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EXECUTIVE SUMMARY 
 

Perkembangan teknologi industri telekomunikasi telah membawa perubahan 

terhadap perilaku masyarakat dan dunia usaha dalam berkomunikasi. Pada masa 

sebelumnya, Penyelenggara Telekomunikasi (Penyelenggara) menentukan jenis 

layanan yang akan diberikan kepada pelanggan, keadaan bergeser menjadi 

pelangganlah yang lebih dominan menentukan jenis layanan apa yang lebih 

digemari. Apabila Penyelenggara tidak mampu membaca perubahan ini maka peran 

Penyelenggara tidak lebih dari sebagai penyedia kapasitas jaringan (dumb pipe).  

Keadaan ini didukung dengan kehadiran terminal pelanggan smartphone dalam 

ekosistem telekomunikasi bergerak. Smartphone mampu menembus aspek lain yang 

dibutuhkan masyarakat antara lain informasi, inovasi, navigasi, hiburan, gaya 

hidup, dan mobilitas. Kemampuan dan kemudahan terminal smartphone 

mengakses jaringan nirkabel lainnya seperti Wi-Fi memberikan alternatif tambahan 

bagi pelanggan untuk tersambung ke layanan internet.  

Upaya di atas tidak akan berhasil tanpa dukungan teknologi berbasis protokol 

internet (Internet Protocol/IP). Kemampuan integrasi layanan-layanan dalam 

jaringan berbasis IP mendorong Penyelenggara untuk secara bertahap 

menggantikan jaringan Time Division Multiplex (TDM) dengan jaringan berbasis IP 

(all-IP network). Manfaat migrasi jaringan menjadi all-IP network, bagi Penyelenggara 

secara jangka panjang dapat meningkatkan efisiensi, inovasi baru dan membuka 

peluang tambahan pendapatan dari layanan baru, sedangkan bagi pelanggan akan 

mendapatkan manfaat ragam layanan dengan jaminan kualitas yang lebih baik dan 

harga yang semakin terjangkau. 

Penggelaran jaringan baru memerlukan investasi yang besar dan waktu yang cukup 

panjang untuk dapat menjangkau seluruh pelanggan yang ada. Kondisi ini dapat 

dipercepat bila teknologi baru dapat memberikan kepastian kelangsungan usaha 

bagi Penyelenggara. Di sisi lain, kesiapan masyarakat sebagai pelanggan juga harus 

diperhatikan, rendahnya minat masyarakat terhadap teknologi baru dapat 

berakibat kepada masa sulit (pain period) yang harus dilalui oleh Penyelenggara. 

Tidak ada jalan pintas agar migrasi dari jaringan TDM menuju jaringan all-IP 

network dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Dengan tujuan agar migrasi 

berjalan dengan baik dan terarah, perlu perencanaan dan kebijakan yang matang, 

serta peran serta berbagai pihak yang terkait.  
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White Paper Roadmap Implementasi Interkoneksi Berbasis IP disusun dalam rangka 

antisipasi migrasi jaringan dari teknologi jaringan TDM ke jaringan berbasis all-IP 

network. White Paper mengulas kebutuhan interkoneksi berbasis IP dari berbagai 

aspek baik teknis, bisnis, regulasi serta kesiapan industri dan masyarakat. Ruang 

lingkup White Paper ini dititikberatkan pada permasalahan interkoneksi berbasis IP 

untuk layanan teleponi yang memerlukan standar kualitas yang diprasyaratkan 

termasuk layanan Rich Communication System (RCS). Sedangkan interkoneksi 

untuk layanan voice dan non-voice (aplikasi) yang berbasis best effort tidak menjadi 

bagian pembahasan dalam White Paper ini. 

Hasil analisis awal roadmap implementasi interkoneksi berbasis IP diperlukan masa 

transisi yang dimulai sejak tahun 2020 hingga 2024. Pada kurun waktu tersebut, 

Penyelenggara dapat melaksanakan interkoneksi berbasis IP pada jaringan yang 

telah berbasis IP, namun masih dapat melaksanakan interkoneksi berbasis TDM 

dalam hal masih ada jaringan berbasis TDM. Kemudian terhitung sejak tahun 2025, 

saat jaringan akses 4G/5G sudah mencapai minimal 60% dari keseluruhan jaringan 

akses Penyelenggara, maka seluruh pelaksanaan interkoneksi berbasis IP. 

Implementasi interkoneksi IP pada masa transisi dan masa setelahnya, 

membutuhkan dukungan perkuatan regulasi telekomunikasi. White Paper ini juga 

mengulas persiapan regulasi yang dibutuhkan agar implementasinya dapat 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai langkah 

antisipatif agar implementasi interkoneksi berbasis IP tersebut dapat berjalan secara 

efektif, maka tahap persiapan menjadi critical point dalam implementasi interkoneksi 

berbasis IP. Oleh karena itu, tahap persiapan dilakukan hingga tahun 2019 yang 

meliputi uji coba interkoneksi berbasis IP pada semua Penyelenggara termasuk 

kesesuaian pada terminal pelanggan, persiapan teknis, penyusunan regulasi terkait 

dan sosialisasi. Beberapa pengalaman implementasi di negara lain mengalami 

hambatan karena adanya permasalahan interoperabilitas jaringan antara 

Penyelenggara dan juga banyaknya variasi terminal 4G di sisi pelanggan. 

White Paper ini merupakan penyempurnaan dari White Paper Roadmap 

Implementasi Interkoneksi Berbasis IP yang sebelumnya sudah disampaikan 

kepada para penyelenggara telekomunikasi pada awal tahun 2018 dan kemudian 

disempurnakan melalui forum Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Rencana 

Strategis Implementasi Interkoneksi Berbasis IP pada tahun 2018. 
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White Paper ini bukan merupakan produk hukum, bersifat tidak mengikat dan 

belum final. Publik dan Stakeholder terkait diharapkan dapat memberikan masukan 

yang komprehensif dari berbagai sudut pandang guna membantu Pemerintah dalam 

penyusunan regulasi interkoneksi berbasis IP dan implementasinya dapat berjalan 

dengan baik, mendorong pemerataan manfaat layanan yang seluas-luasnya bagi 

masyarakat dan mendorong kompetisi yang sehat bagi industri. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dan implementasi teknologi baru pada industri telekomunikasi telah 

mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan ikut mempengaruhi cara kerja 

dunia usaha. Apabila sebelumnya Penyelenggara menentukan jenis layanan yang 

akan diberikan kepada pelanggan maka saat ini kondisinya berubah menjadi 

pelanggan yang dominan menentukan jenis layanan apa yang lebih digemari. Bila 

Penyelenggara tidak mampu membaca arah perubahan keinginan pelanggannya 

maka peran Penyelenggara tidak lebih dari sebagai penyedia kapasitas jaringan. 

Beberapa dekade yang lalu, Penyelenggara jaringan bergerak (mobile network 

penyelenggara) menjadi sentra pasar industri telekomunikasi. Ketergantungan 

pelanggan pada Penyelenggara jaringan bergerak sangat tinggi, khususnya untuk 

layanan teleponi, SMS/MMS, push mail dan web browser (WAP). Sebagai salah satu 

upaya untuk memberikan layanan tambahan bagi pelanggan, Penyelenggara 

melakukan kerja sama dengan sejumlah vendor dan meluncurkan berbagai bentuk 

layanan pendukung dan aplikasi yang bersifat proprietery. Sayangnya usaha ini 

tidak bisa memberikan hasil seperti yang diharapkan. Sifat ketertutupan operating 

system yang tidak membolehkan pihak ketiga untuk ikut berpartisipasi dalam 

pengembangannya menghambat munculnya inovasi baru. 

Hadirnya smartphone membuka era baru dalam ekosistem telekomunikasi bergerak. 

Kemampuan terminal pelanggan ini menembus aspek lain yang dibutuhkan 

masyarakat, khususnya dalam hal informasi, hiburan, gaya hidup, dan mobilitas. 

Smartphone juga dilengkapi berbagai aplikasi seperti musik, gambar bergerak, 

berbagi dokumen, navigasi satelit dan lainnya. 

Transformasi lain dari industri seluler adalah kemampuan terminal pelanggan 

untuk mengakses jaringan nirkabel lainnya seperti Wi-Fi memberikan alternatif 

tambahan bagi pelanggan untuk dapat tersambung ke layanan internet. Upaya di 

atas tidak akan berhasil apabila tidak didukung oleh protokol internet. Dengan 

demikian semakin jelas bagi para pelaku industri telekomunikasi bahwa teknologi 
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jaringan dan interkoneksi saat ini secara bertahap akan digantikan oleh teknologi 

all-IP. 

 

 

Gambar 1-1 Perubahan Pasar Komunikasi (Sumber: DIA – Digital Infrastructure and Internet Application) 

Di negara-negara maju, di mana jaringan PSTN sudah menjangkau hampir seluruh 

rumah tinggal, pada awalnya layanan komunikasi bergerak seluler hanya dianggap 

sebagai layanan sekunder. Lain halnya di negara-negara berkembang dan negara-

negara miskin, di mana jangkauan PSTN relatif terbatas, pengenalan layanan 

komunikasi bergerak seluler mendapat sambutan yang lebih baik karena dianggap 

sebagai layanan pengganti PSTN. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan layanan 

komunikasi bergerak seluler sangat tinggi. 

Penetrasi pelanggan PSTN cenderung menurun dari tahun ke tahun yang antara 

lain diakibatkan oleh adanya migrasi pelanggan PSTN ke seluler dan lebih tingginya 

pertumbuhan penduduk dibandingkan penambahan jaringan baru oleh 

Penyelenggara. Walaupun demikian jaringan PSTN yang berbasiskan fiber optik 

diperkirakan akan terus tumbuh dan akan menjadi penopang utama industri 

seluler. 
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Gambar 1-2 Tren Persentase Pelanggan PSTN per 100 Penduduk (Sumber: ICT Facts and Figures 2017, ITU) 

 

 

Gambar 1-3 Tren Persentase Pelanggan Seluler per 100 Penduduk (Sumber: ICT Facts and Figures 2017, ITU) 

Kemampuan teknologi seluler LTE dalam menangani data dengan kapasitas besar 

dengan kecepatan yang tinggi dimanfaatkan oleh para pengembang aplikasi dan 

konten untuk mengembangkan produknya. Trafik yang dihasilkannya disalurkan 

melalui jaringan data (mobile data). Mayoritas trafik yang berasal dari aplikasi dan 

konten (trafik mobile data) merupakan trafik yang tidak memberikan pendapatan 

tambahan langsung bagi Penyelenggara jaringan bergerak, padahal pada tahun 

2016 mendominasi trafik yang disalurkan oleh Penyelenggara jaringan bergerak. 

Dari total trafik yang disalurkan oleh Penyelenggara jaringan tetap dan jaringan 

bergerak, porsi trafik mobile data sebesar 9,8% sedangkan porsi trafik circuit 

switched hanya 0,1%. Trafik mobile data diprediksi meningkat pesat, dari 7,2 

Petabyte di tahun 2016 menjadi 48,27 Petabyte di tahun 2021 (CAGR 46%). 
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Secara keseluruhan trafik internet yang disalurkan oleh jaringan tetap (fixed 

network) merupakan bagian yang terbesar dari total trafik seluruh penyelenggara 

(jaringan tetap dan jaringan bergerak). Tahun 2021 diperkirakan porsi trafik data 

(mobile data ditambah trafik internet dari Penyelenggara jaringan tetap) akan 

meningkat menjadi 84,8% dari total trafik. Sedangkan trafik managed IP merupakan 

trafik yang antara lain berasal dari jaringan LAN/WAN dan Video on Demand yang 

menurut Cisco porsinya akan semakin berkurang. 

