Hutchison 3 

Indonesia). 

4. Penyelenggara jaringan tetap PSTN dengan menggunakan jaringan kabel (wireline) yaitu 

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk dan PT Indosat, Tbk. 

Masing-masing penyelenggara tersebut di atas masuk ke pasar dalam rentang waktu yang 

berbeda-beda. Bagi penyelenggara seluler, perbedaan tersebut berdampak kepada tidak 

seragamnya distribusi alokasi spektrum frekuensi. Industri seluler mulai marak sejak 

dikeluarkannya izin penyelenggaraan seluler GSM di tahun 1993, 1995 dan 1996 pada pita 900 

MHz untuk 3 (tiga) penyelenggara seluler. Pada tahun 2002, jumlah pelanggan seluler sudah 

melebihi jumlah pelanggan PSTN. 

Pada kurun waktu 2006-2013 tercatat pertumbuhan pelanggan seluler mencapai 44%, sedangkan 

jumlah pelanggan PSTN mengalami penurunan sejak tahun 2006. Sejalan dengan perkembangan 

industri seluler global, pada tahun 2006 Pemerintah melakukan lelang 3G pada pita frekuensi 2.1 

lisensi nasional dan lelang BWA (Broadband Wireless Access) WIMAX pada pita 2.3 GHz lisensi 

regional di tahun 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : website Penyelenggara, diolah 

Gambar 3 Pertumbuhan jumlah pelanggan PSTN dan seluler 
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Penyelenggara
Beroperasi 

Sejak
Pita Frekuensi (MHz)

Lebar Pita 

Frekuensi 

(MHz)

Cakupan 

Layanan Izin
Teknologi Pelanggan

Market 

Share (%)

900 MHz: 880-887.5 / 925-932.5 15 nasional GSM/HSPA

900 MHz: 900-907.5 / 945-952.5 15 nasional GSM/HSPA

1800 Mhz: 1722.5-1730 / 1817.5-1825 15 nasional GSM/HSPA

1800 MHz:1745-1750 / 1840 - 1845 10 nasional GSM/HSPA

1800 MHz: 1765-1775 / 1860-1870 20 nasional GSM/HSPA

2100 MHz: 1930-1945 / 2120-2135 30 nasional 3G

Total 105

900 MHz: 887.5-900 / 932.5-945 5 nasional GSM/HSPA

1800 Mhz: 1717.5 - 1722.5 / 1812.5-1817.5 10 nasional GSM/HSPA

1800 MHz: 1750-1765 / 1845-1860 30 nasional GSM/HSPA

2100 MHz: 1945-1855 / 2135-2145 20 nasional 3G

Total 65

900 MHz: 907.5-915 / 952.5-960 15 nasional GSM/HSPA

1800 Mhz: 1710-1717.5 / 1805-1812.5 15 nasional GSM/HSPA

1800 Mhz: 1730-1745 / 1825-1840 30 nasional GSM/HSPA

2100 MHz: 1955-1970 / 2145-2160 30 nasional 3G

Total 90

1800 Mhz: 1775-1785 / 1870-1880 20 nasional GSM/HSPA

2100 MHz: 1920-1930 / 2110-2120 20 nasional 3G

Total 40

Smartfren, Bakrie 

Telecom
2005 800 MHz: 824-835 / 869-880 22 nasional CDMA 18,243,695      5.60%

Smart Telecom 2006 1900 MHz: 1903.125-1910 / 1983.125-1990 13.75 nasional CDMA 5,350,545        1.64%

Ceria, Sampoerna 1996 450 MHz: 450-457.5 / 460-467.5 15 nasional CDMA 450 112,831            0.03%

1995

1993

1996

2004

59,692,333      18.33%

72,804,508      22.36%

37,892,600      11.64%

131,512,795   40.39%Telkomsel

Indosat 

XL Axiata

H3I

Tabel 2 Alokasi Spektrum Frekuensi Radio yang Ditetapkan Haknya Kepada Penyelenggara  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: LKO 2013 dan SDPPI 

Sebagian besar penyelenggara terutama penyelenggara yang tidak mendapatkan alokasi 
spektrum frekuensi di bawah 1 GHz pada umumnya akan berkonsentrasi di wilayah lucrative, 
mengingat untuk kapasitas yang sama, penyelenggara harus mengeluarkan biaya investasi 
jaringan yang lebih besar di daerah rural.  

Sebaran jaringan penyelenggaraan seluler yang terdiri dari elemen jaringan utama seperti MSC, 
BSC/RNC, dan BTS 2G/NodeB 3G para penyelenggara seluler disajikan pada tabel dan grafik di 
bawah ini. Secara umum penyelenggara telah membangun BTS/Node B melebihi jumlah 
kewajiban pada komitmen pembangunan yang tercantum di dalam ijin penyelenggaraan. Namun 
hanya sedikit penyelenggara yang mau membangun di wilayah yang dianggap membutuhkan 
biaya investasi yang cukup tinggi seperti daerah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku, dan 
Papua. Rencana pembangunan awal diusulkan oleh penyelenggara, kemudian dievaluasi untuk 
ditetapkan oleh Pemerintah dalam bentuk Modern Licensing dengan Keputusan Menteri. 
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2.1 Market Share Penyelenggara Telekomunikasi 
Walaupun banyak penyelenggara baru yang bermunculan, namun dalam perkembangannya 

sampai saat ini, penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia didominasi oleh 3 penyelenggara 

yaitu Telkomsel, Indosat dan XL dengan total market share lebih dari 80%.  

 

Sumber : website Penyelenggara, diolah 

Gambar 6 Market share penyelenggara telekomunikasi 

 

2.2 Indikator Kompetisi 
Kompetisi pada industri seluler dapat kita cermati melalui pengamatan terhadap: 

a. Jumlah BTS 

b. Trafik 

c. ARPU 

d. Revenue 

e. Investasi 

f. EBITDA 

g. Churn Rate 

 

2.2.1 Tren Jumlah BTS 

Grafik di bawah menunjukkan bahwa hampir semua penyelenggara melakukan penambahan 

jumlah BTS baik untuk meningkatkan kapasitas jaringan maupun memperluas coverage layanan. 

Peningkatan kapasitas jaringan diutamakan penyelenggara pada daerah urban sedangkan 

peningkatan coverage layanan dilakukan pada daerah rural.  
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Gambar 7 Jumlah BTS penyelenggara 

 

2.2.2 Tren Trafik 

Berdasarkan trend layanan industri kedepan terlihat bahwa trafik layanan data mengalami 

pertumbuhan yang eksponensial dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi. Sedangkan 

trafik layanan Voice masih naik walaupun tingkat kenaikannya relatif landai. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sumber : Annual report Penyelenggara, diolah 

Gambar 8 Pertumbuhan trafik layanan data dan voice 

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa tren layanan telekomunikasi kedepan cenderung 

didominasi oleh layanan data yang berbasis konten. Penyelenggara masih terus menggelar 

jaringan 2G namun penambahan jaringan 3G dan LTE akan cenderung lebih besar porsi 
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pembangunannya, dan berakibat investasi untuk jaringan 3G dan LTE akan semakin jauh lebih 

signifikan. 

 

2.2.3 Tren ARPU 

Walaupun pengguna telekomunikasi meningkat, namun ARPU (Average Revenue Per User) 

penyelenggara memiliki tren menurun, sehingga bila tidak disikapi dengan baik, ada potensi 

pertumbuhan pendapatan penyelenggara telekomunikasi mengalami penurunan setiap 

tahunnya. 

Penurunan ARPU ini ditengarai disebabkan oleh: 

 Pelanggan memiliki lebih dari satu sim card, sedangkan pengeluaran pelanggan untuk 

biaya komunikasi tidak banyak berubah  

 Perang tarif antar penyelenggara telekomunikasi yang tidak diimbangi dengan 

peningkatan Minutes of Usage (MoU) 

Berdasarkan data dari setiap penyelenggara diperoleh gambaran Tren ARPU sebagai berikut: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 ARPU penyelenggara 

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa hampir semua Penyelenggara mengalami penurunan 

ARPU.  

 

2.2.4  Tren Revenue 

Trafik layanan telekomunikasi semakin meningkat setiap tahunnya, terutama untuk layanan data, 

sedangkan pertumbuhan trafik layanan voice dari tahun ketahun cenderung menurun. Hal ini di 
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sebabkan diantaranya oleh diberlakukannya kebijakan tarif gratis oleh para penyelenggara dan 

beralihnya pelanggan ke layanan voice dan sms melalui OTT.  

Dari sisi pendapatan, penerimaan penyelenggara dari layanan voice dan sms masih memberikan 

kontribusi yang terbesar (60%-80%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Annual report Penyelenggara, diolah 

Gambar 10 Pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi 

 

2.2.5 Tren Investasi 

Penurunan pertumbuhan Revenue pada layanan voice yang dihadapi oleh banyak penyelenggara 

telekomunikasi berpengaruh terhadap kemampuan investasi atau capital expenditure (CAPEX). 

Penyelenggara lebih mengutamakan investasi untuk melakukan penggelaran layanan data (3G 

dan LTE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11 Belanja modal penyelenggara telekomunikasi 
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2.2.6 Tren EBIDTA 

Persaingan yang ketat berdampak pada penurunan revenue dan kemampuan investasi yang 

ditunjukkan oleh penurunan EBITDA Margin penyelenggara, bahkan ada penyelenggara yang 

mengalami EBITDA Margin negatif, artinya revenue yang diperoleh tidak mampu untuk 

membiayai biaya operasional yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12 EBITDA Margin penyelenggara telekomunikasi 

 

2.2.7 Churn Rate Pelanggan 

Faktor penyebab tingginya tingkat churn di Indonesia antara lain adalah: 

 Tingginya persentase pelanggan pra bayar 

 Customer behavior yang sangat sensitif terhadap harga 

 Promosi dalam starter pack dengan harga yang sangat murah 

 Masih lemahnya manajemen registrasi pra bayar 

 Banyak penyelenggara telekomunikasi yang masih berorientasi pada akuisisi pelanggan 

baru tapi tidak berusaha untuk mempertahankan pelanggan yang ada 

 Tingginya tingkat persaingan dalam industri telekomunikasi yang menyebabkan perang 

tarif antar penyelenggara telekomunikasi 

 Rendahnya kualitas layanan. 
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Gambar 13 Churn rate dan penetrasi prabayar di Asia (2013) 

 

2.2.8 Teledensitas  

Berdasarkan laporan GSMA tahun 2014 diperoleh gambaran industri telekomunikasi di Indonesia 

bahwa dari jumlah sim card aktif sebanyak 315 juta digunakan oleh 103,7 juta penduduk, artinya 

bahwa rata-rata 1 penduduk memiliki 3,04 nomor pelanggan. Oleh karena itu penetrasi layanan 

seluler di Indonesia baru mencapai 41% dari 251, 3 juta penduduk Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14 Data Laporan GSMA 2014: Gambaran Industri Telekomunikasi Dunia 
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2.3 Sejarah pengaturan tarif dan interkoneksi 

2.3.1 Era Kebijakan Interkoneksi berbasis Revenue Sharing di Indonesia  

Era kompetisi ini ditandai dengan semakin banyaknya penyelenggara telekomunikasi yang 
muncul guna bersaing dalam industri telekomunikasi. Pada awal kompetisi ini, peran Pemerintah 
sangat dibutuhkan untuk memastikan setiap penyelenggara yang bermain dalam industri 
telekomunikasi dapat bertahan dalam kompetisi. Salah satu peran Pemerintah yang dibutuhkan 
pada saat itu adalah terkait interkoneksi. 

Regulasi interkoneksi sangat dibutuhkan untuk memastikan new entrant mendapatkan akses 
interkoneksi dari incumbent, terutama terkait dengan “bottleneck facilities” dan layanan 
interkoneksi terminasi.  

Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, 
pengaturan interkoneksi berdasarkan revenue sharing (bagi hasil) antar penyelenggara. Hal ini 
diatur dalam KM Parpostel No. KM 46/PR.301/MPPT—98 tahun 1998 dan KM Perhubungan No 
37 tahun 1999. Pada saat pengaturan tersebut PT Telkom dengan jaringan tetap lokal dan SLJJ 
nya adalah penyelenggara dominan, sedangkan penyelenggara lainnya baru saja beroperasi. 
Bahkan berdasarkan UU telekomunikasi yang lama yaitu UU no 3 tahun 1989 penyelenggara lain 
masih harus bekerja sama dengan Perumtel sebagai satu-satunya penyelenggara telekomunikasi 
domestik. 

Skema revenue sharing dilakukan dengan membagi tarif pungut berdasarkan prosentase tertentu 
dari komponen jaringan dalam penyaluran panggilan interkoneksi, skema revenue sharing sudah 
tidak diterapkan oleh negara-negara yang telah membuka kompetisi. Hal ini disebabkan skema 
tersebut merupakan barrier-to-entry bagi penyelenggara baru yang menjadi competitor dari 
penyelenggara eksisting. Padahal pembukaan kompetisi atau kehadiran penyelenggara baru 
diharapkan memberikan diversifikasi layanan yang kompetitif baik dari segi harga dan kualitas. 

 

2.3.2 Era Baru Kebijakan Interkoneksi Indonesia Menuju Iklim Kompetisi yang Sehat 

Era baru kebijakan interkoneksi di Indonesia ditandai dengan adanya perubahan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. 

Undang-Undang yang mulai berlaku September tahun 2000 bersamaan dengan dikeluarkannya 

PP Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi menjadi dasar perubahan 

interkoneksi berbasis revenue sharing ke berbasis biaya (cost based). Perubahan ini juga 

berdasarkan international best practices, WTO Reference Paper-1997, Guidelines Apectel 

(Cancun declaration 2000). Meskipun dirasakan masih banyak kekurangannya, regulasi 

interkoneksi ini merupakan “milestone” industri telekomunikasi yang terbuka, transparan dan 

non-diskriminatif. 

Adanya skema biaya interkoneksi berbasis biaya berlaku antar penyelenggara jaringan sedangkan 

tarif kepada pelanggan hanya terdiri dari satu tarif pungut, dimana tarif pungut dari 

penyelenggara yang menyediakan layanan sudah termasuk besaran biaya interkoneksi.  
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Pada tahun 2005, Pemerintah berdasarkan kajian yang telah dimulai semenjak berlakunya UU 

36/1999 dan hasil konsensus dengan para penyelenggara menetapkan penggunaan model 

perhitungan biaya interkoneksi berbasis biaya dengan metode Bottom Up Long Run Incremental 

Cost (BU-LRIC). Ketentuan ini kemudian dibakukan dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8 

tahun 2006 tentang Interkoneksi, yang dimuat dalam tata cara perhitungan biaya interkoneksi 

berbasis biaya.  

Penggunaan metode BU-LRIC didasarkan pada pertimbangan bahwa beberapa negara sudah 

menerapkan model ini dalam perhitungan biaya interkoneksinya, seperti: India, Hongkong, Uni 

Eropa, Amerika, Australia dan UK. 

