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PERUBAHAN DALAM RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOMINFO TENTANG JASA TELEKOMUNIKASI 
 

No Substansi Rancangan Perubahan 

1. Pemanfaatan Infrastruktur USO 
oleh Penyelenggara Jasa 
Telekomunikasi. 

Pemanfaatan Infrastruktur Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation) 
oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi  

  
1) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Layanan Akses Internet (ISP) dapat menyediakan akses internet di wilayah 

kabupaten/kota yang terdapat infrastruktur kewajiban pelayanan universal (universal service obligation) yang telah 
disediakan oleh Pemerintah.  

2) Dalam menyediakan akses internet tersebut, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Layanan Akses Internet (ISP) 
dapat melakukan kerjasama jual kembali dengan Pelaksana Jual Kembali.  

3) Pelaksana Jual Kembali atas persetujuan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Layanan Akses Internet (ISP) 
dapat:  
a. menyediakan sebagian atau seluruh alat dan/atau perangkat point of presence (PoP); dan  
b. menggunakan spektrum frekuensi radio yang termasuk kategori izin kelas untuk menyediakan akses ke 

pelanggan.   
4) Penyedia Infrastruktur kewajiban pelayanan universal (universal service obligation) sebagai penyelenggara jaringan 

tetap tertutup dapat mengajukan penggunaan frekuensi radio microwave link di kabupaten/kota dimana terdapat 
Infrastruktur kewajiban pelayanan universal (universal service obligation) untuk digunakan oleh penyelenggara Jasa 
Telekomunikasi Layanan Akses Internet (ISP) dalam menyediakan akses internet.  

5) Akses internet dimaksud dapat dimanfaatkan untuk Base Transceiver Station (BTS) oleh Penyelenggara Jaringan 
Bergerak Seluler. 

6) Untuk menjamin koneksi akses di wilayah kewajiban pelayanan universal (universal service obligation) 
penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menyediakan interkoneksi.  

7) Pelaksanaan ketentuan-ketentuan di atas wajib dilakukan secara:  

a. Efisien;  
b. Transparan;  
c. Akuntabel;  
d. Non-diskriminatif;  
e. Sesuai dengan prinsip-prinsip dasar kewajiban pelayanan universal (universal service obligation); dan  
f. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

  

2. Penggunaan Spektrum Frekuensi 
Radio yang dikategorikan sebagai 
izin kelas oleh penyelenggara ISP 
dan Siskomdat 

Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dapat menggunakan alokasi frekuensi radio yang dikategorikan sebagai izin kelas 
untuk menyediakan akses point to point dari point of presence (PoP) ke lokasi pengguna sepanjang tidak tersedia 
jaringan milik penyelenggara Jaringan Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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3. Penghapusan ketentuan kewajiban 
pencatatan pendapatan Jual 
Kembali Jasa Telekomunikasi ke 
dalam Pendapatan Penyelenggara 
Jasa Telekomunikasi 

Ketentuan ini dihapus: 
 
Seluruh pendapatan dari pelaksanaan Jual Kembali Jasa Telekomunikasi menjadi pendapatan dari dan dibukukan oleh 
Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;  
 

4. Perubahan definisi Layanan 
Internet Teleponi untuk Keperluan 
Publik (ITKP) 

Layanan Internet Teleponi untuk Keperluan Publik yang selanjutnya disebut Layanan ITKP adalah jenis layanan dalam 
Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang menyediakan layanan teleponi sambungan langsung jarak jauh dan 
sambungan langsung internasional berbasis protokol internet.  

5. Penyelenggara Jasa 
Telekomunkasi Layanan ITKP 
dapat menyediakan layanan 
menerima panggilan masuk 
(incoming call) dari luar wilayah 
Indonesia dan menjamin traceability 
incoming call tanpa masking 

1) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyelenggarakan layanan ITKP dapat menyediakan layanan: 
a. melakukan panggilan keluar (outgoing) dengan menggunakan kode akses; dan 
b. menerima panggilan internet teleponi dari luar wilayah Indonesia. 

 
2) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyelenggarakan layanan ITKP wajib mengetahui mitra kerja sama 

dalam menerima setiap panggilan internet teleponi dari luar wilayah Indonesia. 
 

3) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyelenggarakan layanan ITKP wajib menampilkan nomor pemanggil 
tanpa melakukan masking untuk layanan menerima panggilan internet teleponi dari luar wilayah Indonesia. 

 

6. Akomodasi Perkembangan dari 
Teknologi dan Kebutuhan 
Masyarakat. 

1) Telekomunikasi diselenggarakan dengan mengakomodasi perkembangan dari teknologi dan/atau kebutuhan 
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2) Perkembangan dimaksud dapat berupa: 
a. Penggunaan teknologi baru; 
b. Model bisnis baru: 
c. Jenis layanan penyelenggaraan telekomunikasi baru; dan 
d. perkembangan baru lainnya. 

3) Dalam hal belum diatur, akomodasi terhadap perkembangan dimaksud dapat dilakukan dalam bentuk: 
a. Penetapan oleh Menteri: dan/atau 
b. Penetapan oleh Direktur Jenderal. 

4) Penetapan dillakukan setelah mempertimbangkan: 
a. Efisiensi; 
b. Manfaat; 
c. Persaingan usaha yang sehat; 
d. Kesehatan industri; dan 
e. Kepentingan konsumen dan masyarakat. 

 

 