 

Gambar 1-4 Tren Pertumbuhan Layanan Data secara Global (Sumber: Cisco Visual Networking Index: Forecast and 

Methodology, 2016–2021, June 6, 2017) 

 

Gambar 1-5 Tren Trafik Mobile Data secara Global (Sumber: Cisco VNI Mobile, 2017) 

Untuk mengatasi dominasi trafik internet, Penyelenggara jaringan tetap maupun 

Penyelenggara jaringan bergerak harus mengembangkan layanan dan inovasi baru 

sebagai sumber pendapatan utama menggantikan pendapatan dari layanan 

konvensional seperti layanan teleponi dan SMS yang semakin tergerus oleh aplikasi 

OTT (Over the Top). Layanan ini harus lebih baik daripada layanan yang ditawarkan 

oleh OTT terutama dari sisi kualitas layanan (Quality of Service - QoS). Selain itu, 
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Penyelenggara juga dapat menawarkan jasa keterhubungan (connectivity services) 

dengan kualitas layanan (QoS) yang terjamin kepada OTT/Content Provider/Content 

Delivery Network Provider mulai dari titik interkoneksi sampai ke pelanggan. Jasa 

penyaluran informasi dengan kualitas terjamin (quality based delivery) ini 

diharapkan dapat memberikan pendapatan tambahan bagi Penyelenggara sehingga 

keberlangsungan industri dapat terjaga. Dengan demikian Penyelenggara dapat 

terhindar dari peran sebagai Penyelenggara dumb pipe yang hanya disibukkan oleh 

masalah penyediaan jaringan yang rendah biaya namun dituntut memberikan 

kualitas yang baik. 

Meskipun masih banyak kendala untuk menuju All IP communications, pada bulan 

September 2017, terdapat 627 Penyelenggara sudah menggelar jaringan LTE di 197 

negara, dan 110 Penyelenggara tersebut sudah meluncurkan layanan VoLTE 

terutama untuk panggilan on-net. Layanan yang disediakan oleh jaringan LTE terdiri 

dari 3 kategori, yaitu Voice over LTE (VoLTE), Video over LTE (ViLTE), dan Rich 

Communication Services (RCS). 

 

Gambar 1-6 Jumlah Penyelenggara yang sudah Menyelenggarakan Layanan LTE secara Global (sumber: GSMA (HD 

Voice GSA) update 18 september 2007) 
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Gambar 1-7 Layanan pada Jaringan LTE 

Untuk tahap awal pada saat penetrasi pelanggan masih rendah, penggelaran 

jaringan LTE oleh Penyelenggara dapat dianggap sebagai bagian dari modernisasi 

jaringan, upaya untuk memanfaatkan spektrum frekuensi yang lebih efisien, dan 

sebagai branding positioning.  

Sekilas Perkembangan Jaringan Tetap dan Jaringan Bergerak 

Jaringan tetap memiliki arsitektur awal yaitu antarmuka antar exchange adalah 

berbasis TDM, serta jalur signaling dan bearer masih sama. Pada lingkungan IP, 

arsitektur jaringan tetap mengantarkan trafik suara dan signaling pada jalur yang 

berbeda. Proses migrasi dari TDM based ke IP based dapat dilakukan dengan 

beberapa skenario dengan mempertimbangkan kualitas layanan pada pelanggan 

dan keberlangsungan bisnis Penyelenggara, antara lain secara co-exist antara 

jaringan TDM dan jaringan IP yaitu secara bertahap pelanggan dimigrasikan ke 

jaringan berbasis IP, penerapan langsung Packet Switch Network yaitu secara 

bertahap Local Exchange (LE) TDM dapat diganti dengan Access Gateway (AG) IP, 

migrasi langsung yaitu penggantian elemen jaringan secara serentak, dan 

penggunaan arsitektur IMS. 

Sedangkan pada arsitektur jaringan bergerak, baik 2G maupun 3G, didasarkan 

pada pemisahan yang jelas antara domain Circuit Switched (CS) dan Packet Switched 

(PS). Domain CS digunakan untuk layanan trafik suara dan data yang kompatibel 

dengan jaringan 2G. Antarmuka antar titik simpul jaringan (node) adalah berbasis 

TDM dalam jaringan 2G dan berbasis ATM atau IP dalam jaringan 3G. Domain PS 

digunakan untuk aplikasi data. IP digunakan pada level aplikasi antara terminal 
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pelanggan dan jaringan packet data (Packet Data Network – PDN), dan pada level 

transport antara RNC SGSN dan GGSN.  

3GPP memperkenalkan IP transport pada Release 5 sebagai alternatif dari ATM 

transport. Dalam Release 5 mulai diperkenalkan IMS (IP Multimedia Subsystem) pada 

domain PS. IMS memungkinkan pengenalan layanan multimedia melalui jaringan 

bergerak. Pada saat yang sama TISPAN (Telecoms & Internet converged Services and 

Protocols for Advanced Networks) mengusulkan ide yang sama untuk jaringan tetap. 

Teknologi jaringan LTE merupakan teknologi akses radio yang baru berbasis OFDM 

(Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Teknologi ini mirip dengan teknologi 

radio yang digunakan pada WiMAX. SAE (System Architecture Evolution) merupakan 

sistem yang mempunyai arsitektur full IP. Teknologi ini merupakan sistem 3GPP 

pertama yang tidak mempunyai domain CS. Layanan komunikasi disediakan oleh 

arsitektur IMS. Jaringan SAE mendukung mobilitas dengan jaringan 2G/3G dalam 

domain PS. Interworking dengan domain CS pada 2G/3G dilakukan dengan fitur 

VCC (Voice Call Continuity) pada IMS. 

 

Gambar 1-8 Transfromasi Jaringan 3G ke 4G 

Komponen utama SAE adalah EPC (Evolved Packet Core) dimana EPC berfungsi 

sebagai jaringan core multi-access berbasis IP yang memungkinkan Penyelenggara 

untuk menerapkan dan mengoperasikan jaringan common core packet untuk akses 

radio 3GPP (2G/3G/LTE), akses radio non-3GPP (HRPD, WLAN, WiMAX), dan 

akses tetap (Ethernet, DSL, Cable, Fiber). 
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Gambar 1-9 Arsitektur Jaringan 4G 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Tantangan ke depan yang harus dihadapi Penyelenggara adalah masalah 

interkoneksi antar penyelenggara untuk layanan VoLTE, ViLTE, dan RCS. 

Diharapkan ketiga layanan tersebut mampu menggantikan layanan yang ada 

(legacy services). 

Maksud dan tujuan disusunnya White Paper Roadmap Implementasi Interkoneksi 

Berbasis IP adalah mempersiapkan regulasi untuk mendukung perkembangan 

teknologi jaringan dan layanan berbasis IP yang dititikberatkan pada rencana 

pengaturan implementasi interkoneksi berbasis IP.  

Dokumen ini mengulas beberapa aspek yaitu meliputi aspek teknis, ekonomi, bisnis, 

sosial dan transisi, serta tinjauan regulasi yang berlaku saat ini untuk penyiapan 

regulasi ke depan. 

Sebagai rangkaian kegiatan penyempurnaan White Paper Roadmap Implementasi 

Interkoneksi Berbasis IP ini, Pemerintah juga telah melaksanakan kegiatan 

pembahasan dengan para penyelenggara telekomunikasi yang berinterkoneksi 

dalam forum Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Rencana Strategis Implementasi 

Interkoneksi Berbasis IP pada tahun 2018. 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari White Paper Roadmap Implementasi Interkoneksi Berbasis IP 

dititikberatkan pada interkoneksi untuk layanan teleponi pada jaringan berbasis IP 

yang memiliki standar kualitas yang dipersyaratkan. Sedangkan interkoneksi untuk 

layanan teleponi dan non-teleponi (aplikasi) yang berbasis best effort tidak menjadi 

bagian dari rencana pengaturan interkoneksi yang dibahas dalam white paper ini. 

Kerangka  White Paper terdiri atas 4 (empat) aspek yaitu aspek teknis, aspek bisnis, 

aspek ekonomi-sosial, dan aspek regulasi, masing-masing aspek mempunyai ruang 

lingkup sebagai berikut: 
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a. Aspek teknis mengulas standar pensinyalan, standar pengodean, standar 

QoS, penomoran (numbering) dan pengalamatan (addressing); 

b. Aspek bisnis mengulas jenis layanan interkoneksi, penarifan, model 

pembebanan (charging), dan penagihan (billing); 

c. Aspek ekonomi dan sosial mengulas kompatibilitas layanan dan kesiapan 

industri dan masyarakat dalam penerapan interkoneksi IP; 

d. Aspek regulasi mengulas kebijakan implementasi baik pada saat transisi 

maupun pada saat implementasi full IP network. 
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BAB II 

INTERKONEKSI BERBASIS IP 

2 INTERKONEKSI BERBASIS IP 

Perkembangan teknologi jaringan menuju full IP network merupakan pendorong bagi 

munculnya berbagai layanan telekomunikasi termasuk juga berkembangnya 

layanan OTT, interkoneksi terjadi tidak hanya antar jaringan dengan jaringan tetapi 

juga dapat terjadi koneksi antara jaringan dengan aplikasi dan konten. Interkoneksi 

antara jaringan dengan jaringan pada umumnya menggunakan managed network 

dengan kualitas layanan yang dijamin, sedangkan koneksi jaringan dengan layanan 

aplikasi atau konten pada umumnya menggunakan jaringan internet unmanaged 

network dengan kualitas best effort. 

Dari sudut pandang Penyelenggara, adanya OTT ternyata menjadi tantangan bagi 

para penyelenggara, karena infrastruktur yang telah dibangun dimanfaatkan secara 

signifikan oleh pemain OTT tanpa adanya kontribusi yang memadai terhadap 

penyelenggara jaringan sehingga jaringan penyelenggara hanya sebagai dumb pipe. 

Selain itu, munculnya berbagai layanan OTT yang menggunakan unmanaged 

network tersebut cenderung menjadi substitusi layanan yang diberikan pada 

jaringan managed network, sehingga berdampak pada menurunnya kinerja layanan 

pada jaringan managed network. 

Fenomena dumb pipe penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terjadi karena 

adanya ketidakadilan bisnis (business unfairnessity) yang dirasakan oleh 

Penyelenggara. Kebijakan yang perlu dibangun oleh pemerintah ke depan dan juga 

perlu diterapkan oleh seluruh Penyelenggara adalah bagaimana Penyelenggara 

dapat memposisikan diri terhadap penyedia konten sehingga dapat terjadi keadilan 

dalam monetisasi bisnis baik jaringan maupun kontennya. 

Untuk dapat membuat kebijakan yang adil tersebut, maka perlu mengetahui 

berbagai hal terkait perkembangan teknologi IP termasuk interkoneksi berbasis IP 

yang merupakan kebijakan yang dapat mendorong terciptanya kerja sama dan 

interkoneksi antar penyelenggara telekomunikasi dan penyedia layanan secara adil. 

Berdasarkan hal tersebut maka pada bab ini akan dibahas gambaran interkoneksi 

berbasis IP baik pada managed network maupun pada unmanaged network. 
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2.1 Definisi 

Definisi interkoneksi berbasis IP menurut beberapa sumber: 

• GSMA 

IP interconnection is the physical linking of an operator’s IP network with the IP 

equipment or facilities that belong to another operator’s network. It will allow 

customers to make an IP call, enabling all the features of enriched calling, to 

another subscriber on another IP network. It is the linking of two or more 

operators’networks, either domestically within a country or internationally, so 

that the calls remain entirely on IP network infrastructure and do not fall back 

to older legacy services during call routing. 

• ITU 

Interconnection is the set of legal rules, technical and operational arrangements 

between network penyelenggaras that enable customers connected to one 

network to communicate with customers of other network. 