Long Run Incremental Cost pada dasarnya adalah biaya yang timbul didalam jangka panjang, 

sebagai akibat dari meningkatnya penggunaan hingga mencapai suatu tingkat tertentu. Adapun 

kelebihan dari metode LRIC adalah sebagai berikut: 

 Metode terbuka dan transparan, 

 Biaya berorientasi kedepan menghindari inefisiensi dari peralatan yang sudah 

ketinggalan, 

 Terdapat hubungan kausalitas antara kegiatan dan biaya, 

 Meliputi keuntungan yang wajar. 

Pengertian Bottom Up adalah design jaringan dimulai dengan penentuan jumlah pelanggan dan 

trafik yang disalurkan. Kemudian, jaringan didesain berdasarkan model jaringan yang efisien.  

Pengertian Long Run disini adalah biaya dihitung dan didistribusikan secara jangka panjang, 

karena dalam jangka panjang semua biaya menjadi variable, sehingga rentabilitas yang 

dicerminkan menjadi benar-benar efisien. 

Pengertian Incremental Cost dalam hal ini berlawanan dengan marginal cost, karena 

penambahan peralatan tidak dapat dilakukan untuk setiap unit permintaan penambahan, 

melainkan hanya dapat dilakukan dalam suatu jumlah kapasitas minimum tertentu. 

Dalam perhitungan biaya Interkoneksi berbasis biaya (cost based), ada 2 (dua) prinsip desain 

model  jaringan yang bisa dipergunakan untuk penghitungan, yakni: 

a) Scorched node, prinsip perhitungan dengan mengembangkan model desain konfigurasi 

jaringan berdasarkan node-node eksisting yang sudah dibangun oleh penyelenggara. 

b) Scorched earth, prinsip perhitungan dengan mengembangkan model desain konfigurasi 

jaringan berdasarkan hipotetical network (teoritis) yang dikembangkan berdasarkan 

coverage dan kapasitas layanan. 

 

Metode BU-LRIC dilakukan dengan mengembangkan model konfigurasi scorched node dengan 

mempertimbangkan:  
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1. Perbedaan komitmen pembangunan yang ditetapkan Pemerintah kepada masing-masing 

penyelenggara 

2. Realisasi penggelaran jaringan para penyelenggara yang berbeda-beda 

3. Penyelenggara masih dalam tahap membangun coverage. 

 

Untuk nilai/valuasi aset, terdapat beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam 

perhitungan biaya interkoneksi, yaitu:  

 Historic Cost: Aset dinilai berdasarkan harga pada saat pembelian/perolehan. Metode ini 

dapat digunakan pada saat aset tidak mempunyai suatu nilai yang signifikan, nilai aset 

tidak terlalu berpengaruh terhadap perubahan harga, tidak terdapat pergantian teknologi 

yang terkait atau perubahan yang ada tidak signifikan, serta pada saat dampak dari 

revaluasi tidak bersifat material. 

 Indexation: Menggunakan indeks untuk menilai aset, biasa digunakan untuk menilai 

tanah dan bangunan. Metode indeksasi dapat digunakan pada saat tidak terdapat 

pergantian teknologi yang terkait atau perubahan yang ada tidak signifikan, terdapat 

informasi yang cukup akurat tentang aset terkait valuasi, serta kelompok aset adalah 

homogen terkait perubahan harga. 

 Absolute Valuation: Perkalian antara jumlah aset yang ada dengan harga 

pembelian/perolehan saat ini. Metode ini cocok digunakan pada saat terdapat pergantian 

teknologi atau pada saat terdapat perbedaan yang cukup jauh antara harga perolehan 

dengan harga saat ini. 

 Modern Equivalent Asset (MEA): Aset dinilai dengan menghitung biaya analogi seakan-

akan aset baru diperoleh saat ini (new replacement cost). Metode ini cocok digunakan 

pada saat terdapat pergantian teknologi dan pada saat bersamaan aset dengan fungsi 

yang sama sudah tidak tersedia lagi di pasar. ITU dalam dokumen Regulatory Accounting 

Guide yang  dikeluarkan pada bulan Maret 2009 merekomendasikan metode MEA untuk 

digunakan dalam perhitungan biaya interkoneksi menggunakan LRIC. 

 

Dengan demikian penerapan metode BU-LRIC diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

dorongan bagi industri, yaitu: 
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a) tumbuhnya penyelenggaraan telekomunikasi yang kompetitif; 

b) penyelenggaraan telekomunikasi yang lebih efisien; 

c) tumbuhnya industri telekomunikasi yang berkesinambungan; 

d) investasi pada daerah-daerah di Indonesia yang belum terlayani; 

e) memfasilitasi setiap penyelenggara telekomunikasi untuk memilih skema penyaluran 

trafik interkoneksi, diantaranya membangun, menyewa jaringan dan transit dengan 

penyelenggara lain dalam menyediakan layanan telekomunikasi. 

 

2.3.3 Sejarah Implementasi Perhitungan Biaya Interkoneksi  

Implementasi biaya interkoneksi berbasis biaya dimulai dengan disahkannya PM 08/2006 

tentang Interkoneksi, dimana salah satu amanat dari peraturan tersebut adalah perhitungan 

biaya interkoneksi dengan basis biaya menggunakan pendekatan long run incremental cost (LRIC) 

yang berorientasi ke depan (forward looking) dengan pendekatan (bottom up) berdasarkan 

network design. Dalam pendekatan ini, para Penyelenggara diharuskan melakukan re-design 

jaringannya kepada bentuk yang efisien dan pergantian biaya asset dan operasi dengan harga 

terkini. 

Akibat dari rejim ini, mengharuskan Pemerintah memiliki angka referensi sebagai acuan dalam 

mengevaluasi besaran biaya interkoneksi hasil perhitungan para Penyelenggara. Mengingat 

kompleksnya proses perhitungan dan akan membutuhkan resources, maka disepakati dilakukan 

perhitungan bersama dengan para Penyelenggara, sehingga angka hasil perhitungan akan 

menjadi angka bersama dan memudahkan perhitungan. 

Perhitungan biaya interkoneksi berbasis biaya pertama kali dilakukan di Indonesia pada tahun 

2005, dimana pada waktu itu dilakukan untuk merubah kebijakan dari kebijakan interkoneksi 

yang berbasis revenue sharing menjadi berdasarkan biaya penyelenggaraan. Hasil perhitungan 

ini menjadi referensi dan acuan dalam menyusun regulasi interkoneksi PM 8/2006 dan 

diimplementasikan sampai diperoleh biaya interkoneksi  baru berdasarkan perhitungan ulang 

biaya interkoneksi. 

Perhitungan ulang selanjutnya dilakukan pada tahun 2007 dan diimplementasikan pada tahun 

2008, kemudian karena adanya perubahan dan perkembangan bisnis yang cepat, maka pada 

tahun 2010 dilakukan perhitungan ulang dan diimplementasikan pada tahun 2011.  Sebagai 

akibat dari adanya perkembangan teknologi jaringan yang berbasis IP, kemudian tahun 2013 

dilakukan lagi perhitungan ulang dengan  melakukan update model terhadap elemen jaringan 

dan perencanaan jaringan berdasarkan data komitmen Penyelenggara. Hasil perhitungan biaya 

interkoneksi tahun 2013 kemudian diimplementasikan mulai tahun 2014. 

Secara umum historis implementasi biaya interkoneksi mulai tahun 2006 setelah dikeluarkannya 

regulasi PM 8/2006 tentang interkoneksi sampai sekarang dapat dijabarkan sebagai berikut : 
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Tabel 3 Implementasi Biaya Interkoneksi pada Jaringan Fixed Wireline 

 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa implementasi biaya interkoneksi pada jaringan tetap 

jarak jauh sebelum tahun 2014 cenderung mengalami penurunan. Penurunan biaya interkoneksi 

ini diakibatkan oleh adanya penurunan biaya investasi akibat perkembangan teknologi jaringan 

tetap yang semakin turun. Namun seiring dengan perkembangan  trend layanan yang beralih dari 

voice ke data, maka pada implementasi tahun 2014 biaya interkoneksi cenderung mengalami 

peningkatan akibat adanya penurunan trafik yang signifikan. 

Sedangkan historis implementasi biaya interkoneksi pada jaringan FWA dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

No Jenis Panggilan untuk Layanan Interkoneksi Fixed Wireline

Implem 

2006

Implem 

2008

Implem 

2011

Implem 

2014

1 Originating interconnected - Local (Fixed-WL to OLO fixed) 73 73 73 73

2 Originating interconnected - Local (Fixed-WL to OLO FWA) 73 73 135 135

3 Originating interconnected - Local (Fixed-WL to OLO mobile) 152 203 202 202

4 Originating interconnected - Local (Fixed-WL to OLO satellite) 564 204 202 208

5 Originating interconnected - Local (Fixed-WL to OLO VoIP) B2B B2B B2B B2B

6 Originating interconnected - Long distance (Fixed-WL to OLO fixed) 569 560 539 586

7 Originating interconnected - Long distance (Fixed-WL to OLO FWA) 569 560 539 586

8 Originating interconnected - Long Distance (Fixed-WL to OLO mobile) 850 626 608 665

9 Originating interconnected - Long distance (Fixed-WL to OLO satellite) 564 613 607 674

10 Originating interconnected - Long distance (Fixed-WL to OLO VoIP) B2B B2B B2B B2B

11 Originating interconnected - International (Fixed-WL to OLO international) 549 612 594 624

12 Terminating interconnected - Local (OLO fixed to Fixed-WL) 73 73 73 73

13 Terminating interconnected - Local (OLO FWA to Fixed-WL) 73 73 135 135

14 Terminating interconnected - Local (OLO mobile to Fixed-WL) 152 203 202 202

15 Terminating interconnected - Local (OLO Satellite to Fixed-WL) 564 204 202 208

16 Terminating interconnected - Local (OLO VoIP to Fixed-WL) B2B B2B B2B B2B

17 Terminating interconnected - Long distance (OLO fixed to Fixed-WL) 569 560 539 586

18 Terminating interconnected - Long distance (OLO FWA to Fixed-WL) 569 560 539 586

19 Terminating interconnected - Long distance (OLO mobile to Fixed-WL) 850 626 608 665

20 Terminating interconnected - Long distance  (OLO satellite to Fixed-WL) 564 613 607 674

21 Terminating interconnected - Long distance  (OLO VoIP to Fixed-WL) B2B B2B B2B B2B

22 Terminating interconnected - International (OLO international to Fixed-WL) 549 612 594 624

23 Transit Lokal (OLO to Fixed-WL to OLO) 92 69 67 68

24 Transit Long Distance (OLO to Fixed-WL to OLO) 336 295 273 263

25 Transit to IGW (OLO to Fixed-WL to OLO) 355 316 290 304

26 Transit SMS (OLO to Fixed-WL to OLO) NA NA NA 208
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Tabel 4 Implementasi Biaya Interkoneksi pada Penyelenggara Jaringan FWA 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa implementasi biaya interkoneksi pada penyelenggara 

jaringan FWA cenderung mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan terjadi penurunan jumlah 

pelanggan dan trafik secara signifikan terutama pada perhitungan tahun 2013. 

Implementasi biaya interkoneksi pada penyelenggara jaringan seluler cenderung mengalami 

penurunan. Penurunan biaya interkoneksi ini terutama diakibatkan oleh meningkatnya jumlah 

pelanggan akibat penurunan harga telepon seluler dan bertambahnya volume trafik. 

Tabel 5  Implementasi Biaya Interkoneksi pada Jaringan Seluler 

 

No Jenis Panggilan untuk Layanan Interkoneksi Fixed Wireline

Implem 

2006

Implem 

2008

Implem 

2011

Implem 

2014

1 Originating interconnected - Local (FWA to OLO fixed) 73 73 73 73

2 Originating interconnected - Local (FWA to OLO FWA) 73 73 211 209

3 Originating interconnected - Local (FWA to OLO mobile) 152 203 209 209

4 Originating interconnected - Local (FWA to OLO satellite) 564 204 209 209

5 Originating interconnected - Local (FWA to OLO VoIP) B2B B2B B2B B2B

6 Originating interconnected - Long distance (FWA to OLO fixed) 569 560 419 427

7 Originating interconnected - Long distance (FWA to OLO FWA) 569 560 419 427

8 Originating interconnected - Long Distance (FWA to OLO mobile) 850 626 577 602

9 Originating interconnected - Long distance (FWA to OLO satellite) 564 613 611 638

10 Originating interconnected - Long distance (FWA to OLO VoIP) B2B B2B B2B B2B

11 Originating interconnected - International (FWA to OLO international) 549 612 610 640

12 Originating interconnected - SMS SKA SKA 23 24

13 Terminating interconnected - Local (OLO fixed to FWA) 73 73 73 73

14 Terminating interconnected - Local (OLO FWA to FWA) 73 73 211 209

15 Terminating interconnected - Local (OLO mobile to FWA) 152 203 209 209

16 Terminating interconnected - Local (OLO Satellite to FWA) 564 204 209 209

17 Terminating interconnected - Local (OLO VoIP to FWA) B2B B2B B2B B2B

18 Terminating interconnected - Long distance (OLO fixed to FWA) 569 560 419 427

19 Terminating interconnected - Long distance (OLO FWA to FWA) 569 560 419 427

20 Terminating interconnected - Long distance (OLO mobile to FWA) 850 626 577 602

21 Terminating interconnected - Long distance  (OLO satellite to FWA) 564 613 611 638

22 Terminating interconnected - Long distance  (OLO VoIP to FWA) B2B B2B B2B B2B

23 Terminating interconnected - International (OLO international to FWA) 549 612 610 640

24 Terminating interconnected - SMS SKA SKA 23 24

No Jenis Panggilan untuk Layanan Interkoneksi Mobile

Implem 

2006

Implem 

2008

Implem 

2011

Implem 

2014

1 Originasi interkoneksi voice - Lokal (ke fixed) 361 261 251 250

2 Originasi interkoneksi voice - Lokal (ke mobile) 449 261 251 250

3 Originasi interkoneksi voice  - Lokal (ke satellite) 574 261 251 250

4 Originasi interkoneksi voice - Jarak Jauh (ke fixed) 471 380 357 344

5 Originasi interkoneksi voice - Jarak jauh (ke mobile) 622 493 461 452

6 Originasi interkoneksi voice - Jarak Jauh (ke satellite) 851 501 463 456

7 Originasi interkoneksi voice - International (to international) 510 498 453 448

8 Originating interconnected SMS (to OLO) SKA SKA 23 24

9 Terminasi Interkoneksi voice - Lokal (dari fixed) 361 261 251 250

10 Terminasi interkoneksi voice - Lokal (dari mobile) 449 261 251 250

11 Terminasi interkoneksi voice  - Lokal (dari satellite) 574 261 251 250

12 Terminasi interkoneksi voice - Jarak Jauh (dari fixed) 471 380 357 344

13 Terminasi interconeksi voice - Jarak Jauh (dari Mobile) 622 493 461 452

14 Terminasi interkoneksi voice - Jarak Jauh (dari satellite) 851 501 463 456

15 Terminasi interkoneksi voice - Internasional (dari international) 510 498 453 448

16 Terminating interconnected SMS (from OLO) SKA SKA 23 24
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Implementasi biaya interkoneksi juga terkait dengan regulasi tarif pungut, karena berdasarkan 

PM 9 tahun 2008 dijelaskan bahwa biaya interkoneksi merupakan komponen dari biaya pungut. 