• BEREC 

Interconnection is the physical and logical linking of public communication 

networks used by the same or a different undertaking in order to allow the user 

of one undertaking to communicate with user of the same or another 

undertaking. 

• Wikipedia 

Telecommunications interconnection model for the exchange of IP based traffic 

between customers of separate mobile and fixed penyelenggaras as well as 

other types of service provider (such as ISP), via IP based Network-to-Network 

Interface. 

• Broadband Toolkit 

IP based Interconnect is Interconnection for Internet traffic over IP networks 

operates according to a different set of rules from telephony. 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka Interkoneksi berbasis IP merupakan 

model interkoneksi dari pertukaran trafik yang menggunakan IP based network 
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(baik teleponi, sms, dan data) dari setiap penyelenggara baik bergerak, tetap, 

maupun penyelenggara lain yang menggunakan jaringan berbasis IP. 

Interkoneksi pada jaringan IP dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu 

interkoneksi pada managed network dan interkoneksi pada unmanaged network. 

2.2 Interkoneksi pada Unmanaged Network 

Interkoneksi pada unmanaged network atau disebut juga sebagai best effort 

merupakan interkoneksi yang terjadi pada suatu layanan tanpa adanya 

pengendalian trafik dan kualitas layanan. Umumnya layanan tersebut 

menggunakan jaringan internet publik (public internet) sehingga pengendalian trafik 

dan kualitas layanan tidak dapat dilakukan karena penyedia layanan tidak memiliki 

kendali terhadap jaringan yang digunakannya. Contoh dari layanan ini adalah OTT, 

yang memberikan layanannya dengan memanfaatkan layanan akses internet yang 

disediakan oleh penyelenggara jaringan agar layanannya dapat digunakan. Pada 

layanan OTT ini, jaringan yang digunakan adalah jaringan publik sehingga tingkat 

keamanannya juga bersifat publik (bukan private) dan juga kualitas layanannya 

akan mengikuti konfigurasi layanan akses internet yang diselenggarakan oleh 

penyelenggara jaringan. 

 

Gambar 2-1 Ilustrasi Managed Services dan Unmanaged Services pada Jaringan IP 

Perbedaan antara managed network services/VoIP (hijau) dan unmanaged 

network services/OTT (kuning) dapat dilihat pada ilustrasi di atas. Pada 

ilustrasi di atas terlihat bahwa layanan OTT hanya terhubung dengan 
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jaringan internet publik, sementara VoIP menggunakan jaringan yang 

bersifat khusus/dedicated. Di sisi lain, layanan VoIP langsung terhubung 

dengan perangkat telekomunikasi tujuan, sementara OTT harus melalui 

antarmuka berupa aplikasi atau halaman web sehingga perangkat yang 

digunakan bersifat umum dan tidak dapat menjamin kualitas layanan yang 

dihasilkan sesuai dengan yang dibutuhkan konsumen. Dapat diambil 

kesimpulan bahwa layanan OTT menawarkan fleksibilitas dan portabilitas 

sementara VoIP menawarkan jaminan kualitas dan keamanan. 

Interkoneksi pada unmanaged network, seperti pada internet publik, dapat 

dilakukan secara langsung (peering) maupun tidak langsung (transit). 

 

 

Gambar 2-2 Interkoneksi Internet sebagai Contoh Unmanaged Network 

2.2.1 Peering 

Peering merupakan interkoneksi dan kesepakatan bilateral antara dua ISP untuk 

saling melakukan penyaluran pertukaran trafik kepada pelanggan masing-masing. 

Internet peering memiliki karakteristik sebagai berikut: 

• Tidak ada kewajiban untuk membawa trafik ke pihak ketiga. 
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• Pada umumnya kedua ISP memiliki level tingkatan (tier) atau ukuran yang 

sama. 

• Pengaturan teknis dan bisnis secara bilateral. 

• Tidak ada proses penyelesaian transaksi (settlement free), baik untuk private 

peering (one to one) ataupun pada public peering (one to many). Pembayaran 

kedua belah pihak dibatasi secara kontrak. Model ini berlaku tidak hanya 

untuk ISP dengan ukuran yang sama tetapi juga dimensi yang sangat 

berbeda, selama hubungan settlement free memberikan manfaat bagi 

keduanya. 

• Proses penyelesaian transaksi (settlement) dapat terjadi perjanjian 

pembayaran (paid peering), apabila satu ISP bersedia membayar ke ISP yang 

lain untuk mendapatkan akses ke basis pelanggannya. 

• Bisnis bilateral & pengaturan teknis. 

• Kedua ISP setuju untuk menerima trafik dari satu sama lain dan dari 

pelanggan mereka. 

• Tidak ada Service Level Agreement (SLA). 

 

Gambar 2-3 Interkoneksi Peering 



 32  

2.2.1.1 Private Peering 

Private peering melibatkan interkoneksi antara dua jaringan melalui dedicated link 

dengan menggunakan router gateway.  Dapat dikatakan bahwa private peering 

adalah interkoneksi yang terjadi ketika tidak ada pihak ketiga yang tidak 

teridentifikasi yang dapat mempengaruhi layanan VoIP bilateral. 

 

Gambar 2-4 Private Peering 

2.2.1.2 Public Peering 

Interkoneksi yang terjadi ketika trafik VoIP digabung dengan trafik IP yang datang 

dari internet publik, yang memungkinkan antarmuka gateway dijangkau dari pihak 

ketiga yang tidak teridentifikasi yang dapat mempengaruhi kinerja dan kualitas 

layanan. Public peering melibatkan lebih dari 2 penyelenggara yang melakukan 

koneksi pada sebuah titik public peering. Biasanya titik interkoneksi disediakan oleh 

pemerintah. Penyusunan ini lebih cocok ketika terdapat sejumlah penyelenggara 

dan sulit dilakukan pembangunan private peering. 

 

Gambar 2-5 Public Peering 

2.2.2 Transit 

Internet transit merupakan suatu hubungan bisnis saat satu ISP menyediakan 

konektivitas ke semua tujuan di internet global. Penyedia transit (core ISP) 

melakukan pengaturan trafik sesuai tabel routing internet dan membawa trafik 
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untuk pelanggan transit ISP. Pelanggan transit membayar kepada penyedia layanan. 

Internet transit memiliki karakteristik sebagai berikut : 

• Pengaturan teknis dan bisnis secara bilateral. 

• Penyedia transit membawa trafik kepada pihak ketiga atau dari pihak 3 ke 

pelanggan (titik akhir). 

• Sebagian besar perjanjian transit: penyedia transit akan membawa trafik 

ke/dari pelanggan lainnya dan ke/dari setiap tujuan di internet. Misalnya 

penyedia transit memberi klien akses ke semua rute jaringan di tabel 

routingnya. 

• Harga ditetapkan untuk akses ke seluruh internet.  Biasanya berdasarkan 

volume, diukur dalam satuan Mbps. 

• Dari perspektif pelanggan: hubungan sederhana (simple relationship) 

o Pelanggan membayar, Penyedia transit memberikan akses ke seluruh 

internet. 

o Umumnya termasuk dukungan Service Level Agreement (SLA), instalasi & 

Network Operations Center (NOC). 

 

Gambar 2-6 Interkoneksi Transit 
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2.3 Interkoneksi pada Managed Network 

Interkoneksi pada managed network merupakan istilah yang digunakan untuk 

memisahkan interkoneksi IP dengan layanan lain yang melalui IP seperti Over-The-

Top (OTT), layanan OTT tidak dikendalikan secara aktif sehingga belum tentu 

memenuhi standar kualitas layanan teleponi berbasis circuit switched. Namun 

efisiensi tersebut hanya dapat dilihat melalui sudut pandang end-to-end dari 

pengguna layanan yang bersangkutan dan bergantung pada interaksi antar dua 

atau lebih Penyelenggara. Melalui managed network, layanan berbasis IP dan 

interkoneksi berbasis IP dapat meningkatkan efisiensi dalam hal operasional. 

 

Gambar 2-7 Ilustrasi Pembagian Layanan pada Jaringan Broadband Berbasis IP 

Layanan pada managed network tidak menggunakan jaringan internet, namun 

menggunakan jaringan terpisah sehingga trafik dan kualitas layanan dapat 

dikendalikan dengan baik. Trafik dan informasi yang mengalir terjaga karena 

jaringan bersifat private. Sementara itu, layanan OTT hanya dapat menggunakan 

akses internet atau public internet yang bersifat terbuka sehingga kualitas layanan 

bergantung pada penyelenggara jaringan akses internet yang digunakan.  

Di Amerika, para penyelenggara VoIP memisahkan paket suara dengan layanan 

lainnya untuk menjaga kualitas. Hal ini dilakukan oleh AT&T (U-verse) dan Verizon 

(FiOS), begitu pula pada penyelenggara VoIP berbasis kabel dan kompetitor lainnya. 

Secara keseluruhan, sekitar 90% trafik VoIP di Amerika merupakan layanan yang 

dikendalikan kualitasnya (managed network services). 

Dapat diambil kesimpulan bahwa interkoneksi pada managed network merupakan 

bagian yang terdiri atas interkoneksi fisik dan logis dari jaringan Penyelenggara yang 

terjadi untuk melakukan originasi, terminasi, dan/atau pertukaran trafik pada 

layanan managed VoIP termasuk fungsi dan fitur yang berhubungan dengannya. 
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Secara umum interkoneksi berbasis IP pada layanan managed IP dapat dibedakan 

menjadi interkoneksi langsung, interkoneksi tidak langsung, dan hubbing 

(interkoneksi tidak langsung melalui beberapa penyelenggara). 

 

Gambar 2-8 Jenis Interkoneksi Managed IP 

2.3.1 Interkoneksi Langsung 

Dalam model interkoneksi langsung, maka penyelenggara yang membawa trafik 

awal akan dikenakan biaya interkoneksi oleh penyelenggara tujuan sesuai kebijakan 

regulasi yang ada. 

 

Gambar 2-9 Interkoneksi Langsung (Sumber: Consultation Paper on Migration to IP Based Network, India 2014) 
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2.3.2 Interkoneksi Tidak Langsung 

Interkoneksi tidak langsung dapat terjadi pada konektivitas internasional atau yang 

mempunyai cakupan konektivitas luas. 

 

Gambar 2-10 Interkoneksi Tidak Langsung 

2.3.3 Hubbing 

Hub interkoneksi merupakan model interkoneksi telekomunikasi untuk 

pertukaran trafik berdasarkan IP antara pelanggan dari penyelenggara mobile dan 

fixed terpisah serta jenis lain dari penyedia layanan melalui antarmuka jaringan 

berbasis IP-to-Network. Hub Interkoneksi dikembangkan oleh GSM Association 

(GSMA). Hub Interkoneksi tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau bersaing 

dengan Internet tetapi menawarkan pilihan alternatif bagi penyedia jasa.  

Tujuan dari Hub interkoneksi adalah untuk menyediakan interoperabilitas layanan 

berbasis IP antara semua jenis penyedia layanan dalam kerangka kerja komersial 

yang memungkinkan semua pihak dalam rantai nilai untuk menerima laba 

komersial. Hubungan komersial didukung dengan perjanjian tingkat layanan yang 

menjamin kinerja, kualitas dan keamanan, yang disebut dengan DPI (Dokumen 

Penawaran Interkoneksi). 



 37  

 

Gambar 2-11 Interkoneksi IP Hubbing(Sumber: GSMA, Inter-Service Provider IP Backbone Guidelines 2011, London) 

 

2.3.4 Interkoneksi IMS 

IP Multimedia Subsystem (IMS) merupakan framework arsitektur telekomunikasi 

yang memungkinkan konektivitas layanan dari berbagai jaringan melalui sebuah 

standar akses berbasis IP. Awalnya dibuat oleh ETSI TISPAN dan kemudian 

dikembangkan oleh 3GPP. IMS menyediakan peluang bagi penyelenggara fixed dan 

mobile untuk menggabungkan berbagai layanan ke dalam sebuah core network. 

IMS mempunyai fitur layanan utama yaitu interkoneksi dengan jaringan legacy baik 

mobile (2G/3G) dan fixed (PSTN, ISDN, dan jaringan VoIP), penyediaan layanan 

teleponi dan video terintegrasi, serta penyediaan layanan SMS legacy dan layanan 

messaging baru. 

Tujuan strategis konvergensi IMS adalah untuk menyederhanakan arsitektur 

jaringan, meningkatkan fitur layanan saat ini, dan untuk menciptakan peluang 

layanan baru. 

Blok fungsional IMS yang digunakan untuk interkoneksi dan roaming yang 

berdasarkan spesifikasi 3GPP adalah: 

• S/P/I-CSCF (Serving/Proxy/Interrogating – Call Switching Control Function) 

• HSS (Home Subscriber Server) 

• PCRF (Policy and Charging Rules Function) 

• IBCF (Interconnect Border Control Function) 

• TrGW (Transition Gateway) 
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• BGCF (Breakout Gateway Control Function) 

• TRF (Transit and Roaming Function) 

Dalam perspektif penyelenggara, fokus utama adalah membuat jaringan IMS untuk 

dapat saling terkoneksi satu sama lain pada level service, mendukung protokol dan 

antarmuka tertentu di NNI (Network-to-Network Interface). 

Dua jenis opsi interkoneksi IMS adalah sebagai berikut: 

1. Service aware, yaitu berdasarkan pada manajemen protokol IMS.  

Dalam gambar di bawah ini, antarmuka Ici menyediakan konektivitas 

signalling untuk control plane berbasis SIP, sedangkan antarmuka Izi 

menyediakan konektivitas media (misalnya user plane untuk layanan 

teleponi). 

Beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh IMS proxy adalah: 

o Mendukung skema pengalamatan dan mekasnisme routing yang 

digunakan di IMS, misalnya SIP URI, route header. 

o SIP screening. 

o Interworking berbagai aplikasi. 

o Kontrol akses pada level jaringan dan level aplikasi. 

o NAT/PAT atau Application Level Gateway (ALG). 

o Transcoding. 

o Mendukung DNS/ENUM. 

o Mendukung mekanisme break-in dan break-out ke jaringan non-IMS. 

GSMA mengembangkan konsep IMS proxy dengan memperkenalkan IPX 

proxy. IPX proxy mempunyai komponen utama IBCF, TrGW, dan BGCF. 

Dalam perspektif lain, ketiga blok fungsional tersebut dapat 

diimplementasikan dalam sebuah elemen jaringan. L3f menyebutkan bahwa 

pengembangan dari SBC (Session Border Controller) dapat mencakup fitur-

fitur yang disediakan oleh IPX proxy. 
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Gambar 2-12 Gambar 2.12 IPX Proxy (Sumber: I3F, IMS-Based Services: Technical and Commercial 

Analysis of International Interconnection and Roaming Services (Release 2.0), May 2016) 

2. Service unaware, yaitu jika jaringan penyelenggara tidak mengelola protokol 

IMS tertentu. 

Penyelenggara dapat menyediakan NNI yang bersifat service unaware ke 

customer dalam mode bilateral atau multilateral yang meliputi kemampuan 

transport, kontrol QoS dan monitoring, serta security. Layanan transport IPX 

merupakan contoh implementasi opsi ini. Layanan opsi ini hanya mendukung 

interworking antar IMS core, dengan demikian, dalam mode transport, 

penyelenggara tidak dapat menyediakan mekanisme break-in/break-out atau 

fitur-fitur lain yang disediakan opsi interkoneksi service aware. 

Seperti yang dinyatakan oleh GSMA, penggunaan kerangka IPX global bukanlah 

suatu keharusan untuk mengimplementasikan interkoneksi dan roaming IMS. 

Skema interkoneksi lainnya dapat digunakan pada level NNI, misalnya: VPN (leased 

line dan VPN/IPSec) dan internet publik. 

Teknologi untuk layanan teleponi masih dalam masa transisi dari berbasis TDM ke 

berbasis IP yang mendukung layanan VoIP dan IMS. Dalam hal ini, dapat 

diklasifikasikan menjadi 4 kasus yang dapat mencakup seluruh skenario call, yaitu: 

1. Kasus 1: Dari IMS ke IMS tanpa interworking fixed/mobile, misalnya: call 

berasal dari sebuah fixed IMS yang diterminasi di fixed IMS dan juga call yang 

berasal dari sebuah mobile IMS 4G yang diterminasi di mobile IMS 4G. 

Ilustrasi kasus 1 dapat dilihat dalam gambar di bawah ini: 
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Gambar 2-13 Skenario Panggilan dari IMS ke IMS tanpa Interworking (Sumber: I3F, IMS-Based Services: Technical 

and Commercial Analysis of International Interconnection and Roaming Services (Release 2.0), May 2016) 

Dalam kasus ini, karakteristik interkoneksi adalah sebagai berikut: 

• Layanan: layanan teleponi dapat tersedia dalam berbagai varian 

bergantung pada perangkatnya (mobile atau fixed). 

• Interkoneksi fisik: interkoneksi berbasis IP standar. 

• Signalling: mendukung standar signalling IMS sesuai spesifikasi 3GPP 

TS 29,165. 

• Transcoding: untuk jaringan fixed tidak diperlukan transcoding 

sedangkan untuk jaringan mobile, karena beragamnya codec AMR, maka 

transcoding diperlukan. 

• Pengalamatan: 2 skema pengalamatan dapat digunakan yaitu: Tel-URI 

atau SIP-URI = user phone,dan SIP-URI alphanumeric 

 

2. Kasus 2: dari IMS ke IMS dengan adanya interworking fixed/mobile, misalnya 

call berasal dari sebuah jaringan fixed IMS yang diterminasi di sebuah 

jaringan mobile IMS 4G dan sebaliknya. Ilustrasi kasus 2 dapat dilihat dalam 

gambar di bawah ini: 
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Gambar 2-14 Skenario Panggilan dari IMS ke IMS dengan Interworking (Sumber: I3F, IMS-Based Services: Technical 

and Commercial Analysis of International Interconnection and Roaming Services (Release 2.0), May 2016) 

Dalam kasus ini, karakteristik interkoneksi adalah sebagai berikut: 

• Layanan: layanan teleponi dapat tersedia dalam berbagai varian 

bergantung pada perangkatnya (mobile atau fixed) 

• Interkoneksi fisik: interkoneksi IP standar 

• Signaling: mendukung standar signaling IMS sesuai spesifikasi 3GPP 

TS 29,165 

• Transcoding: diperlukan transcoding di salah satu sisi Penyelenggara 

atau di salah satu IPX 

• Pengalamatan: 2 skema pengalamatan dapat digunakan yaitu: Tel-URI 

atau SIP-URI user = phone, dan SIP-URI alphanumeric 

 

3. Kasus 3: dari jaringan legacy ke IMS atau sebaliknya, misalnya call berasal 

dari jaringan non-IMS (fixed TDM atau mobile 2G/3G) yang diterminasi di 

sebuah jaringan IMS (fixed IMS atau mobile IMS 4G) dan sebaliknya. Ilustrasi 

kasus 3 dapat dilihat dalam gambar di bawah ini: 
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Gambar 2-15 Skenario Panggilan dari Jaringan Legacy ke  IMS (Sumber: I3F, IMS-Based Services: Technical and 

Commercial Analysis of International Interconnection and Roaming Services (Release 2.0), May 2016) 

Dalam kasus ini, karakteristik interkoneksi adalah sebagai berikut: 

• Layanan : layanan teleponi dasar yang tersedia 

• Interkoneksi fisik: interkoneksi IP standar 

• Signaling: terjadi interworking signaling dari ISUP ke SIP IMS yang 

dilakukan oleh IPX yang pertama antara pihak yang memanggil dan 

yang dipanggil 

• Transcoding: diperlukan transcoding di salah satu sisi Penyelenggara 

atau di salah satu IPX 

• Pengalamatan: skema pengalamatan dapat digunakan yaitu: E.164 

 

4. Kasus 4: call yang berasal dari sebuah jaringan IMS (fixed IMS atau mobile 

IMS 4G) yang diterminasi di jaringan VoIP legacy (termasuk OTT) dan 

sebaliknya. Ilustrasi kasus 4 dapat dilihat dalam gambar di bawah ini: 
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Gambar 2-16 Skenario Panggilan dari IMS ke VoIP Legacy (Sumber: I3F, IMS-Based Services: Technical and 

Commercial Analysis of International Interconnection andRoaming Services (Release 2.0), May 2016) 

Dalam kasus ini, karakteristik interkoneksi adalah sebagai berikut: 

• Layanan: layanan teleponi dalam berbagai varian. Interoperabilitas 

layanan tambahan belum tentu bisa terjadi. Pada kasus ini, lapisan 

transport sudah full IP tapi interoperablitas antara signalling dan codec 

dibutuhkan 

• Interkoneksi fisik: interkoneksi IP standar 

• Signalling: interworking dan interoperabilitas dilakukan di IPX pertama 

• Transcoding: diperlukan transcoding di salah satu sisi Penyelenggara 

atau di salah satu IPX 

• Pengalamatan: 2 skema pengalamatan dapat digunakan yaitu: Tel 

URI dan SIP URI 

2.4 Model Bisnis Interkoneksi Berbasis IP 

Analisis model bisnis interkoneksi IP dapat dilakukan dengan mempertimbangkan 

beberapa aspek antara lain: 

1. Jangkauan jaringan (coverage) 

2. Kualitas (QoS)  

• Kualitas layanan seperti voice call set-up time, average call duration, 

answer-seizure-rasio 

• Jaringan backbone seperti service availability, latency, packet loss, jitter 
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• Jaringan akses seperti ketersediaan teknologi (Edge, HSDPA, 3G, 4G), 

jumlah pengguna, bandwidth 

3. Keamanan (security) menyangkut encryption (device), resilience, firewall 

(backbone network),  kepatuhan terhadap perlindungan data 

4. Kompleksitas teknis (standar teknis dari teknologi yang berbeda) 

5. Kompeksitas pembebanan (beragam model charging yang digunakan) 

Berdasarkan perbedaan aspek di atas, maka terdapat beberapa model bisnis 

interkoneksi berbasis IP antara lain: 

1. Private internet peering, opsi efisiensi biaya untuk trafik yang tidak perlu QoS, 

layanan tidak dijamin, best effort quality dan security; 

2. Public internet peering, opsi akses ke banyak jaringan menggunakan satu 

perangkat akses, layanan tidak dijamin, best effort quality dan security; 

3. Internet transit, model hub untuk interkoneksi internet ke jaringan global, 

efisiensi biaya untuk trafik yang tidak perlu QoS, layanan tidak dijamin; 

4. Sponsored wholesale platform, alternatif menarik bagi Penyelenggara karena 

penyedia konten membayar penggunaan jaringan, jadi pilihan jika layanan 

cukup menggunakan best effort quality and security, contoh AT&T dengan 

Netflix; 

5. Services aware interconnection via public internet, solusi pilihan efisiensi biaya 

tanpa adanya garansi quality dan security; 

6. Single services hub for messaging, pertukaran trafik melalui internet untuk 

layanan SMS tapi dengan manajemen trafik pada dedicated service platform; 

7. Interconnection via public internet with tunneling via IP-Sec, alternatif pilihan 

efisiensi biaya tanpa adanya garansi kualitas tetapi dengan tingkat keamanan 

menengah menggunakan koneksi virtually secured IP-Sec; 