Artinya bahwa jika biaya interkoneksi turun maka akan berdampak kepada turunnya tarif pungut 

dan sebaliknya.  

 

2.4 Implementasi Tarif Pungut 
Sejak diberlakukannya regulasi interkoneksi berbasis biaya PM 08 tahun 2006,  trafik layanan 

telekomunikasi naik secara signifikan yang berakibat pada penurunan tarif pungut. Pemerintah 

juga mengeluarkan paket regulasi PM 12 tahun 2006 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Awal dan 

Tarif Perubahan Jasa Teleponi Dasar melalui Jaringan Bergerak Seluler yang mengatur antara lain 

batas bawah tarif pungut sebesar biaya elemen jaringan bagi penyelenggara dominan.  

Pemerintah selanjutnya mengeluarkan Peraturan Menteri tentang tarif pungut yakni PM 9 tahun 

2008 yang mengatur tarif pungut seluler dan PM 15 tahun 2008 yang mengatur tarif pungut PSTN 

sebagai pengganti PM 12 tahun 2006 dimana regulasi tersebut antara lain menghapus ketentuan 

batas bawah tarif pungut. Pemerintah juga pada saat itu mendorong para penyelenggara untuk 

menurunkan tarif pungut layanan kepada pelanggannya, supaya layanan telekomunikasi menjadi 

lebih terjangkau bagi pelanggan.  

Regulasi tarIf pungut tersebut menyatakan bahwa perhitungan tarif pungut harus berdasarkan 

biaya penyelenggaraan jaringan (biaya interkoneksi dan biaya jaringan sendiri) ditambah dengan 

biaya-biaya pungut (RSAC) dan margin keuntungan yang secara wajar ditetapkan sendiri oleh 

penyelenggara. 

Dalam implementasinya terlihat ada beberapa fenomena yang terjadi antara lain: 

 Adanya persaingan tarif yang tidak sehat dengan pemberlakukan tarif pungut on net di 

bawah biaya bahkan gratis yang cenderung dapat menimbulkan  predatory pricing 

 Batas waktu promosi yang tidak jelas 

 Tarif promosi yang tidak transparan  

 Tarif off-net yang jauh lebih tinggi dari tarif on-net dapat menjurus kepada subsidi silang 

tarif layanan  

Strategi penyelenggara yang menerapkan tarif di bawah biaya secara berkepanjangan 

mengakibatkan penurunan pendapatan per pemakaian (Revenue per Minute dan Revenue per 

SMS), profit margin, kemampuan mendanai investasi baru, serta penurunan kemampuan 

menjaga kualitas layanan. 

Strategi penerapan tarif pungut on-net yang murah juga banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak 

tertentu yang dapat merugikan masyarakat, seperti SMS broadcast, SMS spamming, penggunaan 

Simbox serta berbagai panggilan dengan modus penipuan 
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CAGR
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Data 54,46 127,87 710,02 1.102,05 1.456,02

SMS 1.199,51 1.243,12 1.507,42 1.569,92 1.604,73

Voice 3.703,34 3.768,02 3.659,20 4.024,91 4.194,01
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Revenue Voice, SMS dan Data dari 3 operator seluler di Indonesia (juta USD)

Gambar 15 Revenue Voice, SMS dan Data dari 3 penyelenggara seluler di Indonesia 

Dampak lain dari strategi tarif pungut on-net yang murah adalah peningkatan volume trafik yang 

signifikan. Namun demikian peningkatan volume trafik tersebut tidak sebanding dengan 

peningkatan revenue, bahkan mengakibatkan penurunan growth revenue pada beberapa 

perusahaan yang juga berimbas pada penurunan tingkat investasi.  

 

2.5 Pertumbuhan Trafik Layanan Data Akses Internet 
Penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia sedang mengalami masa saturasi dimana 

penyelenggara kesulitan untuk menambah jumlah pelanggan, turunnya penggunaan layanan 

suara (Minutes of Usage) dan pertumbuhan komunikasi data yang tidak diimbangi dengan 

peningkatan  revenue sehingga tidak sebanding dengan pengembalian biaya investasi dan 

operasional yang dikeluarkan setap tahunnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendapatan layanan suara masih mendominasi total pendapatan penyelenggara seluler, akan 

tetapi dari tahun ke tahun proporsinya mengalami penurunan. Sementara layanan data 

mengalami peningkatan dan pada 2013  sudah mendekati proporsi revenue SMS. 

Pertumbuhan trafik data terutama dipicu oleh penggunaan layanan Over The Top (OTT) video on 

demand menuntut penyelenggara untuk meningkatkan kapasitas jaringan. Namun demikian 

pertumbuhan demand dan trafik data serta peningkatan biaya operasi belum diimbangi dengan 

peningkatan pendapatan atau juga dikenal istilah scissor effect.  
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2.6 Pengembangan Infrastruktur Broadband Indonesia 
Di masa mendatang, Indonesia memerlukan dana yang besar untuk mengembangkan 

infrastrukur agar jasa layanan broadband dapat diselenggarakan oleh para penyelenggara secara 

merata di seluruh wilayah Indonesia. Untuk jaringan backbone, Pemerintah telah menetapkan 

program Palapa Ring, bersamaan dengan itu Pemerintah telah memiliki rencana strategis yang 

dituangkan dalam rencana pita lebar Indonesia tahun 2014-2019 yang ditetapkan dalam 

Peraturan Presiden no. 96 tahun 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Rencana Pita Lebar Indonesia 2013. 

Gambar 16 Rencana pembangunan jaringan backbone di Indonesia 
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BAB 3 PEMBAHASAN 
 

Pemerintah memiliki kontribusi dan tanggung jawab untuk menyusun regulasi yang mendorong 

terciptanya industri yang sehat, terjaganya iklim kompetisi, dan terlindunginya kepentingan 

masyarakat. Pemerintah didalam pengembangan regulasi perlu mempertimbangkan 3 (tiga) 

perspektif yang berbeda, yaitu: 

 Persepektif Pelanggan 

 Perspektif Industri 

 Perspektif Pemerintah  

Dalam perspektif pelanggan, Pemerintah diharapkan dapat mempercepat penyediaan akses 

layanan telekomunikasi kepada masyarakat secara merata, dengan harga yang terjangkau dan 

kualitas layanan (QoS) yang baik serta menjamin terlaksananya perlindungan konsumen. 

Dalam perspektif industri, Pemerintah diharapkan dapat mendorong iklim kompetisi yang adil, 

transparan dan non-diskriminatif serta tumbuhnya industri yang berkelanjutan. 

Dalam perspektif Pemerintah, Pemerintah berperan dalam menciptakan pemerataan jaringan 

dan layanan telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia untuk memenuhi amanat UUD 1945 

pasal 28F, sehingga seluruh masyarakat bisa merasakan manfaat dari layanan telekomunikasi. 

Terkait dengan pengembangan regulasi, maka Pemerintah harus menyeimbangkan ketiga 

kepentingan tersebut untuk menjaga sinergi antara tujuan industri, tujuan pelanggan, dan tujuan 

Pemerintah. Salah satu strategi Pemerintah dalam menjalankan kewajiban sebagai pembina 

industri adalah melakukan evaluasi dan penyempurnaan regulasi. Regulasi tarif dan interkoneksi 

merupakan salah satu alat Pemerintah untuk mencapai sasaran dari ketiga perspektif di atas. 

Dalam Dokumen Konsultasi Publik ini Pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap regulasi 

interkoneksi sebagai berikut: 

a. Variabel-variabel di dalam metode perhitungan Bottom Up Forward Looking Long Run 

Incremental Cost (BU FL-LRIC) sebagai berikut: 

a. Regionalisasi data input biaya pada perhitungan interkoneksi,  

b. Alokasi BHP Pita Spektrum Frekuensi Radio ke Common Cost,  

c. Pendefinisian ulang Trafik Chargeable dan Non Chargeable  

d. Parameter WACC 

b. Implementasi biaya interkoneksi 

a. Biaya interkoneksi asimetrik  

b. Pengaturan POC dan POI. 

c. Transit Interkoneksi 

d. Laporan RFR  dan RSAC 

e. Kategori SMP dan regulasi yang mengikat Penyelenggara SMP 
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Sedangkan untuk penyempurnaan regulasi tarif pungut mencakup: 

a. pengaturan tarif pungut untuk voice dan SMS,  

b. formulasi tarif pungut untuk voice dan SMS,  

c. pengaturan batasan tarif pungut,  

d. pengaturan tarif dan jangka waktu promosi  

e. mekanisme kontrol serta pelaporan.  

 

Untuk pengaturan tarif data akses internet, akan dilakukan penelaahan lebih lanjut berdasarkan 

masukan dari stake holder yang disampaikan melalui konsultasi publik ini.  

 

3.1 Model Perhitungan Biaya Interkoneksi  

3.1.1 Regionalisasi data input biaya dalam perhitungan interkoneksi 

 

Regionalisasi perhitungan data input biaya dalam perhitungan interkoneksi bertujuan untuk 

mengakomodir kekuatan sebaran jaringan yang berbeda antar penyelenggara di setiap daerah 

ke dalam perhitungan biaya interkoneksi nasional. Regionalisasi perhitungan juga dibutuhkan 

agar Pemerintah dapat mengetahui biaya jaringan per regional yang dikeluarkan oleh 

penyelenggara telekomunikasi dalam menyediakan layanan telekomunikasi, sehingga dapat 

digunakan oleh Pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan dalam upaya 

pemerataan jaringan telekomunikasi. 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dengan tingkat pembangunan yang 

belum merata. Sebagai contoh, untuk penyediaan catu daya, berdasarkan data dari Kementerian 

ESDM Desember 2013 rasio elektrifikasi nasional berada pada angka 80,51%; dimana rasio 

elektrifikasi adalah ukuran tingkat ketersediaan listrik di suatu daerah. Jumlah desa yang belum 

terjangkau oleh jaringan PLN mencapai lebih dari 10 ribu desa. Ketersediaan infrastruktur 

pendukung tentu mempengaruhi prioritas pembangunan yang akan dilakukan oleh 

Penyelenggara seluler. Tidak tersedianya catu daya dari PLN dan atau tidak stabilnya pasokan 

listrik mengharuskan penyelenggara telekomunikasi menyediakan sub-sistem pembangkit 

tenaga listrik seperti genset. Hal ini jelas menambah biaya investasi dan operasi para 

penyelenggara. 

 

Penyebaran demand layanan teleponi dasar tidaklah homogen dengan kerapatan pelanggan 

yang bervariasi cukup lebar. Semakin jauh Penyelenggara masuk ke dalam wilayah rural maka 

manfaat usaha yang didapat menjadi semakin berkurang, demikian halnya untuk wilayah bagian 

timur Indonesia.  

 

Ditinjau dari sudut pandang bisnis Penyelenggara; wilayah Indonesia dapat dikategorikan 

kedalam 3 golongan yaitu: 
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Wilayah Indeks

Jabodetabek 1.00               

Jabar 1.05               

Jateng 1.05               

Jatim 1.06               

Sumatera 1.25               

Bali Nusra 1.38               

Kalimantan 1.41               

Sulmapa 2.26               

Data diolah dari berbagai sumber

a. wilayah yang memiliki potensi ekonomi tinggi (high profit area), umumnya wilayah 

perkotaan dan sub-urban, 

b. wilayah yang memiliki potensi ekonomi rendah (low profit area), umumnya wilayah sub-

urban dan sebagian wilayah rural, 

c.  wilayah yang memiliki potensi ekonomi sangat rendah (non-profit area), umumnya 

wilayah rural dan remote. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami beberapa kondisi yang terjadi di Indonesia 

sebagai berikut: 

 Ada wilayah yang belum bisa dilayani, baik diakibatkan oleh rendahnya potensi ekonomi 

di wilayah tersebut maupun belum tersedianya infrastruktur pendukung seperti akses 

jalan dan atau listrik. 

 Ada wilayah dimana masyarakat tidak mendapatkan pilihan penyelenggara mengingat 

hanya ada 1 (satu) penyelenggara yang beroperasi di wilayah mereka, 

 Perluasan wilayah cakupan akan terus dilakukan para Penyelenggara seiring dengan 

kesiapan pasar dan infrastruktur pendukung. 

 

Dengan demikian relatif belum ada Penyelenggara yang jaringannya sudah mapan (mature). 

 

Perbedaan potensi ekonomi, kondisi geografis, dan ketersediaan infrastruktur pendukung setiap 

wilayah di Indonesia sangat beragam sehingga menjadikan biaya yang dibutuhkan untuk 

menggelar dan mengoperasikan jaringan juga berbeda-beda. 

 

Tabel 6 Indeks Perbedaan Besaran Investasi dan Operasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel di atas menunjukan gambaran perbedaan besaran investasi dan operasi berdasarkan 

perbedaan wilayah geografis dimana wilayah Maluku dan Papua memiliki indeks tertinggi. 

 

Sebagai industri yang berbasiskan jaringan, Penyelenggara umumnya selalu berupaya 

memperluas wilayah cakupan dan memperbesar kapasitas jaringan yang dimiliki untuk meraup 
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Jumlah BTS 2G Nasional

Operator 2011 2012 2013 Q3 2014

Telkomsel 33,114    38,864    42,830    46,264    

Indosat 15,816    17,334    18,871    21,270    

XL Axiata 23,363    26,310    29,878    34,161    

Axis 5,180      6,698      6,707      4,393      

H3I 7,995      8,539      9,622      11,534    

Total Nasional 85,468   97,745   107,908 117,622 

Jumlah BTS 2G & 3G  Nasional

Operator 2011 2012 2013 Q3 2014

Telkomsel 42,622    54,297    69,864    83,346    

Indosat 19,253    21,930    24,280    30,425    

XL Axiata 28,273    39,452    44,946    49,662    

Axis 7,451      9,806      10,074    6,063      

H3I 11,690    12,589    14,624    20,998    

Nasional 109,289 138,074 163,788 190,494 

pasar yang lebih luas lagi. Masing-masing Penyelenggara memiliki perencanaan usaha dan 

kekuatan keuangan yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi kecepatan dan besaran 

pembangunan yang dilakukan. 

Untuk skala nasional, sampai dengan kuartal ke 3 2014, jumlah BTS Telkomsel mencapai 43,75% 

dari total BTS yang digelar oleh Penyelenggara yang berbasis GSM disusul oleh XL Axiata sebesar 

26,07%. 

Tabel 7 Jumlah BTS 2G dan 3G 

 

 

 

 

Tabel 8 Pertumbuhan Jumlah BTS 2G dan 3G 

 

 

 

 

 

 

Setelah proses akuisisi Penyelenggara Axis oleh XL Axita terlihat pertumbuhan BTS Axis negatif 

antara lain karena adanya tumpang-tindih wilayah cakupan dan atau kelebihan kapasitas di 

wilayah operasi yang sama. 