8. Interconnection via public internet with QoS, kasus khusus untuk aplikasi 

tertentu, misalnya pemantauan sistem medis, mobil/mobil yang terhubung, 

sistem alarm bayi, dll. dengan kualitas menengah; 

9. Dedicated IP interconnection per services, model interkoneksi tiap layanan antar 

dua Penyelenggara dengan volume tinggi dan jaminan kualitas dan keamanan 

yang tinggi; 

10. IPX hub, interkoneksi IP untuk berbagai layanan dengan jaminan kualitas dan 

keamanan yang tinggi. 
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Perbedaan dari masing-masing model bisnis interkoneksi IP dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

Tabel 2-1 Berbagai Alteratif Model Interkoneksi IP (Sumber : GSMA, IPX Business Analysis) 

Model Interkoneksi 

Berbasis IP 

Jangkauan 

Jaringan 
Kualitas Keamanan Biaya 

1. Private Internet 

Peering (PRP) 
1 to1 Best-effort Best-effort $ 

2. Public Internet 

Peering (PUP) 
1 to many Best-effort Best-effort $ 

3. Internet Transit 

(ITR) 
1 to many Best-effort Best-effort $ 

4. Sponsored 

wholesale 

platform (SWP) 

1 to1 Best-effort Best-effort $ 

5. Service-aware 

Interconnection 

via public 

internet (SIP) 

1 to1 Best-effort Best-effort $ 

6. Single Service 

Hub, e.g. for 

messaging 

(SSH) 

1 to many Best-effort Best-effort $ 

7. Interconnection 

via public 

internet with 

tunnelling via 

IP-Sec (IPS) 

1 to1 Best-effort Medium $$ 

8. Interconnection 

via public 

internet with 

Quality of 

Service (QOS) 

1 to1 Medium Best-effort $$ 
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Model Interkoneksi 

Berbasis IP 

Jangkauan 

Jaringan 
Kualitas Keamanan Biaya 

9. Dedicated IP 

interconnection 

per service (DIP 

1 to1 High High $$$ 

10. IPX hub model 

(IPX) 
1 to1 High High $$$ 

2.5 Model IPX 

Interworking Packet Exchange (IPX) adalah model interkoneksi berbasis IP yang 

bertujuan menghadirkan konektivitas berkualitas tinggi, privasi, dan keamanan 

untuk layanan pada jaringan mobile dan lainnya. IPX dikembangkan untuk 

mengakomodasi berbagai layanan IP dengan multi protocol dan efisiensi capex dan 

opex. Dengan adanya IPX, maka diferensiasi layanan yang bersumber dari berbagai 

penyelenggara seperti Penyelenggara jaringan mobile, Penyelenggara jaringan fixed 

dan cable, penyedia over-the-top (OTT), penyedia layanan konten dan aplikasi dapat 

dikomunikasikan dengan menggunakan arsitektur sistem yang sama dengan 

jaminan kualitas dan keamanan yang tinggi. 

Menurut GSMA1, IPX adalah layanan interkoneksi dengan spesifikasi teknis yang 

disepakati bersama serta menyediakan berbagai fitur teknis dan komersial yang 

memastikan bisnis layanan IP dapat berkelanjutan. Dengan kata lain, trafik dari 

berbagai layanan komersial dapat diidentifikasi dan dikomunikasikan melalui satu 

interkoneksi dalam Platform IPX. 

IPX menawarkan fleksibilitas kepada penyelenggara untuk memilih model 

interkoneksi yang diinginkan. Artinya penyelenggara dapat memilih model 

interkoneksi bilateral ataupun multilateral tergantung pada strategi penyelenggara. 

Model bilateral artinya bahwa penyelenggara dapat melakukan interkoneksi dengan 

penyelenggara lain melalui IPX yang sudah disepakati bersama. Sedangkan model 

multilateral artinya bahwa penyelenggara dapat menyalurkan atau menerima trafik 

layanan dari dan ke berbagai penyelenggara melalui satu perjanjian dengan 

penyedia IPX. 

                                                             
1 IPX providing a quality-based solution for IP Interconnect, GSMA 
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Gambar 2-17 Model Keterhubungan IPX (sumber: GSMA) 

IPX tidak dimaksudkan untuk menggantikan internet (best effort) sebagai platform 

konektivitas global, namun menawarkan pilihan alternatif bagi penyedia layanan 

untuk merespons kebutuhan layanan dengan kualitas tinggi. 

2.5.1 Karakteristik IPX 

IPX memiliki karakteristik antara lain: 

• Secure environtment - IPX adalah jaringan IP dedicated dengan jaminan 

kualitas tinggi sehingga tidak dapat menerima trafik yang dialamatkan dari 

layanan internet (best effort); 

• Flexible IP Services Interconnection - konektivitas bilateral dan multilateral, 

satu kontrak, dan banyak koneksi dengan berbagai penyelenggara; 

• Cascading payment - mengelola arus informasi yang diperlukan untuk 

penyelesaian pembayaran yang harus dilakukan antara penyelenggara, yaitu 

setiap penyelenggara yang berinterkoneksi mendapatkan pembayaran sesuai 

kesepakatan; 

• Premium quality environtment - pertukaran trafik berbasis IP yang dikelola 

dengan tingkat QoS jaringan dan SLA yang disepakati bersama dan dapat 

menjamin kualitas layanan end to end yang berkesinambungan. 

Interkoneksi IPX disediakan atas dasar adanya permintaan yang jelas dan 

transparan, sehingga perlu adanya sistem regulasi yang memastikan setiap 

penyedia IPX mematuhi kriteria kinerja SLA dan QoS  yang disepakati untuk setiap 

layanan IP. 
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Gambar 2-18 Penyediaan Layanan IPX dengan Jaminan SLA (Sumber: GSMA) 

IPX menyediakan solusi interkoneksi dengan empat prinsip utama untuk solusi 

keberhasilan interworking IP, yaitu: 

• Keterbukaan: IPX memberikan kebebasan kepada setiap penyelenggara MNO, 

FNA, dan ISP untuk melakukan interworking dalam pengiriman layanan IP; 

• Kualitas: pengiriman layanan yang andal dan aman sesuai dengan tingkat QoS 

yang disepakati serta memastikan manfaat bagi semua pemain dan pengguna 

akhir; 

• Pembayaran cascading: pihak-pihak yang terlibat memenuhi kewajibannya 

dalam rantai nilai akan menerima pembayaran sesuai kesepakatan. 

• Konektivitas yang efisien: IPX adalah gateway ke jaringan IP yang mengelola 

trafik data dan informasi komersial serta memberikan manfaat konektivitas 

multilateral kepada semua pemain. 

2.5.2 Jenis Konektivitas IPX 

IPX memiliki tiga jenis konektivitas, yaitu: 

1. IPX transport merupakan kesepakatan bilateral antar dua penyedia layanan 

menggunakan layer IPX transport dengan jaminan QoS end to end; 

2. IPX services transit merupakan kesepakatan bilateral antara dua penyedia 

layanan menggunakan fungsi IPX Proxy dan lapisan IPX transport dengan 

jaminan QoS end-to-end; 
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3. IPX services hub merupakan jenis konektivitas yang menyediakan interkoneksi 

multilateral dengan jaminan QoS end-to-end dan interkoneksi berbasis layanan, 

konektivitas hubbing multilateral adalah tempat trafik diarahkan dari satu 

penyedia layanan ke banyak tujuan atau mitra interworking melalui satu 

perjanjian dengan Penyedia IPX. Fungsi hub disediakan oleh IPX Proxies. 

2.5.3 Manfaat IPX 

Interkoneksi IPX memberikan manfaat baik bagi penyedia IPX maupun bagi 

pengguna (penyelenggara). 

Tabel 2-2 Manfaat Model IPX (Sumber: GSMA, IPX Business Analysis, Juli 2016) 

Manfaat IPX untuk penyedia IPX Manfaat IPX untuk penyelenggara 

• Menyediakan layanan tambahan, 

seperti interworking antar 

penyelenggara mobile dengan fixed, 

dengan memberikan interworking 

signalling dan transcoding media. 

• Memberikan layanan yang beragam, 

interkoneksi multilateral melalui satu 

skema interkoneksi, dengan jaminan 

SLA dan kualitas. 

• Memungkinkan interkoneksi yang 

aman dan seamless antar 

penyelenggara jaringan dan 

jasa/konten. 

• Menyedakan layanan baru seperti 

VoLTE roaming antara jaringan IMS. 

• Menyediakan layanan interkoneksi 

yang berbasis selain menit, dengan 

memberikan interkoneksi untuk 

multimedia berbasis IP seperti VoIP, 

video telephony, instant messaging, 

presence, transfer gambar dan video. 

• Memungkinkan penyelenggara untuk 

bersaing lebih efektif dengan OTT dengan 

memberikan layanan jaminan kualitas 

layanan. 

• Menyediakan jaminan interoperabilitas 

baik secara teknis maupun komersial. 

• Memudahkan permasalahan teknis, 

komersial dan administratif untuk kerja 

sama bilateral dan multilateral 

menggunakan satu kontrak dengan 

penyelenggara IPX. 

• Mengurangi capex dan opex untuk 

berinterkoneksi dengan pemain lainnya. 

• Memperluas layanan interkoneksi 

dengan beberapa komunitas 

penyelenggara telekomunikasi di luar 

negeri. 

• Mempercepat time-to-market untuk 

memberikan layanan baru dengan 

jaminan QoS dan SLA. 
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2.6 Voice Over LTE (VoLTE) 

LTE, biasa disebut sebagai 4G, merupakan sebuah teknologi broadband wireless 

yang didesain untuk mendukung akses internet roaming melalui telepon seluler dan 

perangkat handheld. LTE membawa peluang baru pada bisnis seluler, terutama 

dalam hal peningkatan kapasitas spektrum dan penyediaan kecepatan data yang 

tinggi serta konektivitas yang lebih andal.  

VoLTE adalah layanan teleponi waktu riil yang dikirim sebagai data melalui jaringan 

LTE. Karena layanan ini berbasis jaringan IMS, maka tidak ada ketergantungan 

pada jaringan teleponi berbasis circuit switched. Layanan VoLTE mulai secara 

komersial di akhir 2016. Walaupun mempunyai banyak kelebihan untuk 

penyelenggara maupun pelanggan, akan tetapi, keberhasilan VoLTE akan 

bergantung pada bagaimana penyelenggara-penyelenggara menyediakan layanan 

VoLTE ini yang mampu bekerja lintas penyelenggara yang berbeda. 

Pada saat ini, kebanyakan penyelenggara melakukan penurunan (downgrade) 

panggilan VoLTE ke circuit switched ketika interworking dengan jaringan lain. Hal 

ini akan menurunkan keunggulan VoLTE. 

Dalam implementasi VoLTE yang didukung oleh IMS, penyelenggara dapat membuat 

sebuah layanan baru. Layanan tersebut meliputi Rich Communication Services 

(RCS), yang merupakan integrasi layanan value-added, atau meliputi video calling, 

transfer dokumen (untuk dokumen-dokumen berukuran besar), layanan translasi 

bahasa, pesan suara, dan instant messaging. 

2.6.1 Definisi Interkoneksi dan Roaming VoLTE 

Interkoneksi VoLTE dan roaming VoLTE mempunyai tujuan yang sama dalam 

menghubungkan dua telepon (yang sudah bisa melakukan panggilan VoLTE) 

melalui LTE, tetapi terdapat beberapa perbedaan utama dalam dua opsi tersebut. 

Interkoneksi VoLTE didefinisikan sebagai seorang pelanggan memanggil pelanggan 

lainnya dalam jaringan yang berbeda. Lebih khusus, interkoneksi adalah metode 

non-roaming, yaitu dua pelanggan VoLTE pada penyelenggara jaringan yang berbeda 

saling melakukan sebuah panggilan suara (voice), sesi video, atau sesi media. 