Penyelenggara memiliki skala prioritas lokasi dalam pengembangan jaringannya dan biasanya 

ditentukan antara lain dari potensi ekonomi wilayah yang bersangkutan, iklim kompetisi serta 

kewajiban pembangunan yang dibebankan oleh Pemerintah. 

Dari sisi jumlah BTS 2G yang digelar oleh para Penyelenggara seluler, sampai dengan kuartal ke 3 

2014 Telkomsel memiliki market share sebesar 39,33% yang disusul oleh XL Axiata sebesar 

29,04%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 9 Jumlah BTS 2G Penyelenggara 

Pertumbuhan Jumlah BTS 2G & 3G  Nasional

Operator 2011 2012 2013 Q3 2014

Telkomsel 27.39% 28.67% 19.30%

Indosat 13.90% 10.72% 25.31%

XL Axiata 39.54% 13.93% 10.49%

Axis 31.61% 2.73% -39.82%

H3I 7.69% 16.16% 43.59%

Nasional 26.34% 18.62% 16.31%
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Pertumbuhan BTS 2G Telkomsel

Operator 2012 2013 Q3 2014

Sumatera 18.94% 8.96% 8.20%

Jabodetabek 9.43% 3.11% 0.52%

Jabar 10.30% 19.85% 1.54%

Jateng 14.01% 4.41% 8.42%

Jatim 13.14% 7.84% 10.71%

Bali Nusra 24.53% 18.43% 12.75%

Kalimantan 19.53% 13.21% 12.28%

Sulmapa 29.92% 16.18% 12.71%

Nasional 17.36% 10.20% 8.02%

Pertumbuhan BTS 2G Indosat

Operator 2012 2013 Q3 2014

Sumatera 13.52% 11.39% 15.33%

Jabodetabek 4.17% 3.74% 7.53%

Jabar 15.02% 12.84% 19.71%

Jateng 15.55% 10.08% 17.47%

Jatim 9.02% 9.10% 18.82%

Bali Nusra 7.04% 13.05% 19.42%

Kalimantan 8.84% 5.84% 2.92%

Sulmapa 7.70% 10.71% 5.36%

Nasional 9.60% 8.87% 12.71%

Pertumbuhan BTS 2G XL Axiata

Operator 2012 2013 Q3 2014

Sumatera 20.42% 15.99% 13.34%

Jabodetabek 3.32% 12.35% 13.17%

Jabar 2.99% 4.59% 3.19%

Jateng 34.96% 14.64% 17.17%

Jatim 2.43% 4.30% 3.18%

Bali Nusra 4.31% 3.79% 1.68%

Kalimantan 2.74% 1.18% 2.67%

Sulmapa 3.96% 2.38% 1.84%

Nasional 12.61% 13.56% 14.33%

Pertumbuhan BTS 2G H3I

Operator 2012 2013 Q3 2014

Sumatera 7.66% 13.73% 19.79%

Jabodetabek 2.46% 6.88% 16.79%

Jabar 2.15% 1.19% 1.44%

Jateng 1.08% 0.53% 0.71%

Jatim 3.92% 2.32% 2.55%

Bali Nusra 5.32% 2.42% 2.56%

Kalimantan 6.49% 1.63% 1.61%

Sulmapa 8.72% 2.67% 2.20%

Nasional 6.80% 12.68% 19.87%

Tabel 10 Pertumbuhan BTS 2G Telkomsel 

 

 

 

 

 

 

Tabel 11 Pertumbuhan BTS 2G Indosat 

 

 

 

 

 

 

Tabel 12 Pertumbuhan BTS 2G XL Axiata 

 

 

 

 

 

 

Tabel 13 Pertumbuhan BTS 2G H3I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bila diperhatikan pola penggelaran BTS 2G para Penyelenggara terlihat pertumbuhan BTS 2G 

Telkomsel di wilayah Indonesia bagian Timur melebihi pertumbuhan rata-rata nasional 
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Jumlah BTS 3G  Nasional

Operator 2011 2012 2013 Q3 2014

Telkomsel 9,508      15,433    27,034    37,082    

Indosat 3,437      4,596      5,409      9,155      

XL Axiata 4,910      13,142    15,068    15,501    

Axis 2,271      3,108      3,367      1,670      

H3I 3,695      4,050      5,002      9,464      

Total Nasional 23,821   40,329   55,880   72,872   

Pertumbuhan BTS 3G Telkomsel

Operator 2012 2013 Q3 2014

Sumatera 100.06% 106.80% 28.68%

Jabodetabek 37.74% 60.90% 40.67%

Jabar 34.67% 61.32% 56.34%

Jateng 53.82% 54.18% 29.05%

Jatim 48.03% 89.86% 44.44%

Bali Nusra 46.40% 46.08% 39.63%

Kalimantan 107.46% 64.14% 36.09%

Sulmapa 100.37% 90.68% 33.90%

Nasional 62.32% 75.17% 37.17%

Pertumbuhan BTS 3G Indosat

Operator 2012 2013 Q3 2014

Sumatera 40.20% 20.31% 93.66%

Jabodetabek 31.29% 8.72% 40.20%

Jabar 49.11% 21.91% 90.86%

Jateng 48.66% 21.88% 84.88%

Jatim 34.11% 12.96% 68.64%

Bali Nusra 20.91% 30.66% 150.46%

Kalimantan 17.75% 18.67% 20.00%

Sulmapa 17.61% 27.69% 23.39%

Nasional 33.72% 17.69% 69.25%

Pertumbuhan BTS 3G XL Axiata

Operator 2012 2013 Q3 2014

Sumatera 166.67% 17.11% 3.63%

Jabodetabek 155.92% 9.72% 2.55%

Jabar 177.35% 16.56% 2.61%

Jateng 220.85% 16.56% 2.61%

Jatim 32.60% 36.81% 24.60%

Bali Nusra 32.30% 36.13% 22.38%

Kalimantan 32.63% 34.13% 15.27%

Sulmapa 31.11% 32.96% 15.69%

Nasional 167.66% 14.66% 2.87%

sedangkan 3 (tiga) Penyelenggara lainnya lebih memfokuskan diri di wilayah Indonesia bagian 

Barat. 

Untuk penggelaran jaringan 3G, dari sisi jumlah BTS (nodeB) Telkomsel cukup jauh meninggalkan 

Penyelenggara lainnya dengan market share sebesar 50,89% dan disusul oleh XL Axiata sebesar 

21,27%, namun demikian pada Q3 2014, posisi Indosat berada pada urutan ke 3 digantikan oleh 

H3I. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tabel 15 Pertumbuhan BTS 3G Telkomsel 

 

 

 

 

 

Tabel 16 Pertumbuhan BTS 3G Indosat 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 17 Pertumbuhan BTS 3G XL Axiata 

 

 

 

Tabel 14 Jumlah BTS 3G Nasional 
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Pertumbuhan BTS 3G H3I

Operator 2012 2013 Q3 2014

Sumatera 10.46% 27.02% 118.29%

Jabodetabek 7.06% 15.05% 80.47%

Jabar 2.41% 1.96% 2.70%

Jateng 2.15% 0.00% 0.00%

Jatim 2.46% 2.18% 2.99%

Bali Nusra 1.98% 2.33% 3.80%

Kalimantan 1.97% 1.93% 1.89%

Sulmapa 1.77% 2.61% 5.93%

Nasional 9.61% 23.51% 89.20%

Tabel 18 Pertumbuhan BTS 3G H3I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari sisi model perhitungan tarif interkoneksi yang berlaku saat ini dimana pertumbuhan dan 

besaran investasi mengacu kepada suatu angka nasional serta memperhatikan: 

 adanya perbedaan besaran investasi dan operasi per wilayah,  

 fokus pembangunan di setiap wilayah yang tidak sama  

 adanya perbedaan tingkat pertumbuhan nasional dengan regional  

maka dipandang perlu untuk mengubah model yang ada, yaitu dari model perhitungan  dengan 

data input biaya elemen jaringan berbasiskan nasional menjadi model perhitungan dengan data 

input biaya elemen jaringan berbasiskan regional. 

Dengan demikian diharapkan besaran tarif interkoneksi yang diperoleh akan lebih mendekati 

nilai yang sebenarnya berdasarkan biaya dari tiap-tiap elemen jaringan di masing-masing 

regional. Manfaat lain yang didapat dari pemodelan regional  adalah stake holder lebih dapat 

memahami kondisi dan permasalahan yang ada di setiap wilayah Indonesia, sehingga dengan 

demikian diharapkan kebijakan dan regulasi yang disusun dapat lebih cemat dan tepat sasaran. 

 

3.1.2 Alokasi BHP Pita Spektrum Frekuensi Radio ke dalam Common Cost 

Dalam konteks biaya hak penggunaan frekuensi, terdapat perubahan dari yang semula BHP ISR 

(Izin Stasiun Radio) menjadi BHP IPSFR (Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio). Perubahan BHP ISR 

yang sifatnya BHP frekuensi dibayarkan sesuai dengan jumlah stasiun radio yang dimiliki 

penyelenggara menjadi BHP IPSFR yang nominal BHP-nya tetap dan tidak bergantung pada 

jumlah stasiun radio yang dimiliki penyelenggara, tentunya memiliki tujuan. Tujuan utama dari 

perubahan ini adalah untuk meningkatkan penetrasi infrastruktur jaringan dan layanan 

telekomunikasi di Indonesia. Dengan adanya perubahan ini, BHP frekuensi yang pada awalnya 

merupakan variabel cost karena tergantung jumlah stasiun radio yang dimiliki penyelenggara, 

menjadi fixed cost. 

Perubahan BHP ISR menjadi IPSFR ini seharusnya juga diakomodir dalam metode perhitungan 

biaya interkoneksi saat ini. Dalam konteks perhitungan biaya interkoneksi, dengan adanya 

perubahan pengenaan BHP frekuensi ini seharusnya BHP frekuensi tidak lagi dialokasikan secara 

langsung pada network cost, namun dialokasikan ke common cost. 
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Berdasarkan benchmarking yang dilakukan di negara-negara Uni Eropa, Afrika, Amerika Latin dan 

sejumlah negara Asia, pihak Pemerintah menetapkan seluruh kewajiban penyelenggara terhadap 

negara yang tidak terkait dengan trafik yang dihasilkan dimasukan kedalam common cost. 

Sebagian dari negara-negara tersebut memasukan BHP Frekuensi dan investasi yang dibutuhkan 

untuk memenuhi kewajiban pembangunan (modern licensing) dimasukan kedalam komponen 

common cost. Investasi yang diperhitungkan hanya untuk memenuhi cakupan layanan. 

 

3.1.3 Definisi Chargeable dan Unchargeable Traffic 

Pada implementasi perhitungan biaya interkoneksi saat ini trafik chargeable didefinisikan sebagai 

trafik yang mampu menghasilkan pendapatan, sedangkan trafik gratis yang diberikan pada saat 

promosi dikategorikan sebagai trafik unchargeable. Hal ini dapat menjadikan penyelenggara 

memanfaatkan sisa kapasitas yang dimiliki untuk keperluan promosi dalam upaya meraih 

pelanggan baru. Untuk keperluan jangka pendek memang memberikan manfaat bagi 

penyelenggara yang bersangkutan dimana jumlah pelanggan berpotensi meningkat tapi untuk 

jangka panjang akan menjadi bumerang karena Penyelenggara tidak memiliki dana yang cukup 

untuk mengembangkan jaringannya. 

Pemahaman tersebut perlu diluruskan kembali mengingat trafik chargeable merupakan trafik 

yang berasal dari panggilan yang berhasil, baik yang berbayar maupun layanan gratis/bonus, 

termasuk layanan voice mail yang lebih dari 6 detik. Sedangkan trafik unchargeable adalah trafik 

yang diperlukan untuk membangkitkan panggilan (high level signalling). 

Pada saat menghitung kebutuhan jaringan (network dimensioning), seluruh trafik baik 

chargeable maupun unchargeable diperhitungkan. Namun pada saat menghitung tarif 

interkoneksi, faktor pembagi yang digunakan hanyalah jumlah trafik chargeable.  

Redefinisi ulang ini diharapkan dapat mendorong Penyelenggara untuk lebih bijak dalam 

menerapkan strategi promosi dan sekaligus memperbaiki iklim kompetisi. 

 

3.1.4 Parameter dalam WACC (Weighted Average Cost of Capital) 

WACC merupakan nilai ekonomis untuk menentukan tingkat pengembalian modal investasi. 

Semakin beresiko suatu investasi, maka akan semakin besar nilai WACC, begitu juga sebaliknya. 

Nilai WACC sejatinya juga ditentukan oleh struktur modal suatu investasi tertentu, sehingga 

dalam suatu industri yang sama dengan struktur modal yang berbeda, dimungkinkan nilai WACC 

nya berbeda-beda. Namun dalam konteks perhitungan biaya interkoneksi, WACC merupakan 

salah satu alat yang dapat menimbulkan dispute, terlebih apabila perhitungan biaya interkoneksi 

diterapkan secara asimetri, karena nilai WACC akan mempengaruhi nilai akhir biaya interkoneksi. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penyelenggara menyadari perlunya ada penyeragaman 

nilai-nilai ekonomis dalam komponen WACC yang mengacu kepada angka yang ditentukan oleh 

lembaga yang berwenang. Dalam PM 8 tahun 2006, sejatinya telah disebutkan bahwa nilai risk 
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free rate (rf) dan market risk premium (MRP) dalam WACC mengacu kepada nilai yang 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia, namun kenyataannya Bank Indonesia tidak mengeluarkan 

angka sebagaimana yang dimaksud dalam PM 08 tahun 2006 tersebut. Oleh karena itu, 

Pemerintah perlu menentukan sumber yang dapat dijadikan acuan oleh seluruh penyelenggara 

untuk menentukan nilai WACC dalam perhitungan biaya interkoneksi sehingga dapat 

meminimalisir potensi dispute dalam perhitungan biaya interkoneksi. 

 

3.2 Implementasi Biaya Interkoneksi 
Dalam Rangka melakukan implementasi hasil perhitungan biaya interkoneksi, maka hal-hal yang 

perlu dipertimbangkan adalah: 

1. Biaya interkoneksi asimetrik (termasuk parameter menentukan batas waktu pelaksanaan 

interkoneksi asimetrik); dan 

2. Pengaturan PoC dan PoI untuk penyelenggara jaringan bergerak seluler. 

 

3.2.1 Biaya Interkoneksi Asimetrik 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Infomatika Nomor 8 Tahun 2006 tentang Interkoneksi pada 

dasarnya mengatur perhitungan interkoneksi secara asimetri. Hal tersebut dikarenakan 

interkoneksi merupakan kewajiban setiap penyelenggara dalam menjamin keterhubungan antar 

pengguna layanan dan tidak boleh ada penyelenggara yang mencari keuntungan maupun 

mengalami kerugian dari aktivitas interkoneksi. Namun, dalam implementasinya, seluruh 

penyelenggara mengacu kepada hasil perhitungan biaya interkoneksi milik penyelenggara 

dominan sebagai penyelenggara referensi. 

Hal tersebut membuka peluang adanya penyelenggara yang menikmati keuntungan dari aktivitas 

interkoneksi, karena biaya jaringan penyelenggara tersebut lebih rendah dari biaya 

penyelenggara dominan sebagai penyelenggara referensi. Sebaliknya, terdapat penyelenggara 

yang mengalami kerugian dari aktivitas interkoneksi karena biaya jaringannya lebih tinggi dari 

biaya jaringan Penyelenggara referensi. Fenomena tersebut yang melatarbelakangi perlunya 

implementasi biaya interkoneksi secara asimetri. 

Berdasarkan hasil studi literatur, implementasi perhitungan biaya interkoneksi secara asimetri 

dilakukan agar semua penyelenggara dapat tumbuh dan berkembang serta memperluas 

coverage jaringan dan layanannya. Namun pada titik tertentu dimana kekuatan penyelenggara 

mulai berimbang baik dari sisi market share, sebaran jaringan, volume trafik, dan distribusi 

pelanggan, maka perhitungan biaya interkoneksi dapat diimplementasikan berbasis konsep 

simetri. 

Kebijakan biaya interkoneksi asimetri merujuk kepada pengenaan biaya yang berbeda untuk 

layanan interkoneksi bergantung kepada penyelenggara tujuan. Perbedaan biaya interkoneksi ini 

dapat terjadi antara: 
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a. Penyelenggara jaringan tetap dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler 

b. Sesama penyelenggara jaringan bergerak seluler 

c. Penyelenggara yang memberikan layanan di wilayah menguntungkan (lucrative) dengan 

penyelenggara di wilayah kurang menguntungkan (less lucrative). 

Berdasarkan studi literatur yang dilakukan, kebijakan asimetri ini dapat diterapkan pada kondisi 

sebagai berikut: 

a. Untuk menyeimbangkan kondisi monopoli/oligopoli. Para penyelenggara yang masuk 

pasar lebih awal cenderung memiliki pangsa pasar yang dominan. Kondisi 

monopoli/oligopoli ini akan berlangsung lama mengingat perubahan pangsa pasar 

berlangsung lambat (Bahrain, Belgia, Perancis, Yunani, Italia, Irlandia, Korea Selatan, 

Swiss) 

b. Adanya penyelenggara yang mempunyai skala ekonomis yang kurang menguntungkan. 

Penyelenggara baru umumnya mempunyai jumlah pengguna dan volume trafik yang 

masih sedikit, sehingga menyebabkan tingginya harga pokok produksi/unit biaya 

c. Untuk mengurangi perbedaan biaya yang diluar jangkauan penyelenggara, misalnya 

perbedaan biaya penggelaran jaringan antara penyelenggara yang memiliki spektrum 900 

MHz dengan penyelenggara yang memiliki spektrum 1800 MHz; demikian halnya dengan 

perbedaan lebar spektrum (Belgia, Jerman, Perancis, Korea Selatan, Inggris) 

d. Apabila penyelenggara memberlakukan tarif pungut on-net dan off-net yang berbeda. 

Perbedaan pada tarif pungut ini dipandang menguntungkan penyelenggara dengan 

pelanggan yang banyak karena trafik on net meningkat dan trafik off net menurun. 

Namun demikian peningkatan biaya interkoneksi dapat menyebabkan kenaikan tarif off 

net. Hal ini akan membentuk level kompetisi yang semakin tidak berimbang terutama bagi 

penyelenggara yang memiliki pelanggan sedikit. 

Sejalan dengan studi di atas, Jongyong Lee dan Duk Hee Lee pada acara 23rd European Regional 

ITS Conference bulan Juli 2012 menyampaikan bahwa penerapan kebijakan interkoneksi yang 

asimetri pada dasarnya ditujukan untuk mengurangi ketimpangan dari sisi Harga Pokok Produksi 

(unit cost) masing-masing Penyelenggara yang diakibatkan oleh adanya perbedaan lebar pita 

yang dimiliki dan pangsa pasar. 

Untuk Indonesia, selain kondisi di atas, ketimpangan dari sisi Harga Pokok Produksi (HPP) juga 

terjadi akibat perbedaan kewajiban pembangunan (modern licensing) dan realisasi 

pembangunan yang dilakukan oleh Penyelenggara. Wilayah cakupan para Penyelenggara di 

Indonesia bervariasi cukup besar dan hal ini tergambar dari jumlah BTS yang dibangun oleh 

masing-masing Penyelenggara. Mayoritas Penyelenggara memiliki wilayah cakupan yang relatif 

berimbang di pulau Jawa namun timpang di wilayah lainnya. 
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Kebijakan interkoneksi yang asimetri dapat berdampak negatif yang diakibatkan oleh tidak 

efisiennya Penyelenggara. Untuk itu, kebijakan ini harus dibatasi jangka waktu berlakunya, misal 

pangsa pasar Penyelenggara terkecil sudah berada pada rentang 15%-20% (European 

Commission, 2009). Seiring dengan mapannya pasar seluler, sebagian besar negara-negara Eropa 

sudah menerapkan kebijakan tarif interkoneksi yang simetri. 

Tabel 19 Penerapan kebijakan tarif interkoneksi asimetri di negara-negara Eropa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan: Inggris masih memberlakukan kebijakan interkoneksi asimetri dan Korea Selatan juga 

masih menggunakan kebijakan yang asimteri mengingat perbedaan pangsa pasar antara 

Penyelenggara terbesar dengan terkecil sebesar 32,7%. 

Tabel 20 Simulasi Penerapan Regulasi Biaya Interkoneksi Simetri (1) 

 

Pada saat Pemerintah menerapkan biaya interkoneksi simetri, maka terdapat konsekuensi bagi 

penyelenggara sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 20 di atas. Penyelenggara yang biaya 

interkoneksinya lebih rendah (operator A) mendapat margin keuntungan sementara 

penyelenggara yang biaya interkoneksinya lebih tinggi (operator C dan D) mengalami kerugian. 

Kondisi ini akan menjadi lebih buruk apabila Pemerintah menurunkan biaya interkoneksi menjadi 

Rp 150, karena akan terdapat lebih banyak penyelenggara yang mengalami kerugian (operator 

Operator Tarif Incoming Traffic

Biaya interkoneksi ke Operator A 150 Margin Operator A 50

Biaya interkoneksi ke Operator B 200 Margin Operator B 0

Biaya interkoneksi ke Operator C 300 Margin Operator C -100

Biaya interkoneksi ke Operator D 400 Margin Operator D -200

Tarif Interkoneksi yang ditetapkan 

regulator
200
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B, C, dan D). Kerugian ini biasanya akan diseimbangkan melalui kenaikan tarif pungut off-net dan 

atau on-net (waterbed effect). 

Untuk kondisi yang sama; bila Pemerintah menerapkan kebijakan interkoneksi asimetri maka 

tidak ada Penyelenggara yang mengalami kerugian dan atau keuntungan dalam memberikan 

layanan interkoneksi. Penyelenggara akan lebih fokus dalam mengatur strategi pentarifannya; 

khususnya tarif on-net. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 21 di bawah. 

Tabel 21 Simulasi Penerapan Regulasi Biaya Interkoneksi Asimetri (2) 

 

 

Interkoneksi berbasis biaya pada dasarnya mendorong perhitungan interkoneksi secara asimetri. 

Hal tersebut dikarenakan interkoneksi merupakan kewajiban setiap penyelenggara dalam 

menjamin keterhubungan antar pengguna layanan dan tidak boleh ada penyelenggara yang 

mendapatkan keuntungan maupun mengalami kerugian dari aktivitas interkoneksi. Oleh karena 

itu, Pemerintah memandang perlu dilakukan penyempurnaan implementasi interkoneksi 

khususnya biaya interkoneksi asimetri untuk jangka waktu tertentu. 

 

3.2.2 Pengaturan PoI dan PoC Interkoneksi 

Ketentuan tentang penetapan titik pembebanan atau zona pembebanan serta jumlah titik 

interkoneksi sesuai yang terdapat dalam FTP nasional yang berlaku, adalah sebagai berikut : 

 Zona pembebanan dari jaringan tetap lokal interkoneksi ditetapkan sesuai dengan 

penetapan kode area dalam penomoran jaringan tetap lokal, yang ditetapkan berdasarkan 

pertimbangan geografis; 

 Zona pembebanan jaringan bergerak seluler didefenisikan dan ditetapkan sendiri oleh 

penyelenggara jaringan bergerak seluler; 

 Lokasi titik interkoneksi ditetapkan sepanjang teknis memungkinkan untuk melakukan 

fungsi dari titik interkoneksi; 

 Jumlah titik interkoneksi ditetapkan sebagai kesepakatan bersama dari penyelenggara. 

Dengan ketentuan tersebut di atas, maka kondisi di lapangan yang terjadi dalam penetapan zona 

pembebanan interkoneksi para penyelenggara adalah: 

Operator Tarif Incoming Traffic

Biaya interkoneksi ke Operator A 150 Margin Operator A 0

Biaya interkoneksi ke Operator B 200 Margin Operator B 0

Biaya interkoneksi ke Operator C 300 Margin Operator C 0

Biaya interkoneksi ke Operator D 400 Margin Operator D 0

Tarif Interkoneksi yang ditetapkan 

regulator

sesuai dengan biaya interkoneksi 

operator tujuan
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 Jumlah zona pembebanan dari penyelenggara jaringan tetap dan jaringan bergerak 

berbeda; 

 Jumlah zona pembebanan interkoneksi dan cakupannya sesama penyelenggara jaringan 

bergerak seluler berbeda-beda; 

 Jumlah zona pembebanan tarif pungut in-bound (on-net) dengan zona pembebanan tarif 

pungut out-bound (off-net) jaringan bergerak seluler berbeda. 

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam  Pengaturan Titik Interkoneksi dan Zona 

Pembebanan Interkoneksi (POI dan POC) saat ini antara lain: 

 POI dan POC penyelenggara jaringan tetap diatur sesuai FTP Nasional sedangkan 

penyelenggara jaringan bergerak seluler belum diatur. 

 Penetapan zona pembebanan seluler diatur oleh masing-masing penyelenggara sesuai 

strategi bisnisnya masing-masing. 

 Jumlah POI dan POC interkoneksi untuk setiap penyelenggara berbeda-beda. 

 Dalam implementasinya, pada beberapa skenario panggilan masih terdapat pola ruting 

yang tidak efisien sehingga merugikan bagi penyelenggara lainnya 

 Sering terjadi perselisihan di lapangan akibat adanya perbedaan POI dan POC, yang 

mengakibatkan penyelenggara mengalami defisit dan menanggung beban yang tidak 

seharusnya 

 Beban subsidi silang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen dan penyelenggara 

lainnya 

 Perbedaan POI dan POC interkoneksi juga sering dimanfaatkan untuk mengubah jumlah 

POC sehingga menyebabkan perpindahan terminasi lokal menjadi jarak jauh yang 

menjadikan interkoneksi  berorientasi kepada bisnis atau profit. 

Penyelenggara jaringan bergerak seluler diberi kebebasan dalam menentukan titik interkoneksi 

atau Point of Interconnection (PoI) dan titik pembebanan atau Point of Charge (PoC). Penentuan 

jumlah dan lokasi PoI disesuaikan dengan desain teknis jaringan masing-masing penyelenggara, 

dengan mempertimbangkan jumlah pengguna/pelanggan, volume trafik serta routing trafik. 

Pengaturan area pembebanan dan PoC sedianya dilakukan dengan mempertimbangkan 

persebaran pengguna.  

Pada pelaksanaannya, terdapat beberapa perselisihan antar penyelenggara yang diakibatkan 

perbedaan pengaturan PoC jaringan bergerak seluler. Pemerintah berpandangan bahwa 

penyelenggara cenderung memanfaatkan kebebasan pengaturan PoC jaringan bergerak seluler 

untuk mendapatkan “keuntungan administratif”, berupa tarif terminasi interkoneksi jarak jauh 

(yang lebih tinggi dibanding tarif terminasi lokal). Penyelenggara dapat memperkecil area 
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cakupan PoC (memperbanyak jumlah PoC) dan memindahkan alokasi penomoran (dari PoC satu 

ke PoC lainnya) demi memperoleh terminasi jarak jauh, meskipun jenis panggilan tersebut 

bersifat lokal.  

Jumlah PoC yang lebih banyak dibandingkan PoI menyebabkan terminasi jarak jauh menjadi tidak 

terhindarkan. Di Indonesia Bagian Timur, hal ini wajar karena kondisi geografi Indonesia yang 

luas. Penyelenggara dapat membentuk PoC-PoC surrounding untuk efisiensi, baik dalam 

pembangunan titik interkoneksi maupun dalam pengaturan tarif lokal dan jarak jauh. Contohnya, 

pada jaringan PT Telkomsel, PoI Makassar mencakup PoC Makassar, Kendari, Palu, Parepare, 

Soroako, dan Rantepao. Artinya, panggilan ke Makassar yang diterminasikan di Makassar 

merupakan terminasi lokal, sedangkan panggilan dari Palu ke Palu yang diterminasikan di 

Makassar merupakan terminasi jarak jauh. 

Namun demikian, hal ini perlu dievaluasi secara lebih luas. Pada kondisi lain misalnya di Jakarta, 

PoI Jakarta mencakup Jakarta, Bogor, Serang dan Karawang. Panggilan ke Jakarta yang 

diterminasikan di Jakarta merupakan terminasi lokal sedangkan panggilan ke Bogor dikenakan 

terminasi jarak jauh (karena harus diterminasikan di Jakarta). Panggilan ke Bogor tidak dapat 

terhindarkan dari terminasi jarak jauh, meskipun panggilan tersebut berasal dari Jakarta atau 

bahkan dari Bogor. Padahal, biaya terminasi jarak jauh lebih tinggi dibandingkan biaya terminasi 

lokal, sehingga terdapat ketidakefisiensian pada penyelenggaraan layanan interkoneksi. 

Kedua kondisi di atas menggambarkan penentuan PoC yang berbeda-beda. Pada kondisi di 

Sulawesi PoC dibentuk berdasarkan jarak, sedangkan pada kondisi di Jakarta, PoC dibentuk 

berdasarkan trafik. 

Penyelenggara yang cenderung memperbanyak PoC tentu mendapat keuntungan dari 

pendapatan terminasi jarak jauh dan hal ini memicu perselisihan di antara para penyelenggara. 

Untuk mengurangi permasalahan ini, telah dilakukan upaya oleh para penyelenggara berupa 

penyeragaman PoC mengikuti/sebanding dengan PoC milik PT Telkomsel sebagai penyelenggara 

dominan yang biaya interkoneksinya dijadikan referensi. Penyeragaman PoC ini juga belum dapat 

mengatasi permasalahan terminasi jarak jauh yang tidak dapat dihindari penyelenggara serta 

permasalahan lain terkait perbedaan PoC dan PoI. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengatur 

PoC dan PoI jaringan bergerak seluler. 

Terdapat beberapa opsi pengaturan PoC dan PoI jaringan bergerak seluler. Whitepaper ini 

menyajikan ringkasan analisa dari perbandingan beberapa opsi pengaturan sebagai berikut: 

a. Opsi 1: Penyelenggara diberikan kebebasan menentukan PoI dan PoC masing-masing. 