Antarmuka antar penyelenggara antara kedua jaringan disebut sebagai IMS Network 

to Network Interface (IMS NNI). Perbedaan antara interkoneksi non-VoLTE dan 
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VoLTE adalah bahwa sesi VoLTE dapat ditangani melalui hanya satu jenis jaringan 

antara dua penyelenggara wireless – jaringan IP secure melalui IPX. 

 

Gambar 2-19 Interkoneksi Panggilan VoLTE 

2.6.2 Skenario Roaming VoLTE 

Dalam sistem mobile circuit switched yang berlaku saat ini, terdapat dua skema 

roaming yang telah diadopsi, yaitu: 

1. Melalui Visited PMN Routing (atau local break-out): jaringan visited 

merutekan panggilan suara untuk inbound roamer secara langsung ke 

jaringan tujuan yang diinginkan. VPMN bertanggung jawab untuk seluruh 

biaya yang terkait dengan beban terminasi untuk merutekan panggilan-

panggilan tersebut. HPMN kemudian dibebani tiap menit untuk penggunaan 

jaringan VPMN termasuk biaya terminasi wholesale. 

2. Melalui Home PMN Routing: dalam kasus jaringan visited mempunyai 

kesepakatan dengan HPMN untuk menggunakan CAMEL triggers maka 

HPMN mempunyai tanggung jawab untuk mengambil panggilan (signalling 

dan media) pada jaringannya sendiri dan melakukan terminasi panggilan. 

2.6.3 Fungsi Interworking 

Interworking IMS berfungsi untuk memastikan bahwa kedua entitas/penyelenggara 

dapat bekerja sama untuk menghasilkan layanan yang berhasil. Untuk 

menghasilkan layanan VoLTE, interworking membutuhkan mediasi SIP dan codec, 

yakni normalisasi SIP dan transcoding. 

Mediasi SIP sangat penting karena banyak faktor yang terlibat dalam standardisasi 

SIP. Terdapat isu interoperabilitas meliputi kompatibilitas antar berbagai varian 

protokol SIP, deviasi akibat perangkat dan prosedur operasi yang tidak sesuai, dan 

adanya ketidakserasian. 
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Transcoding adalah proses konversi komunikasi dari 1 codec ke codec lainnya. 

Sedangkan normalisasi SIP terkait pada komunikasi pada sisi kontrol.  

Dalam jaringan LTE berbasis all-IP, seluruh data berada dalam satu pipa yang sama, 

dari web browsing, media sosial, hingga VoLTE. Pembeda yang signifikan antara 

layanan teleponi dan aplikasi data lainnya adalah pada QoS dan dan khususnya 

yang dialami oleh pelanggan. Dengan demikian, kemampuan untuk mengelola 

kecepatan, kualitas, dan volume signalling menjadi penting untuk mempertahankan 

pengalaman layanan teleponi yang tetap baik. 

Untuk VoLTE, Policy and Charging Rules Function (PCRF) berfungsi menghasilkan 

operasi layanan VoLTE yang handal. Policy management dibutuhkan untuk 

mempertahankan sebuah kualitas pengalaman end-user yang baik. Berikut ini 

adalah beberapa hal yang memerlukan fungsi kontrol: 

• VoLTE menggunakan codec khusus, AMR-WB (IR.92), dan pihak yang 

berinterkoneksi harus mengelola bit rate yang tepat karena terdapat banyak 

data rate pada codec tersebut. 

• Dari RAN ke core, penyelenggara harus menerapkan jenis bearer GBR 

(Guaranteed Bit Rate) atau non-GBR (non-Guaranteed Bit Rate) dan QoS, EF 

marking. 

• Penyelenggara harus mempertimbangkan jika akan mendukung ViLTE atau 

RCS dengan pihak interworking, dan apakah penyelenggara membutuhkan 

kebijakan dalam mengizinkan atau tidak terhadap layanan tersebut. 

Layanan komunikasi berbasis IP menggunakan format pengalamatan yang berbeda 

dengan layanan telepon tradisional. Untuk konvergensi layanan telepon, sebuah 

mekanisme dibutuhkan untuk mentranslasikan nomor telepon ke alamat IP. ENUM 

digunakan untuk melakukan fungsi translasi tersebut. 
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BAB III 

ASPEK TEKNIS 

3 ASPEK TEKNIS 

Migrasi dari teknologi jaringan TDM ke teknologi IP akan menyebabkan perbedaan 

kebutuhan standar teknis pada interkoneksi TDM dan interkoneksi IP. Berdasarkan 

hal tersebut, maka pada bab ini akan dibahas berbagai standar teknis yang 

diperlukan dalam melakukan interkoneksi IP. 

3.1 Standar Pensinyalan 

Pada lingkungan IP telephony digunakan berbagai jenis protokol pensinyalan seperti 

H.323, SIP, MGCP dan H.248. Namun demikian SIP menjadi salah satu standar 

pensinyalan yang banyak diadaptasi oleh berbagai badan standardisasi dunia 

seperti Internet Engineering Task Force (IETF), The 3rd Generation Partnership Project 

(3GPP) dan European Telecommunications Standards Institute (ETSI).  

3GPP telah memperkenalkan subsistem yang dikenal sebagai IP Multimedia 

Subsystem (IMS) yang merupakan tambahan pada domain Packet Switched (PS). IMS 

mendukung layanan multimedia berbasis IP serta interoperabilitas dengan layanan 

telepon tradisional. IMS merupakan sebuah framework yang memungkinkan adanya 

layanan dan aplikasi IP yang lebih kaya di samping sekedar pengiriman paket data. 

3GPP telah memilih Session Initiation Protocol (SIP) sebagai standar pensinyalan baik 

antara terminal dan IMS serta antar komponen di dalam IMS sendiri. SIP melakukan 

proses membentuk, memodifikasi, dan mengakhiri sesi komunikasi multimedia. SIP 

digunakan untuk jenis layanan interaktif multimedia seperti: internet phone, instant 

messaging, multimedia conference, dan distributed game baik pada jaringan wireless 

maupun wired. SIP sendiri merupakan protokol level aplikasi berbasis teks dengan 

mode request-response yang awalnya dikembangkan oleh IETF. Meskipun 3GPP 

telah mengadopsi SIP dari IETF, banyak perubahan yang dibuat untuk melengkapi 

protokol core SIP (misalnya header baru, seperti pada 3GPP TS 24.229). 

Penambahan ini dilakukan untuk berbagai alasan seperti untuk manajemen, 

keamanan dan sistem billing. Oleh karena itu server SIP dan proxy lebih kompleks 

dalam sistem 3GPP (yaitu, di IMS) daripada yang umum digunakan di internet. 

Namun demikian, semua ekstensi 3GPP dikembangkan bersama dengan IETF, 

sebagai hasil kolaborasi antara IETF dan 3GPP. Sebagai pengembangan dari 
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protokol core-SIP IETF, SIP yang digunakan dalam IMS dapat dioperasikan dengan 

protokol SIP seperti yang digunakan di internet atau jaringan lain berdasarkan 

spesifikasi IETF. 

3.1.1 SIP IETF (RFC 3261) 

Gambaran umum prokotol dalam lingkungan IP telephony seperti pada gambar 3.1. 

SIP menempati layer aplikasi. Posisi ini dapat digambarkan secara keseluruhan 

dalam diagram protocol stack SIP. 

 

Gambar 3-1 Protokol Stack signaling dan Media Transport pada IP Telephony 

Beberapa protokol yang terdapat dalam lingkungan IP Telephony sebagai berikut: 

1. UDP (User Datagram Protocol) 

User Datagram Protocol (UDP) adalah protokol yang terdapat pada paket protokol 

TCP/IP yang digunakan untuk mengirimkan unit data yang disebut datagram 

melalui jaringan IP. Aplikasi yang ada di layer atas harus memastikan bahwa data 

telah sampai di tujuan dengan urutan yang benar dan lengkap, karena datagrams 

tidak memiliki fungsi untuk pengurutan data sampai titik tujuan. Dengan 

menggunakan protokol UDP ini memiliki potensi kehilangan data, duplikasi, atau 

kesalahan. Kelebihan pengiriman data dengan UDP adalah prosesnya lebih cepat, 

cocok untuk aplikasi-aplikasi yang memerlukan real-time.  

2. TLS (Transport Layer Security) 
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TLS adalah protokol yang dapat digunakan untuk mendukung protokol lain seperti 

UDP untuk menyediakan keamanan di antara aplikasi yang berkomunikasi melalui 

jaringan IP, yaitu: 

• TLS Handshake Protocol: digunakan untuk mengotentikasi peserta 

komunikasi dan menegosiasikan algoritme enkripsi; 

• Record Protocol: memastikan bahwa pertukaran data antar pihak tidak 

berubah dalam perjalanan. 

Menyediakan keamanan dengan menggunakan metode enkripsi seperti DES (Data 

Encryption Standard). 

3. SDP (Session Description Protocol) 

Protokol untuk mendeskripsikan sesi multimedia diantara user agent. 

4. RTP (Real-time Transport Protocol) 

Protokol untuk membawa data audio, data video, dan data yang sensitif terhadap 

waktu seperti streaming. 

5. MGCP (Media Gateway Control Protocol) 

Protokol untuk mengontrol media gateway yang menyediakan akses ke jaringan 

PSTN. 

6. RTP (Real-Time Streaming Protocol) 

Protokol untuk pembangunan dan pengontrol media streaming yang on-demand 

7. SAP (Session Announcement Protocol) 

Protokol untuk melakukan sesi multicast dan TRIP (Telephony Routing over IP), 

untuk pengalokasian gateway yang terbaik antara PSTN dan internet, dan 

protokol untuk pengalokasian alamat multicast. 

3.1.1.1 Arsitektur Komponen SIP 

Secara umum jaringan SIP terdiri dari dua komponen dasar, yaitu SIP user agent 

dan SIP network server. SIP user agent merupakan komponen dari client yang 

memulai dan menjawab panggilan. Arsitektur SIP terdiri dari beberapa elemen 

fungsional, diantaranya: 

1. User Agent 
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SIP user agent (UA) merupakan perangkat pengguna untuk memulai atau menerima 

panggilan SIP. UA bisa berupa laptop, telepon genggam, atau perangkat lain yang 

dapat digunakan sebagai mesin penjawab. SIP mendukung arsitektur peer-to-peer 

dan client server. UA bertindak sebagai client, yang memiliki kemampuan dapat 

saling berhubungan satu dengan yang lain dengan membangun suatu sesi 

komunikasi. 

 

Gambar 3-2 Arsitektur Peer-to-Peer 

2. User Agent Server  

Dalam model client server, ketika mengirim permintaan atau menerima 

tanggapan, SIP UA bertindak sebagai client, disebut dengan UAC. Penerima 

SIP UA bertindak sebagai server (menerima permintaan dan mengirimkan 

tanggapan) disebut dengan UAS. UAC dan UAS merupakan sebuah entitas 

yang terdapat pada setiap SIP user agent.  

3. Back to Back User Agent (B2BUA)  

Ketika entitas SIP bertindak sebagai UAC dan UAS maka entitas SIP tersebut 

dapat disebut sebagai Back-to-Back User Agent (B2BUA). B2BUA memproses 

permintaan untuk memutuskan bagaimana permintaan panggilan akan 

dijawab. 

4. Proxy Server  
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SIP proxy server merupakan komponen utama dalam infrastruktur SIP. SIP 

proxy server merupakan entitas pertama yang menerima semua permintaan 

panggilan keluar dari SIP UA. Merutekan permintaan yang melintas dan 

menempatkan permintaan ke server terdekat dengan tujuan SIP UA. 