Besaran biaya terminasi lokal dan terminasi jarak jauh akan disesuaikan, dengan 

mempertimbangkan konfigurasi PoI dan PoC masing-masing penyelenggara.  

Opsi 1 dapat diilustrasikan sebagai berikut: 
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Gambar 17 Opsi 1 pengaturan PoC dan PoI 

Dalam menjalankan opsi 1, akan dilakukan perhitungan biaya interkoneksi masing-masing 

penyelenggara sesuai dengan konfigurasi PoI dan PoC. Opsi 1 merupakan pengaturan PoC dan 

PoI yang paling sederhana bagi penyelenggara. Namun demikian, opsi ini tidak menyelesaikan 

permasalahan terminasi jarak jauh yang tidak dapat dihindari. 

b. Opsi 2: Ketentuan bahwa dalam setiap PoC terdapat 1 PoI atau lebih. Apabila terdapat 

lebih dari 1 PoI pada suatu PoC maka panggilan ke PoC tersebut diterminasikan ke salah satu PoI 

saja.  

Pemerintah memandang bahwa penyelenggaraan interkoneksi akan lebih efisien apabila 

penyelenggara diberi kesempatan untuk menterminasikan trafik interkoneksi secara lokal (near 

end) dengan prinsip least cost routing. Pada kondisi normal, penyelenggara membawa trafik 

interkoneksi sampai dengan PoI tujuan, sehingga penyelenggara hanya perlu membayar 

terminasi lokal. Penyelenggara mempunyai beberapa pilihan dalam menyalurkan trafik 

interkoneksi, yaitu membawa secara langsung (direct interconnect), menyewa jaringan 

penyelenggara lain (leased line) atau melalui transit interkoneksi. Pilihan ini diperlukan industri 

dalam rangka penyediaan layanan yang efisien sehingga mendorong tarif pungut yang lebih 

terjangkau bagi masyarakat. 

Namun pada kondisi tertentu, misalnya pada saat terjadi gangguan jaringan dan kondisi darurat 

lainnya (force majeur), penyelenggara dapat menterminasikan trafik interkoneksi jarak jauh 

sesuai dengan kesepakatan antar penyelenggara, namun tetap dikenakan biaya terminasi jarak 

jauh. 

Opsi 2 mengharuskan penyelenggara melakukan penyesuaian pengaturan PoC dan PoI. 

Penyelenggara tidak diharuskan untuk membangun PoI-PoI baru, karena hal ini akan berdampak 

pada peningkatan investasi yang mungkin tidak efisien sehingga dapat meningkatkan biaya 

interkoneksi bahkan tarif pungut. Penyelenggara dianjurkan menggabungkan PoC-PoC 

surrounding dengan PoC yang punya PoI, kecuali apabila penyelenggara membangun PoI baru. 

Contohnya PoC Bogor, Karawang dan Serang bergabung dengan PoC Jakarta atau penyelenggara 

membangun PoI di Bogor, Karawang, dan Serang. Opsi 2 dapat diilustrasikan sebagai berikut: 
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Karawang 

28,6 juta 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18 Opsi 2 pengaturan PoC dan PoI 

Pada implementasi opsi 2, terdapat kemungkinan kenaikan biaya terminasi lokal akibat 

penggabungan PoC, serta penurunan biaya terminasi jarak jauh. Penyelenggara dapat 

menterminasikan trafik secara lokal, yang sebelumnya terpaksa harus terminasi jarak jauh.  

 

c. Opsi 3: Dibentuk regionalisasi wilayah cakupan PoC dimana Indonesia dibagi menjadi 7 

region yaitu: Sumatera, Jawa, Jabodetabek, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara serta 

Maluku-Papua. Opsi 3 dapat diilustrasikan sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19 Opsi 3 pengaturan PoC dan PoI  

Opsi 3 mirip dengan opsi 2, namun memilliki cakupan PoC yang lebih luas. Penyelenggara 

membawa trafik interkoneksi sampai ke PoI yang terdekat dengan nomor yang dituju (near end). 

Pada saat kondisi darurat dimana penyelenggara tidak dapat menterminasikan trafik interkoneksi 

pada PoI yang dituju, penyelenggara dapat menterminasikan trafik pada PoI lain yang terdekat. 

Bogor 

Serang 

55,3 juta 15,3 juta 18,7 juta 

14,1 juta 

6,9 juta 

145,1 juta 

6,9 juta 
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Namun dikarenakan cakupan PoC yang luas, pada kondisi ini penyelenggara masih dikenakan 

terminasi lokal. Kondisi ini akan diakomodasi dalam perhitungan biaya interkoneksi. 

Selain itu, terdapat penyelenggara yang memiliki PoI di Maluku dan Papua, sementara 

penyelenggara lain tidak memiliki PoI di Maluku dan Papua, sehingga juga dapat menyebabkan 

perbedaan biaya interkoneksi untuk panggilan yang sama. 

 

d. Opsi 4: Tarif terminasi tunggal. Tarif terminasi lokal akan disamakan dengan tarif 

terminasi jarak jauh. Pada implementasinya, penyelenggara memiliki opsi untuk tetap 

mempertahankan konfigurasi PoI dan PoC, atau menyederhanakan menjadi 1 PoC nasional. Tarif 

terminasi tunggal juga dipraktekan di banyak negara lain. Penyederhanaan PoC ini dipandang 

dapat menyebabkan perubahan yang cukup signifikan di industri.  

 

 

 

 

 

Gambar 19 Opsi 3 pengaturan PoC dan PoI 

Biaya terminasi interkoneksi pada opsi 4 merupakan penyesuaian biaya terminasi lokal dan 

terminasi jarak jauh. Diperkirakan besarannya akan lebih tinggi dibandingkan biaya terminasi 

lokal saat ini namun akan lebih rendah dibandingkan biaya terminasi jarak jauh. Penyelenggara 

tetap diwajibkan untuk membawa trafik interkoneksi sampai kepada PoI yang dituju (near end). 

Namun pada kondisi tertentu dimana trafik tidak dapat diterminasikan pada PoI yang disepakati, 

tarif terminasi yang dikenakan tetap sama yaitu sebesar tarif terminasi tunggal. 

 

3.3 Transit Interkoneksi 
Layanan transit merupakan pilihan/opsi penyediaan jaringan untuk keperluan penyaluran 

panggilan interkoneksi dari penyelenggara asal kepada penyelenggara tujuan panggilan apabila 

diperlukan. Berdasarkan PM 8/2006 terdapat dua jenis layanan transit, yaitu: 

a. Layanan transit lokal merupakan layanan transit dengan menggunakan 1 sentral atau trunk.  

b. Layanan transit jarak jauh merupakan layanan transit dengan menggunakan lebih dari satu 

sentral atau trunk dengan jaringan milik penyelenggara jaringan tetap jarak jauh. 

Dalam implementasinya, terdapat perbedaan persepsi regulasi terhadap pelaksanaan transit 

interkoneksi. Hal ini menyebabkan perselisihan terkait penyaluran trafik secara langsung (direct 
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interconnection) atau melalui transit. Opsi layanan transit diperlukan pada kondisi sebagai 

berikut: 

a. Penyaluran trafik secara langsung (direct interconnection) tidak memungkinkan;  

b. Penyaluran trafik berlebih (overflow); 

c. Redundancy jaringan (back-up); 

d. Pertimbangan ekonomis (Least Cost Routing).  

3.4 Pelaporan Keuangan kepada Pemerintah (Regulatory Financial Report-RFR) 
RFR merupakan kewajiban para penyelenggara kepada Pemerintah sesuai PM 8/ 2006 tentang 

Interkoneksi  dan PM 9/2008 tentang tarif pungut pada jaringan seluler.  Pada Permen No 8 / 

2006 tentang Interkoneksi, khususnya pada Lampiran 2 menjelaskan mengenai Regulatory 

Financial Report (RFR). Para penyelenggara telekomunikasi wajib menyampaikan laporan 

keuangan (Regulatory Financial Report) pada setiap bulan September setiap tahunnya dengan 

menggunakan data laporan keuangan yang sudah diaudit pada tahun sebelumnya dengan format 

yang terdapat didalam lampiran 2 Permen 8/2006 yang berisikan sebagai berikut:  

 Asset return 

 WACC return 

 Regulatory Financial Statement (RFS) 

 Statement of Network Cost 

 Statement of Service Cost  

 Accounting Separation 

Berdasarkan  PM 9/2008 juga dijelaskan bahwa setiap penyelenggara wajib menyampaikan 

laporan jenis tarif dan struktur tarif beserta besarannya dari seluruh produk layanan yang 

diimplementasikan oleh penyelenggara kepada Pemerintah. Formulasi perhitungan besaran tarif 

pungut layanan pada jaringan bergerak seluler yang disampaikan tersebut  terdiri dari :  

 Biaya element jaringan (Network Cost); 

 Biaya aktivitas layanan pungut (Pungut activities cost); 

 Profit margin. 

Tujuan dari Pelaporan RFR dan tarif pungut  ini adalah sebagai salah satu alat bagi Pemerintah 

untuk memonitor kinerja masing-masing penyelenggara telekomunikasi untuk: 

 Mengetahui perkembangan dan pertumbuhan industri terutama terkait kinerja 

Penyelenggara 

 Mengetahui trend tarif layanan setiap Penyelenggara berdasarkan cost based di 

bandingkan dengan implementasinya di pasar 

 Mengetahui tingkat kompetisi di pasar  

 konsumen tetap mendapatkan layanan yang baik dan kompetitif 

 terciptanya industri telekomunikasi yang efisien dan kompetitif 
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 tidak terjadinya monopoli ataupun price predatory dalam industri 

Pembuatan dokumen RFR dan tarif pungut ini diturunkan dari pendekatan Top Down sesuai 

format formula yang diberikan oleh Pemerintah. RFR merupakan ringkasan dari pelaporan hasil 

Top Down dengan sedikit penyesuaian berdasarkan format RFR yang diinginkan. Sedangkan 

perhitungan tarif pungut merupakan pelaporan tarif pungut STBS dimana hasil perhitungannya 

sudah mempertimbangkan biaya aktivitas pungut (pungut activity cost) dan profit margin untuk 

setiap layanan yang diberikan. 

Secara umum, RFR yang harus disampaikan kepada Pemerintah tersebut sebenarnya merupakan 

ringkasan dari perhitungan biaya interkoneksi dengan pendekatan Top Down yang dipadukan 

dengan proses alokasi dari setiap komponen biaya kepada layanan bisnis yang relevan. 

Sedangkan perhitungan tarif pungut layanan yang disalurkan melalui jaringan bergerak seluler 

merupakan perhitungan tarif pungut seluler dengan pendekatan Top Down sesuai RFR dan 

Bottom-Up untuk Biaya Interkoneksi sesuai implementasi di lapangan. 

Pada implementasi perhitungan biaya interkoneksi dan perhitungan RFR yang dilakukan oleh 

penyelenggara saat ini, terdapat dua cara pandang yang berbeda dalam menghitung nilai aset 

berjalan, yaitu: 

a. Biaya interkoneksi dihitung dengan metode penilaian aset dengan menggunakan Modern 

Equivalent Asset (MEA) dimana penyelenggaraan telekomunikasi akan selalu dinilai dengan 

menggunakan harga perangkat baru pada tahun berjalan untuk dapat mengakomodasi 

penyelenggara baru maupun penggelaran jaringan baru oleh penyelenggara eksisting.  

b. Biaya interkoneksi pada RFR saat ini dihitung dengan menggunakan nilai buku secara net (Net 

Book Value) dimana nilai aset yang telah terdepresiasi akan dilihat dari nilai sisa aset (nilai 

perolehan dikurangi depresiasi) sehingga cenderung akan menghasilkan nilai yang lebih 

rendah daripada nilai MEA.  

Seharusnya apabila RFR dijadikan sebagai pembanding untuk perhitungan bottom-up LRIC, maka 

perhitungan RFR juga harus dilakukan dengan menghitung biaya interkoneksi berdasarkan gross 

book value. Untuk itu aset-aset yang sudah habis masa depresiasinya tetapi masih digunakan 

dalam memberikan layanan, tidak dinilai nol tetapi direvaluasi berdasarkan harga aset baru 

dengan kapasitas yang sama seperti yang dilakukan pada perhitungan Bottom-up FL-LRIC. 

Penyusunan RFR dilakukan dengan menggunakan nilai buku tahun sebelumnya, sehingga hasil 

perhitungannya tidak mencerminkan kondisi terkini, namun dapat dijadikan acuan untuk melihat 

tingkat performansi industri yang terjadi. Sedangkan pada perhitungan biaya interkoneksi 

dengan metode Bottom-Up FL-LRIC, perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan 

pengembangan jaringan penyelenggara di tahun-tahun mendatang secara incremental 

(bertumbuh) sehingga diperlukan proses proyeksi baik dari sisi desain jaringan maupun dari nilai 

investasi jaringan. Di negara lain penerapan metode penilaian aset menggunakan MEA ditujukan 

untuk memberikan insentif bagi industri agar tetap membangun jaringan. 
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3.5 Kategori SMP, dan regulasi yang mengikat Penyelenggara SMP  
Dalam sebuah pasar kompetisi, selalu ada penyelenggara yang menjadi pemimpin pasar yang 

memiliki penguasaan pasar paling besar atau seringkali disebut sebagai Significant Market Power 

(SMP) ditentukan dengan berbagai parameter yakni sebagai berikut: 

1) Besar penguasaan pasar dari sisi market share pelanggan 

2) Besar penguasaan pasar dari sisi revenue share 

3) Besar penguasaan pasar dari sisi kemampuan penyelenggara dalam mempengaruhi 

kompetisi (kekuatan modal, strategi kompetisi, dll) 

 

Di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam PM 08 tahun 2006, penetapan penyelenggara SMP 

dilakukan dengan menghitung pendapatan usaha sebesar 25% atau lebih dari tiap segmentasi 

layanannya. Saat ini para penyelenggara yang terkategori sebagai penyelenggara dominan 

adalah: 

1. PT. Telkom (Penyelenggara jaringan tetap lokal, jarak jauh, dan SLI serta penyelenggara 

jaringan tetap lokal dengan mobilitas terbatas) 

2. PT. Telkomsel (Penyelenggara jaringan bergerak seluler) 

3. PT. Indosat (Penyelenggara jaringan tetap SLI) 

4. PT. PSN (Penyelenggara jaringan bergerak satelit) 

Satu-satunya regulasi asimetrik pada regulasi penyelenggaraaan jaringan telekomunikasi adalah 

bahwa Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI) penyelenggara dengan pendapatan usaha 

(operating revenue) 25% atau lebih dari total pendapatan usaha seluruh penyelenggara dalam 

segmentasi layanannya wajib mendapat persetujuan dari BRTI. Ketentuan ini tertuang dalam PM 

08 tahun 2006 pasal 20. 