Umumnya terdapat dua SIP proxy server, satu berada disisi pemanggil dan 

lainnya berada di sisi penerima panggilan. 

5. Registrar  

Registrar SIP merupakan tempat penyimpanan informasi lokasi dari UA. 

Registrar menerima permintaan registrasi dari UA dan menempatkan 

informasi tersebut dalam lokasi penyimpanan data. Ketika lokasi atau 

perangkat yang digunakan UA berubah, UA akan mengirimkan pesan 

permintaan SIP kepada registrar. SIP proxy server juga memanfaatkan 

informasi lokasi yang tersimpan dalam registrar untuk mengetahui lokasi 

dari UA. 

6. Redirect Server  

Redirect Server merespon permintaan SIP dengan sebuah alamat ke mana pesan SIP 

akan diarahkan. Redirect Server memetakan alamat tujuan ke satu atau lebih 

alamat.  

3.1.1.2 Pesan SIP 

Pesan yang terdapat dalam SIP terbagi dalam dua format yaitu:  

1. Request, merupakan pesan yang dikirim dari client ke server, yang berisi 

mengenai operasi permintaan yang ingin dilakukan oleh client. Pesan request 

dari SIP dibagi menjadi enam jenis, yaitu:  

a. INVITE: menunjukkan bahwa user atau layanan diundang untuk bergabung 

dalam suatu sesi; 

b. ACK: menunjukan bahwa client telah menerima respons akhir dari suatu 

request INVITE; 

c. OPTION: digunakan untuk menanyakan suatu server mengenai kemampuan 

yang dimilikinya; 

d. BYE: menunjukan bahwa client mengindikasikan server jika sesi akan 

segera diakhiri; 

e. CANCEL: menunjukan bahwa request yang diberikan akan dibatalkan; 

f. REGISTER: menunjukan bahwa client mendaftarkan informasi kontak. 
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Gambar 3-3 Gambar 3.3 SIP Request Routing 

2. Response, merupakan pesan yang dikirim dari server ke client, yang berisi status 

balasan dari operasi permintaan yang ingin dilakukan oleh client. Pesan 

response berisi kode status dan keterangan mengenai kondisi dari pesan request 

yang diberikan. Terdapat tiga digit angka kode status dalam pesan response SIP. 

Terdapat enam jenis pesan response SIP, yaitu: 

a. 1xx: Provisional, pesan telah berhasil diterima dan melanjutkan proses dari 

request yang diberikan; 

b. 2xx: Success, tindakan yang ingin di lakukan telah berhasil diterima, 

dimengerti, dan disetujui; 

c. 3xx: Redirection, tindakan lebih lanjut perlu dikakukan untuk melengkapi 

request yang diberikan; 

d. 4xx: Client Error, request berisi syntax yang salah sehingga tidak dapat 

dikenali oleh server, dan server tidak dapat memprosesnya; 

e. 5xx: Server Error, server gagal untuk memproses permintaan yang sah, 

dalam hal ini terdapat masalah pada server; 

f. 6xx, Global Failure, request tidak dapat di lakukan pada server mana pun. 



 59  

 

Gambar 3-4 SIP Response Routing 

3.1.1.3 Signalling SIP 

Operasi signalling yang dilakukan oleh SIP dapat disederhanakan menjadi: 

pengalamatan SIP, menentukan lokasi SIP Server, transaksi SIP, invitasi SIP, 

menentukan lokasi user, dan mengubah sesi yang tengah dilakukan. 
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Gambar 3-5 SIP work flow 

Tahapan proses pemanggilan dalam SIP: 

1. Pemanggil akan mengirimkan sinyal INVITE ke proxy server. 

2. Proxy server akan menanyakan ke directory service di mana URL sebenarnya 

dari tujuan. Directory service (location service) dapat berupa SQL, LDAP dll, 

3. Directory service (location service) akan memberikan jawaban kepada proxy 

server akan lokasi sebetulnya dari tujuan. 

4. Proxy server akan meneruskan message INVITE ke tujuan. 

5. Bell akan berbunyi di komputer tujuan. 

6. Jika tujuan ternyata bersedia menerima, maka tujuan akan mengirimkan 

message OK ke proxy server. 

7. Proxy server akan meneruskan message OK ke pemanggil. 

8. Telepon pemanggil akan memberikan message acknowledge (ACK) ke proxy 

server. 

9. Proxy server akan meneruskannya ke mesin tujuan yang benar. 

10. Setelah proses pembentukan sambungan ini terbentuk maka hubungan 

komunikasi suara akan terjadi. Perlu dicatat di sini bahwa spesifikasi dan 
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teknologi proxy yang mengerti internet telephony sedang dalam perkembangan 

yang pesat. 

11. Hal yang menarik untuk di simak, protokol SIP berbasis teks seperti HTML 

(Web) sehingga sangat mudah untuk melakukan debugging & programming. 

Pengirimannya mirip dengan pengiriman e-mail saja, kita akan melihat field 

From, To, Subject. Ditambah beberapa field yang spesifik untuk internet 

telephony seperti call-ID. 

3.1.2 SIP MIS (IETF + 3GPP) 

Komponen-komponen dalam IMS terbagi menjadi dua bagian besar yaitu 

komponen pensinyalan dan komponen barrier. Pada komponen pensinyalan 

terdapat tiga komponen penting yaitu Call Session Control Function (CSCF), Home 

Subscriber Service (HSS) dan Media Resource Function (MRF). Fungsi utama CSCF 

adalah untuk pengopersian pensinyalan dari mulai membangun hubungan, 

mengelola dan menghentikan. Terdapat tiga versi yaitu P-CSCF (proxy), I-CSCF 

(interrogating) dan S-CSCF (service). 

 

Gambar 3-6 Arsitektur Pensinyalan dan Barrier pada IMS 

3.1.2.1 Pensinyalan Pada IMS 

IP digunakan sebagai protokol pensinyalan dalam lingkungan IMS. Protokol SIP 

didefinisikan dalam RFC 3261 yang memiliki fungsi registrasi, pembangunan sesi, 

manajemen sesi, dan mengatur partisipan. termasuk menciptakan, memodifikasi, 

dan mengakhiri sesi dengan satu atau lebih partisipan. 
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Pensinyalan SIP merupakan metode utama yang digunakan untuk registrasi 

pengguna dan sesi kontrol dalam arsitektur IMS. CSCF merupakan server inti 

pensinyalan dalam arsitektur IMS. Keduanya bekerja sebagai SIP registrar dan 

stateful SIP proxy server. 

 

Gambar 3-7 Alur Pensinyalan Pesan Registrasi 

Prosedur pensinyalan dimulai dengan SIP REGISTER pengguna meminta untuk 

dikirimkan ke P-CSCF. Karena bandwidth antarmuka udara yang terbatas, pesan 

dikompresi sebelum dikirim oleh pengguna dan didekompresi di P-CSCF. Jika 

beberapa S-CSCF ada di home network pengguna, sebuah I-CSCF perlu disebarkan 

untuk memilih S-CSCF yang melayani sesi pengguna. Dalam hal ini, P-CSCF 

menyelesaikan pengalamatan dari home I-CSCF pengguna dengan menggunakan 

home domain name pengguna dan meneruskan REGISTER ke I-CSCF.  

Setelah I-CSCF mengirimkan User Authorization Request (UAR) ke HSS, yang 

mengembalikan alamat S-CSCF, lalu I-CSCF memilih satu S-CSCF dan meneruskan 

pesan REGISTER. S-CSCF mengirimkan sebuah pesan Multimedia Authentication 

Request (MAR) ke HSS untuk mengunduh data otentikasi pengguna. S-CSCF juga 
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menyimpan Uniform Resource Indicator (URI) di dalam HSS. kemudian HSS memberi 

respon pesan Multimedia Authentication Answer (MAA). S-CSCF membentuk sebuah 

respon SIP 401Unauthorised dengan sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh 

UE. Setelah pertanyaan dijawab, maka autentikasi berhasil. S-CSCF mengirimkan 

sebuah Server Assignment Request (SAR) untuk memberitahu HSS bahwa pengguna 

telah terdaftar dan HSS dapat mengunduh profil pengguna. HSS memberi balasan 

dengan jawaban Server Assignment Answer (SAA). Akhirnya, S-CSCF mengirimkan 

200 pesan OK untuk menginformasikan UE proses registrasi sukses. 

3.1.3 SIP-T (SIP-Telephony) 

Saat ini terdapat dua sistem standar yang tersedia untuk menghubungkan antara 

domain softswitch SIP dan jaringan tradisional Public Switched Telephone Network 

(PSTN), paket protokol SIP-T dari Internet Engineering Task Force (IETF) dan SIP-I 

(Encapsulated ISUP (SIP-I)) yang disusun oleh ITU-T.  

SIP-T adalah ekstensi dari SIP, yang mewarisi fitur-fitur SIP seperti fleksibilitas, yang 

memberikan dukungan tambahan untuk aplikasi telepon dan oleh karena itu sangat 

sesuai untuk jaringan IP. Pada SIP-T memungkinkan pesan SIP membawa sinyal 

ISUP (ISDN User Part). Pada SIP-T ditetapkan tiga model untuk interworking antara 

SIP dan ISUP secara end-to-end, yaitu panggilan PSTN-PSTN melalui jaringan SIP 

(seperti pada gambar 4.8), panggilan SIP-PSTN, dan panggilan PSTN-SIP. SIP-T 

didefinisikan dalam RFC3372 dari kelompok kerja IETFMMUSIC. Paket protokol SIP-

T berisi RFC3372, RFC2976, RFC3204 dan RFC3398.SIP-T menyediakan dua 

metode untuk interworking antara SIP dan ISUP, yaitu enkapsulasi dan pemetaan, 

yang masing-masing didefinisikan oleh RFC3204 dan RFC3398. 
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Gambar 3-8 Komunikasi PSTN - PSTN melalui SIP 

 

Gambar 3-9 Komunikasi PSTN - SIP dan SIP - PSTN 

3.1.4 SIP-I (SIP dengan ISUP terenkapsulasi) 

SIP-I adalah ekstensi SIP yang dirancang oleh ITU bekerja sama dengan IETF yang 

memungkinkan jaringan IP menyediakan layanan yang didukung oleh jaringan 

ISUP. Pada RFC TRQ.2815 didefinisikan persyaratan teknis untuk interworking 

antara SIP dan BICC (Bearer Independent Call Control Protocol)/ISUP, termasuk 

model antarmuka untuk internetworking, kemampuan protokol yang didukung oleh 
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InterWorking Unit (IWU), dan model keamanan interface interworking. Pada RFC 

Q.1912.5 didefinisikan interworking antara 3GPPSIP dan BICC/ISUP, antara SIP 

dan BICC/ISUP dan antara SIP-I dan BICC/ISUP secara rinci, sesuai dengan 

kemampuan protokol yang berbeda yang didukung oleh IWU.SIP-I menggunakan 

fungsi-fungsi standar yang telah didefinisikan oleh IETF, yang mencakup tidak 

hanya interworking panggilan dasar, tapi juga interworking layanan tambahan 

BICC/ISUP. 

SIP dapat menghubungkan pengguna yang menggunakan jaringan IP (LAN dan 

WAN, jaringan backbone internet publik, jaringan seluler 2.5G, 3G dan Wi-Fi) dan 

peralatan IP (telepon, PC, Personal Digital Assistant (PDA) dan peralatan mobile 

lainya), sehingga meningkatkan mode komunikasi antara perusahaan dan 

pengguna. Keunggulan SIP terletak pada kemampuannya yang dapat 

menggabungkan fungsi-fungsi ini ke dalam layanan komunikasi terpadu. 