Pemerintah berpandangan bahwa perbedaan penguasaan pangsa pasar yang cukup signifikan 

antara sebagian penyelenggara yang “lebih kuat” dengan sebagian penyelenggara lainnya 

merupakan sinyal adanya kebutuhan evaluasi kategori penyelenggara dominan serta aturan yang 

mengikatnya (regulasi asimetrik). Kategori penyelenggara dominan dan regulasi yang 

mengikatnya diperlukan untuk menjaga iklim kompetisi yang sehat.  

 

3.6  Permasalahan Tarif Pungut  
Pemerintah dituntut untuk dapat menciptakan kompetisi yang fair yang dapat mendorong 

tumbuhnya industri serta memberikan manfaat kepada masyarakat. Oleh karena itu dipandang 

perlu untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan regulasi tarif pungut yang ada saat ini sebagai 

bahan perbaikan untuk menciptakan industri yang sehat.  
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3.6.1 Pengaturan Promosi 

Tarif promosi diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 9 Tahun 2008. Dalam PM tersebut 

diatur bahwa setiap penyelenggara telekomunikasi dapat menerapkan tarif promosi kepada 

pengguna layanan. Tarif promosi merupakan tarif layanan telekomunikasi yang besarannya lebih 

rendah dari biaya elemen jaringan. Namun yang menjadi permasalahan adalah belum diaturnya 

batas waktu penetapan tarif promosi. Akibatnya banyak penyelenggara yang memberlakukan 

tarif pungut on-netnya dibawah biaya elemen jaringan bahkan menggratiskan tarif pungut on-

netnya secara terus-menerus. 

Strategi tersebut dilakukan oleh penyelenggara untuk mendapatkan pelanggan sebanyak-

banyaknya, walaupun konsekuensi yang harus ditanggung dari penerapan tarif promosi yang 

telalu panjang adalah potensi kerugian yang dapat mengancam eksistensi penyelenggara 

telekomunikasi tersebut serta menimbulkan iklim persaingan usaha yang tidak sehat dalam 

industri telekomunikasi akibat adanya perang tarif. 

Tawaran tarif murah tersebut memang menjadi strategi para penyelenggara, terutama 

penyelenggara kecil yang memiliki customer dan okupansi jaringan kecil, untuk meningkatkan 

okupansi jaringan sehingga diharapkan dapat menurunkan unit biaya penggunaan jaringan. Skala 

ekonomi jaringan akan tercapai ketika investasi jaringan bisa diimbangi dengan adanya okupansi 

jaringan yang tinggi. 

Konsekuensi lainnya dari penerapan tarif promosi yang tidak berbatas waktu ini adalah 

penyelenggara cenderung menetapkan tarif pungut off-net yang jauh lebih tinggi daripada tarif 

on-net untuk mengimbangi panggilan on-net mereka serta memperoleh keuntungan. Perbedaan 

tarif on-net dan off-net yang cukup besar ini merugikan pengguna layanan karena menghambat 

pengguna layanan untuk melakukan penggilan ke pengguna lainnya yang berbeda 

Penyelenggara. 

 

3.6.2 Pengaturan Batasan Tarif Pungut 

Regulasi tarif interkoneksi merupakan perangkat penting dalam menangani permasalahan 

kompetisi yang diidentifikasi oleh Pemerintah dan regulasi ini tidak bisa berdiri sendiri 

mengingat: 

a. Pemerintah bisa saja gagal dalam menetapkan tarif interkoneksi yang sesuai dengan biaya 

sebenarnya 

b. Meskipun Pemerintah sudah menerapkan perhitungan tarif interkoneksi berdasarkan 

cost-based, tetapi penyelenggara besar tetap saja dapat memberlakukan tarif pungut off-

net di atas tarif dasar. 

Konsekuensinya distorsi pasar akan tetap terjadi sehingga diperlukan regulasi pendukung untuk 

mengatasi permasalahan diferensiasi tarif tersebut. 
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Tabel 22 Kondisi Industri Telekomunikasi di Beberapa Negara 

Terdapat 3 kondisi umum yang terjadi di negara-negara yang mengalami diferensiasi tarif; 

dimana masing-masing negara memiliki kadar kondisi yang berbeda-beda. 

a. Konsentrasi trafik on-net yang besar dan cenderung meningkat 

b. Perbedaan ukuran penyelenggara yang signifikan antara penyelenggara terbesar dengan 

penyelenggara terkecil. Ukuran penyelenggara ditentukan dari market share, baik dari sisi 

pendapatan, jumlah pelanggan, trafik maupun wilayah cakupan. 

c. Perbedaan tarif pungut off-net dan on-net yang cukup besar dan cenderung meningkat. 

Kondisi ini juga terjadi di industri telekomunikasi Indonesia. Untuk itu Pemerintah memandang 

perlu dilakukan penyempurnaan regulasi terkait tarif pungut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa negara telah menyadari pentingnya pengaturan tarif pungut untuk menjaga iklim 

investasi sektor telekomunikasi berjalan dengan baik.  

Berikut hasil benchmark lainnya terkait pengaturan tarif di beberapa negara. 

 Kenya 

Bulan Agustus 2010, Communications Commission of Kenya (CCK) menerapkan peraturan 

dimana Penyelenggara-Penyelenggara dominan diharuskan mengimplementasikan price 

cap untuk tarif panggilan off-net dengan besaran yang sama dengan tarif panggilan on-

net. 

 Singapura 

IDA melarang Penyelenggara menerapkan diferensiasi tarif on-net/off-net sampai dengan 

Januari tahun 2005, kecuali pada saat promosi. 

 Kolombia 

Pada bulan Februari 2009, Communications Regulatory Commission (CRC) mengatur 

perbedaan tarif on-net/off-net yang diperbolehkan. Untuk semua tariff plan yang 

ditawarkan oleh Penyelenggara dominan (kecuali promosi), tarif pungut off-net harus 

sama atau lebih kecil dari tarif on-net rata-rata + MTR. 
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 Turki 

Pada bulan September 2007, Information and Communications Technologies Authority 

(ICTA) mengeluarkan kebijakan: 

a. Price cap untuk panggilan off-net dengan menetapkan tarif tertinggi untuk panggilan 

off-net. 

b. “internal” non-discrimination obligation yang menetapkan floor price untuk panggilan 

on-net. 

 Thailand 

NBTC mengatur tarif maksimum layanan domestic voice pada tahun 2012. Isinya adalah 

NBTC menetapkan tarif batas atas layanan voice ditetapkan di angka 0.99 THB atau sekitar 

Rp. 400. Angka tersebut merupakan tarif maksimum untuk panggilan on-net maupun 

panggilan off-net. 

 Namibia 

Mulai 1 Juli 2009 Pemerintah Namibia menetapkan tarif tertinggi untuk panggilan off-net 

sebesar 25% di atas harga terminasi dasar. 

 

3.6.3 Pelaporan Tarif 

PM 9 tahun 2008 mewajibkan penyelenggara untuk melaporkan tarif pungut yang diberlakukan 

maksimal 5 hari kerja setelah diimplementasikan. Ketentuan ini perlu dievaluasi mengingat 

Pemerintah perlu mengawasi implementasi tarif pungut. 

Pemerintah perlu membandingkan laporan tarif pungut dengan laporan RFR dan RSAC sehingga 

didapat analisa implementasi tarif pungut yang sesuai.  
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Gambar 20 Data input perhitungan biaya interkoneksi 

BAB 4  

Usulan Kebijakan Penyempurnaan Regulasi Tarif dan Interkoneksi 
 

Dalam upaya menyelesaikan permasalahan tarif pungut interkoneksi sebagaimana dijelaskan 

diatas, maka terdapat beberapa butir usulan penyempurnaan kebijakan regulasi tarif dan 

interkoneksi sebagai berikut :  

4.1 Usulan Penyempurnaan Kebijakan Regulasi Interkoneksi 
 

1. Model Perhitungan Biaya Interkoneksi: Regionalisasi data input biaya pada perhitungan 

interkoneksi, Alokasi BHP Pita Spektrum Frekuensi Radio ke Common Cost, Redefinisi 

Trafik Chargeable dan Non Chargeable, Parameter WACC 

 

a. Regionalisasi data input biaya pada perhitungan interkoneksi 

Perhitungan akan lebih didetailkan dengan data input yang disesuaikan dengan 

region-region. Perhitungan dilakukan dengan menghitung biaya (cost) jaringan di 

setiap regional yang ditentukan, yaitu ada 7 regional: Jabodetabek, Jawa (minus 

Jabodetabek), Sumatera, Kalimantan, Bali NTB NTT, Sulawesi dan Maluku Papua, 

kemudian untuk implementasi tarif interkoneksi akan dilakukan dengan 

menjumlahkan setiap biaya jaringan seluruh regional dengan total trafik nasional. 

Kebijakan ini bertujuan agar perhitungan menggunakan parameter yang detail setiap 

regional dan menghasilkan perhitungan yang akurat, selain itu menjadi perangkat bagi 

Pemerintah untuk mengetahui biaya penyelenggaraan telekomunikasi di setiap 

regional. Konsep model perhitungan regionalisasi data input biaya sebagaimana pada 

gambar dibawah ini, data input tabel sebagaimana terlampir dalam dokumen ini :  
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Gambar 21 Network Design Parameter Regional 

Gambar 22 Unit Investment dan Opex Regional 

• Hari sibuk dan jam sibuk untuk mengetahui konsentras pengguna

• Proporsi jumlah trafik pada saat hari sibuk dan jam sibuk

• Faktor konversi kapasitas trafik (Erlang, Mbps, dll)

• Trafik unchargeable dan chargeable

Parameter layanan

• High level signaling (ring tone)

• Rata-rata lama panggilan

• Successful call ratio (SCR)
Uplift factor

• Rata-rata radius BTS, node B di lapangan per regional dan per geotype

• Pemanfaatan microcell dalam menjangkau area sempit (indoor dan outdoor)

• Penggunaan rata-rata jumlah sektoral di lapangan per regional dan per geotype

• Blocking probability (1% untuk seluler) untuk 2G maupun 3G referensi eropa

• Kebutuhan kapasitas network untuk soft handoff sebesar 20%

• Rata-rata penggunaan CE per NodeB per regional dan per geotype

parameter radio 
network

• Konversi trafik 2G dan 3G pada jaringan transmisi akan menggunakan Mbps 
karena transmisi sudah berbasis IPParameter transmisi

•Harga perangkat terpasang dibedakan berdasarkan regional

•Harga perangkat terpasang regional timur akan cenderung lebih tinggi
daripada regional barat

Harga perangkat

•Biaya operasional dibedakan berdasarkan regional

•Biaya operasional regional timur akan cenderung lebih tinggi daripada
regional barat

Biaya operasional

•Data referensi dari lembaga Negara yang memiliki otoritas (IBPA)

•Setiap operator akan menggunakan data referensi yang sama

Risk Free Rate dalam
WACC

•WACC NasionalWACC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Alokasi BHP Pita Spektrum Frekuensi Radio ke Common Cost 

Perubahan mekanisme BHP ISR ke BHP Pita Spektrum Frekuensi Radio juga berpengaruh 

kepada model perhitungan biaya interkoneksi, dimana pada rezim BHP ISR, BHP Frekuensi 

dimasukan sebagai biaya elemen jaringan. Untuk rezim BHP Pita, BHP Frekuensi harus 

dimasukan kedalam alokasi fixed cost (common cost) mengingat BHP Frekuensi menjadi 

biaya yang tidak bergantung kepada jumlah unit produksi. Perhitungan akan disesuaikan 

dengan alokasi biayanya 
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c. Definisi Tarif Chargeable dan Unchargeable 

Per definisi, trafik chargeable adalah seluruh trafik yang dilalukan pada elemen jaringan  

kecuali untuk keperluan high level signaling. Semua trafik saat ini diperhitungkan di dalam 

networking dimensioning, namun di dalam perhitungan biaya interkoneksi trafik 

chargeable tidak menghitung trafik gratis. Ke depan, trafik chargeable adalah seluruh 

trafik percakapan, termasuk di dalamnya trafik gratis akan dimasukkan ke dalam 

perhitungan cost. Sedangkan trafik unchargeable adalah trafik untuk keperluan signaling, 

seperti ring tone, busy tone, dan sebagainya. Kebijakan ini menjadikan penyelenggara 

lebih cermat dalam melakukan promosi karena promosi yang berlebihan dengan 

memberikan tarif gratis akan menjadikan turunnya biaya interkoneksi penyelenggara 

yang bersangkutan 

 

d. Parameter WACC 

Pemeritah berpandangan bahwa dalam perhitungan biaya interkoneksi, diperlukan 

referensi yang sama atas penggunaan nilai-nilai ekonomis dalam komponen WACC, 

seperti risk free rate dan market risk premium. Hal ini dikarenakan para penyelenggara 

berada pada market yang sama yakni pasar industri telekomunikasi Indonesia. Nilai-nilai 

tersebut akan mengacu pada nilai yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang, yaitu 

Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA). Penentuan nilai-nilai ekonomis merupakan nilai 

untuk investasi beberapa tahun kedepan, sehingga lebih sesuai untuk investasi industri 

telekomunikasi. Pada saat penentuan referensi parameter tersebut akan ditentukan 

kurun waktunya (bukan spot). 

 

2. Implementasi Biaya Interkoneksi 

 

a. Biaya Interkoneksi Asimetrik 

 

Tarif interkoneksi asimetrik dapat diberlakukan apabila pada industri telekomunikasi 

terdapat beberapa kondisi sebagai berikut: 

 Ada penyelenggara yang mempunyai skala ekonomi yang kurang 

menguntungkan. Penyelenggara dengan jumlah pengguna dan volume trafik 

yang sedikit tentu akan mempunyai unit biaya yang lebih besar. Perbedaan skala 

ekonomi yang cukup besar antar penyelenggara dapat menyebabkan distorsi 

kompetisi karena suatu penyelenggara menjadi kurang kompetitif sehingga 

diperlukan insentif berupa tarif interkoneksi asimetrik. 

 Perbedaan penguasaan sumber daya spektrum frekuensi radio (SFR). 

Penyelenggara incumbent biasanya menguasai pita SFR yang lebih luas 

dibandingkan penyelenggara baru. Dengan lebar pita frekuensi yang lebih sedikit, 

penyelenggara akan mengeluarkan biaya yang lebih besar karena memerlukan 



54 
 

base station yang lebih banyak. Akibatnya unit biaya akan lebih besar sehingga 

dapat diberikan insentif berupa tarif interkoneksi asimetrik. 

 Apabila penyelenggara menerapkan perbedaan tarif pungut on-net dan off-net 

yang berbeda. Perbedaan pada tarif pungut ini dipandang menguntungkan 

penyelenggara dengan pelanggan yang banyak, karena mendorong peningkatan 

trafik on-net serta dapat menurunkan trafik off-net. Namun demikian, 

peningkatan tarif interkoneksi dapat menyebabkan kenaikan tarif off-net. Hal ini 

akan membentuk level kompetisi yang semakin tidak berimbang bagi 

penyelenggara yang hanya memiliki pelanggan yang sedikit.  

 Pertimbangan dari usulan implementasi biaya interkoneksi asimetrik sebagai 

berikut: 

a. Tarif asimetrik dipandang dapat mendukung kompetisi pada industri 

dengan kondisi penyelenggara yang sangat berbeda-beda 

b. Tarif asimetrik dapat memberikan insentif bagi penyelenggara berupa 

pengembalian investasi dari biaya interkoneksi. Insentif ini harus 

dimanfaatkan penyelenggara untuk membangun fondasi kompetisi, serta 

melakukan perluasan coverage, peningkatan kapasitas jaringan dan 

kualitas layanan. 

c. Pelaksanaan tarif interkoneksi asimetrik dibatasi hanya 3 (tiga) tahun 

untuk mendorong efisiensi penyelenggaraan interkoneksi untuk jangka 

panjang. Pemerintah akan secara berkala mengevaluasi implementasi 

kebijakan ini dan dapat melakukan intervensi atau revisi kebijakan 

manakala dipandang diperlukan. Hal serupa pernah dilakukan oleh 

Pemerintah telekomunikasi Afrika Selatan (The Independent 

Communications Authority of South Africa – ICASA) yang menerapkan tarif 

asimetrik selama 3 tahun untuk penyelenggara Cell C dan Telkom Mobile. 

Kebijakan ini sedianya berakhir pada bulan Maret 2014 tetapi kemudian 

diperpanjang sampai dengan tahun 2014. 

d. Pemerintah merekomendasikan penerapan tarif interkoneksi asimetrik, 

dengan berbatas waktu yakni 3 tahun. Penerapan tarif interkoneksi 

asimetrik diusulkan berlaku pada tahun 2016 sampai dengan 2018, dimana 

para penyelenggara melakukan perhitungan biaya interkoneksi masing-

masing pada tahun 2015. 

 

b. Pengaturan POC dan POI Jaringan Bergerak Seluler 

 

Dengan penerapan biaya interkoneksi asimetrik, maka Pemerintah 

merekomendasikan pengaturan PoC dan PoI dengan opsi 2 sebagaimana tersebut 

dalam butir 3.2.2 diatas, dimana pada setiap PoC penyelenggara terdapat 1 PoI atau 

lebih. PoC yang memiliki PoI dan PoC surrounding akan bergabung menjadi satu PoC. 
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Opsi ini dipandang sebagai opsi yang paling adil bagi industri serta tidak menyebabkan 

perubahan yang terlalu signifikan dibandingkan dengan opsi lainnya. Biaya 

interkoneksi akan dihitung ulang pada tahun 2015 dengan konfigurasi PoC dan PoI 

yang baru. Hasilnya akan diimplementasikan pada tahun 2016 sampai dengan 2018.  

 

Opsi 2 dapat menyebabkan perubahan tarif interkoneksi akibat perubahan 

konfigurasi PoC dan PoI, namun demikian hal ini diperlukan industri telekomunikasi 

karena lebih menggambarkan biaya interkoneksi yang sesungguhnya dan terbebas 

dari “keuntungan administratif” yang mungkin diterapkan penyelenggara. 

Penyelenggara akan memiliki kesempatan untuk menterminasikan trafik interkoneksi 

secara lokal sehingga diharapkan tercapai penyelenggaraan yang lebih efisien. 

Penyelenggaraan layanan yang lebih efisien dapat mendorong penurunan tarif pungut 

sehingga dapat lebih terjangkau bagi masyarakat. 

 

3. Transit Interkoneksi 

Layanan transit merupakan kebutuhan penyelenggara dalam menyalurkan trafik. 

Pemerintah perlu memperjelas dan mempertegas aturan mengenai transit interkoneksi. 

Arah kebijakan masih sama yakni penyediaan layanan yang lebih efisien. Karena itu, 

transit interkoneksi diperbolehkan sepanjang menggunakan prinsip least cost routing, 

dimana keputusan untuk mentransitkan trafik interkoneksi didasari oleh pertimbangan 

penyediaan layanan dengan biaya yang lebih murah (dibandingkan dengan direct 

interconnection dan sewa jaringan). Pemerintah juga mendorong penyelenggara lain 

untuk menyediakan layanan transit dan meningkatkan kompetisi, mengingat ke depan 

layanan transit akan sangat diperlukan oleh industri telekmunikasi Indonesia.  

 

4. Laporan RFR dan RSAC 

 

Untuk memaksimalkan fungsi RFR dan RSAC sebagai alat kontrol Pemerintah terhadap 

biaya interkoneksi dan tarif pungut, Pemerintah merekomendasikan pengaturan RFR dan 

RSAC sebagai berikut: 

a. Implementasi biaya interkoneksi asimetrik, sehingga RFR dapat langsung 

dibandingkan dengan biaya interkoneksi masing-masing penyelenggara. 

b. Nilai aset yang digunakan pada RFR adalah nilai CCA Adjustment, karena 

mendekati nilai MEA yang digunakan dalam perhitungan biaya interkoneksi 

sehingga RFR dan biaya interkoneksi hasil perhitungan menjadi lebih sebanding 

c. Nilai RSAC harus tercermin dalam perhitungan tarif pungut yang diberlakukan 

penyelenggara. 

d. Penyelenggara tetap diwajibkan menyerahkan RFR dan RSAC setiap tahun dan 

pada saat terjadi perubahan biaya interkoneksi 

 

5. Penyelenggara Dominan (Significant Market Power) 
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Pemerintah merekomendasikan kategori penyelenggara dengan posisi dominan 

menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya pada pasal 25.  

Penyelenggara dominan adalah: 

a. Satu penyelenggara yang menguasai 50% pangsa pasar (pendapatan usaha, 

jumlah pelanggan, dsb) atau lebih dalam suatu segmentasi layanan; atau 

b. Dua atau tiga penyelenggara yang menguasai 75% pangsa pasar (pendapatan 

usaha, jumlah pelanggan, dsb) atau lebih dalam suatu segmentasi layanan. 

c. Pemerintah akan mengevaluasi penyelenggara setiap tahun, dan akan 

mengeluarkan penetapan penyelenggara yang terkategori sebagai penyelenggara 

dominan.  

 

6. Regulasi Asimetrik Yang Mengikat Penyelenggara Dominan  

 

Oleh karena implementasi biaya intekoneksi asimetrik cost-based dimana seluruh 

penyelenggara menghitung biaya interkoneksi masing-masing, maka seluruh DPI (yang 

memuat biaya interkoneksi) penyelenggara harus mendapat persetujuan BRTI. BRTI akan 

melakukan evaluasi sebelum memberikan persetujuan terhadap DPI penyelenggara.  

 

Regulasi asimetrik yang mengikat penyelenggara dominan adalah publik termasuk 

penyelenggara dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPI milik 

penyelenggara dominan. DPI milik penyelenggara dominan sebelum ditetapkan oleh BRTI 

akan dikonsultasipublikkan untuk mendapat tanggapan dari publik dan penyelenggara, 

sebagai bagian evaluasi BRTI. Selain itu, regulasi asimetrik juga berlaku pada pengaturan 

periode maksimum untuk melakukan promosi dalam 1 tahun kalender. Penyelenggara 

dominan memiliki periode maksimum yang lebih sedikit dari penyelenggara non 

dominan. Namun demikian, kebijakan ini akan berlaku sementara yaitu 3 (tiga) tahun, dan 

akan dievaluasi secara berkala. Regulasi asimetrik direkomendasikan akan berlaku mulai 

tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. 

 

4.2 Usulan Penyempurnaan Kebijakan Tarif Pungut 

4.2.1  Besaran Tarif 

Pemerintah merekomendasikan pengaturan besaran tarif pungut sebagai berikut: 

a. Tarif pungut on-net = biaya elemen jaringan on-net + biaya aktivitas layanan retail + profit 

b. Tarif pungut off-net = biaya elemen jaringan off-net + biaya aktivitas layanan retail + profit.  

 Biaya elemen jaringan off-net merupakan biaya originasi + biaya interkoneksi.  

 Biaya aktivitas layanan retail merupakan biaya Retail Service Activities Costs (RSAC). 

 Profit adalah keuntungan yang diharapkan penyelenggara yang besarnya di atas Rp 0. 

c. Pengaturan batasan tarif pungut: 
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Pemerintah merekomendasikan pengaturan batasan tarif pungut yang diperlukan dengan 

tujuan untuk: 

 melindungi pengguna dari tarif layanan yang terlalu mahal; 

 mengurangi dan menghindari subsidi silang; 

 melindungi penyelenggara dari persaingan yang tidak sehat; 

 menjamin pengembalian investasi penyelenggara untuk pertumbuhan industri 

telekomunikasi yang berkelanjutan. 

 

Pengaturan batasan tarif pungut yaitu dilakukan: Pembatasan Selisih (delta) Maksimum 

antara Tarif Off-net dan Tarif On-net. Selisih (delta) maksimum = n% x tarif off-net, dimana 

n% < 100%. 

d. Terhadap besaran n% sebagaimana dimaksud dalam butir c di atas, Pemerintah meminta 

masukan dari publik. 

 

4.2.2 Pengaturan Promosi 

Pemerintah perlu mengatur promosi yang dilakukan oleh penyelenggara dengan tujuan sebagai 

berikut: 

a. Membentuk iklim persaingan usaha yang sehat. 

b. Mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan. 

c. Melindungi pengguna dari promosi yang tidak transparan. 

 

Pengaturan promosi yang direkomendasikan Pemerintah dalam whitepaper ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Besaran tarif promosi tidak dibatasi untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat 

memanfaatkan tarif layanan yang semurah-murahnya. 

b. Periode promosi dibatasi untuk menjaga iklim kompetisi yang sehat dan keberlangsungan 

industri. Penyelenggara dominan diperkenankan melakukan promosi paling banyak selama 

60 (enam puluh) hari kalender dalam 1 tahun berjalan (dari 1 Januari sampai dengan 31 

Desember). Penyelenggara non dominan diperkenankan melakukan promosi paling banyak 

selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dalam 1 tahun berjalan.  

c. Apabila penyelenggara melanggar batas promosi, maka Pemerintah akan menghentikan 

promosi yang dilakukan dan memberikan sanksi kepada penyelenggara tersebut. Sanksi 

dapat berupa pemangkasan batas periode promosi maksimum penyelenggara tersebut pada 

tahun berikutnya sesuai dengan jumlah waktu pelanggaran. Waktu promosi tidak dapat 

dialihkan ke tahun selanjutnya. Pemerintah akan secara berkala mengevaluasi ketentuan 

promosi ini. 

d. Transparansi promosi. Penyelenggara harus menginformasikan promosi yang dilakukan, baik 

berupa laporan kepada Pemerintah maupun penjelasan kepada pengguna. Promosi yang 
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dilakukan harus dipublikasikan dengan jelas dan mudah dimengerti. Syarat dan ketentuan 

yang berlaku harus langsung dijelaskan dalam promosi pada berbagai media promosi, tanpa 

pengguna harus terlebih dahulu mengakses informasi pada tempat lain, misalnya pada 

website penyelenggara. 

e. Obyek tujuan promosi. Penyelenggara tidak diperkenankan memberikan promosi pada 

pengguna baru saja. Hal ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan penggunaan nomor 

yang disebabkan pengguna berganti-ganti nomor (starter pack). Penyelenggara 

diperkenankan memberikan promosi khusus kepada pelanggan lama, dengan tujuan untuk 

mempertahakan loyalitas dari pelanggan. 

f. Setelah periode promosi berakhir/habis, penyelenggara kembali menerapkan tarif pungut 

normal. 

 

4.2.3 Pelaporan Tarif 

Penyelenggara diwajibkan untuk melaporkan kepada Pemerintah beberapa informasi di bawah 

ini: 

a. Tarif pungut, paling lambat 30 September setiap tahunnya. 

b. Perubahan tarif pungut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum diberlakukan. 

c. Tarif promosi, paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah diberlakukan. 

d. Perubahan tarif promosi, paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah diberlakukan. 

 

Apabila penyelenggara terlambat melaporkan, maka Pemerintah akan memberikan sanksi yaitu 

waktu promosi penyelenggara tersebut pada tahun berikutnya akan dikurangi sejumlah hari 

keterlambatan penyampaian laporan. Penyelenggara wajib mempublikasikan tarif pungut, tarif 

promosi, durasi promosi beserta perubahan-perubahannya dengan jelas dan transparan, serta 

mudah diakses oleh pengguna. 

 

4.2.4 Pengaturan Tarif Layanan Data Internet 

Tarif layanan data akses internet sampai saat ini belum diatur oleh Pemerintah. Trend industri 

telekomunikasi kedepan akan didominasi oleh layanan data akses internet, dimana trafik layanan 

data akses internet terus menunjukan pertumbuhan, disisi lain pembangunan jaringan untuk 

layanan data akses internet terus dilakukan oleh penyelenggara. Penyelenggara mulai 

“mengkompetisikan” layanan data akses internet, terutama promosi tarif dan jenis layanan, 

namun pertumbuhan investasi dan trafik layanan data akses internet belum disertai oleh 

pertumbuhan revenue yang berimbang/memadai. Oleh karenanya Pemerintah perlu melakukan 

pengaturan tarif layanan data akses internet. Pemerintah meminta masukan dari para 

penyelenggara tentang konsep pengaturan tarif layanan data akses internet. 
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Tabel 23 Rencana Penjadwalan Penyiapan dan Implementasi Regulasi Tahun 2015 

No Rencana Kegiatan

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

Masa penerimaan masukan 

dokumen konsultasi publik 

dari penyelenggara jaringan 

bergerak seluler

2

Masa penyempurnaan 

dokumen konsultasi publik 

dengan mempertimbangkan 

masukan dari para 

penyelenggara

3

Masa penyusunan model 

perhitungan, simulasi model 

perhitungan dan teknis 

pengaturan PoC dan PoI 

dengan para penyelenggara

4

Masa penyusunan konsep 

revisi Revisi Regulasi Tarif 

dan Interkoneksi dan 

Rencana Penetapan Revisi 

Regulasi oleh Menteri

5

Masa transisi dan penyiapan 

termasuk perhitungan ulang 

Implementasi Revisi 

Regulasi Tarif dan 

Interkoneksi

6
Masa implementasi Revisi 

Regulasi

JuniJanuari Februari Maret April Mei Juli Agustus September Oktober November

4.3 Rencana Penjadwalan Penyiapan Dan Implementasi Regulasi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 PENUTUP  
Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen 

PPI), Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengundang seluruh stakeholder di bidang 

industri telekomunikasi untuk memberikan tanggapan atas dokumen konsultasi publik mengenai 

penyempurnaan regulasi tarif dan interkoneksi yang dapat disampaikan paling lambat tanggal 20 

Februari 2015. kepada: 

Direktur Telekomunikasi, 
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika  
Gedung Sapta Pesona Lantai 5 
Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta  Pusat 10110  
 
atau melalui email yang ditujukan kepada:  

 Diah Utami, email: diah1812@yahoo.com  

 Irma Handayani, email: bundanada@yahoo.com, irma@postel.go.id 

 Gerhana Sasongko, email: gerhana.sasongko.supendi@kominfo.go.id 
 

mailto:gerhana.sasongko.supendi@kominfo.go.id