SIP-I dan SIP-T keduanya merupakan pengembangan dari SIP. SIP-I menggunakan 

banyak standar IETF dan lebih kaya dari sisi konten dibandingkan SIP-T. SIP-I tidak 

hanya berisi interworking untuk panggilan dasar, tapi juga interworking layanan 

lainnya seperti CLIP (calling line identification presentation) dan CLIR (calling line 

identification restriction). Selain interworking dari call signalling, SIP-I juga 

memperhatikan hal-hal lain seperti reservasi sumber daya, konversi informasi 

media, dan interworking antara SIP/3GPPSIP fixed-line dan BICC/ISUP, konversi 

informasi media, dan interworking antara SIP/3GPPSIP fixed-line dan BICC/ISUP. 

Hal yang terpenting adalah bahwa SIP-I mewarisi keunggulan seperti kejelasan, 

ketepatan, dan elaborasi yang berasal dari rekomendasi ITU-T tradisional dan jauh 

lebih baik daripada SIP-T dalam pengoperasiannya. SIP-I telah dianggap sebagai 

protokol core interworking antara softswitch dan jaringan telekomunikasi tradisional 

oleh 3GPP. 
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Gambar 3-10 Model komunikasi domain SIP dengan jaringan Non-SIP 

3.2 Standar Pengkodean 

Suara yang berasal dari manusia berupa sinyal digital. Sinyal ini dikirimkan melalui 

jaringan setelah diubah menjadi sinyal analog dan dikompresi menjadi sinyal analog 

yang lebih kecil. Coder/decoder (codec) berfungsi untuk mengubah format data 

digital dari data asli menjadi data dengan ukuran yang lebih kecil tanpa 

menurunkan kualitas suara secara signifikan. Berikut ini beberapa jenis codec yang 

didukung oleh IPvIC: 

 

Gambar 3-11 Jenis jenis Codec yang diadopsi di beberapa negara Eropa 
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Protokol pensinyalan tradisional untuk suara (ISUP) menggunakan codec G.711 

sebagai standar yang ditetapkan ITU-T. Jenis codec ini umumnya digunakan pada 

jaringan telephony. Dalam perkembangannya terdapat beberapa jenis codec yang 

digunakan seperti: G.711A-law, G.729, G.729a, G.722, (Standar ITU-T) dan  DTMF, 

EFR, dan AMR (Standar 3GPP). 

 

1. G.711 

G.711 adalah standar ITU-T untuk kompresi audio yang digunakan pada jaringan 

telepon. Standar ini dirilis pada tahun 1972 untuk digunakan dengan nama resmi 

Pulse Code Modulation (PCM) of voice frequencies. Standar ini digunakan pada 

banyak teknologi, misalnya dalam spesifikasi H.320 dan H.323. Standar ini juga 

dapat digunakan untuk komunikasi faksimile melalui jaringan IP (sebagaimana 

didefinisikan dalam spesifikasi T.38).  

G.711, sering disebut Pulse Code Modulation (PCM), adalah codec audio untuk 

jaringan narrowband yang menyediakan kualitas audio yang baik pada 64 kbit/s. 

G.711 bekerja pada kisaran frekuensi 300-3.400 Hz dengan tingkat sampel 8.000 

sampel per detik, dengan toleransi 50 parts per million(ppm). Kuantisasi non-uniform 

dengan 8 bit yang digunakan untuk menunjukkan masing-masing sampel, yang 

menghasilkan bitrate 64 kbit/s.  

G.711 menghasilkan overhead pemrosesan yang sangat rendah karena algoritme 

sederhana yang digunakannya untuk mengubah sinyal suara ke format digital, 

namun menyebabkan efisiensi jaringan yang buruk karena penggunaan bandwidth 

yang tidak efisien. Standar G.711 terus ditingkatkan dengan menambahkan fungsi 

baru seperti pada G.711.0 yang menggunakan loss less data compression untuk 

mengurangi penggunaan bandwidth dan G.711.1 untuk meningkatkan kualitas 

audio dengan meningkatkan bandwidth.  

Ada dua versi G.711 yang disebut µ-law dan A-law. A-Law digunakan di sebagian 

besar negara di seluruh dunia, sedangkan µ-law terutama digunakan di Amerika 

Utara dan Jepang. Perbedaan antara keduanya terletak pada rentang dinamik 

keluaran. µ-law memiliki rentang dinamis yang lebih besar daripada A-Law. Rentang 

dinamis pada dasarnya adalah rasio antara suara paling tenang dan paling keras 

yang dapat ditunjukkan pada sinyal. Kelemahan dari memiliki rentang dinamis yang 

lebih tinggi adalah distorsi yang lebih besar pada sinyal kecil. Ini berarti bahwa A-

Law akan terdengar lebih baik daripada µ-law saat masukan suara sangat lembut. 
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2. G.729 

G.729 adalah rekomendasi ITU-T untuk pengkodean sinyal ucapan pada kecepatan 

data 8 kbps menggunakan Kode Konjugasi-Kode Aljabar Excited Linear Prediction 

(CS-ACELP). G.729 menggunakan 8000 sampel per detik saat menggunakan PCM 

linier 16 bit sebagai metode pengkodean. Pada codec G.729 payload data dikompres 

sampai 8 kbit/s, yang memberikan kapasitas 8 kali lebih besar untuk koneksi yang 

sama dengan G.711. Codec G.729 cocok digunakan pada bandwidth yang terbatas 

seperti ADSL VoIP dan koneksi satelit.  

Dengan bandwidth yang lebih rendah yaitu 8 kbps menyebabkan penggunaan 

aplikasi Voice over IP (VoIP) G.729 lebih mudah. Varian lain dari G.729 adalah 

G.729.1, G.729A dan G.729B. G.729.1 memungkinkan kecepatan data terukur 

antara 8 dan 32 kbps. G.729.1 adalah algoritme pengkodean kecepatan dan 

pengkodean pita lebar, yang dapat dioperasikan dengan codec G.729, G.729A dan 

G.729B. 

 

3. Opus 

Opus adalah codec yang dirancang bersasarkan standar IETF RFC 6716. Opus dapat 

menangani berbagai aplikasi audio termasuk VoIP dan video conferencing. Codec ini 

dapat mengkompresi data suara hingga dapat dikirim pada bitrate 6 kbit/s.  

4. Adaptive Multi-Rate (AMR) 

Adaptive Multi-Rate (AMR) audio codec adalah format kompresi audio yang 

dioptimalkan untuk speech coding. AMR speech codec terdiri dari multi-rate 

narrowband speech codec yang mengkodekan sinyal narrowband pada tingkat bit 

variabel mulai 4,75-12,2 kbit/s dengan kualitas suara yang bagus mulai dari 7,4 

kbit/s.  

AMR diadopsi sebagai speech codec standar oleh 3GPP pada bulan Oktober 1999 

dan sekarang banyak digunakan di GSM dan UMTS. AMR menggunakan metode 

adaptasi link untuk memilih bit rate dari delapan bit rate yang berbeda berdasarkan 

kondisi link. 

AMR juga merupakan format file yang digunakan untuk menyimpan audio yang 

diucapkan menggunakan codec AMR. Banyak handset telepon seluler yang dapat 



 69  

menyimpan rekaman audio singkat dalam format AMR. Format ini adalah format 

yang ditentukan 3GPP berdasarkan pada format file ISO. 

Disamping standar codec yang telah didefinisikan oleh ITU-T dan 3GPP terdapat 

codec lain yang telah diimplementasikan untuk pengkodean suara. Berikut 

beberapa codec yang umum digunakan : ACELP, AC-3, ALAC dan iLBC. 

Dalam berbagai survey dan penelitian ditunjukan bahwa codec G.711 dan G.729 

paling banyak digunakan karena menyediakan kualitas panggilan yang lebih baik 

dan penggunaan bandwidth yang lebih baik. Codec G.711 banyak digunakan pada 

lingkungan jaringan bandwidth yg tinggi sementara G.729 dengan tingkat kompresi 

yang lebih tinggi cocok digunakan pada lingkungan bandwidth terbatas. 

Meskipun G.729 menyediakan data rate yang rendah, namun ada hak kekayaan 

intelektual yang perlu dilisensikan untuk menggunakan G.729. Sementara itu 

G.711 tidak perlu ada lisensi. Oleh karena itu G.711 digunakan dan didukung oleh 

sebagian besar perangkat dan memiliki interoperabilitas yang sederhana. 

3.3 Standar Quality of Services (QoS) 

Agar VoIP menjadi pengganti yang realistis untuk layanan teleponi berbasis circuit 

switched, pelanggan harus menerima kualitas transmisi suara yang sama dengan 

layanan teleponi dasar, yang berarti transmisi suara berkualitas tinggi harus terjaga 

secara konsisten. Seperti aplikasi real-time lainnya, VoIP memiliki sensitivitas 

terhadap bandwidth dan delay. Agar transmisi VoIP dapat diterima dengan baik oleh 

penerima, maka paket suara tidak boleh ada yang dibuang (packet loss), delay tidak 

berlebihan atau jitter (variasi delay) tidak terlalu tinggi. 

VoIP dapat menjamin transmisi suara berkualitas tinggi jika paket suara, baik 

untuk saluran sinyal dan audio, diberi prioritas dibandingkan dengan paket lain 

dalam jaringan. Agar VoIP dapat digunakan dengan tingkat kualitas suara yang 

dapat diterima, maka lalu lintas paket VoIP harus dijamin dengan kompensasi 

tertentu dalam hal bandwidth, latency dan jitter. Secara umum, agar QoS layanan 

jaringan terpenuhi maka perlu disediakan beberapa fitur berikut: 

• Mendukung dedicated bandwidth khusus untuk VoIP; 

• Meningkatkan karakteristik packet loss; 

• Menghindari dan mengelola network congestion; 

• Mengatur trafik pada jaringan; 
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• Menetapkan prioritas trafik di seluruh jaringan. 

Interkoneksi berbasis IP memerlukan jaminan QoS untuk mengimbangi kekurangan 

koneksi layer IP yang memiliki mode komunikasi best effort. Mode komunikasi ini 

tanpa ada pembukaan hubungan terlebih dahulu. Paket dikirim dari sumber ke 

tujuan secara langsung tanpa adanya pembukaan koneksi. Pada layer tersebut 

tidak ada mekanisme untuk menjamin kualitas layanan. Hal ini perlu didukung oleh 

lapisan yang ada di atasnya dengan melakukan mekanisme yang dapat menjamin 

kualitas layanan yang diperlukan. 

Beberapa parameter QoS yang digunakan untuk menjamin ketersediaan layanan 

Interkoneksi berbasis IP adalah: 

a. One-way delay (end-to-end) (G.114): waktu yang diperlukan untuk satu paket 

sampai dari sumber ke tujuan. Nilai baku < 150ms; 

b. MOS (LQO) (end-to-end):  

i. The Mean Opinion Score (MOS) adalah ukuran kepuasan pelanggan 

terhadap kualitas layanan komunikasi dengan nilai berkisar antara 1 

dan 5 (1=Kualitas jelak, 5=Kualitas sangat bagus). Nilai baku > 4.0; 

ii. Listener Quality Only (LQO) adalah ukuran kualitas yang dirasakan 

oleh penerima telepon. Nilai baku> 4.0; 

c. R-factor: Transmission rating factor R (R-factor) pengukuran kualitas layanan 

mirip dengan MOS yang diukur dengan alat. Nilai baku >70%; 

d. Standar codec yang digunakan G.711, G.729, G.107 dan G.168; 

e. Call set-up time: Waktu yang diperlukan untuk membangun komunikasi. Nilai 

baku < 3s; 

f. NER: The Network Effectiveness Ratio (NER) adalah kemampuan jaringan 

untuk mengirimkan panggilan dari pemanggil ke telepon yang dipanggil. Nilai 

baku > 99.3%; 

g. ASR: The Answer Seizure Ratio (ASR) adalah rasio panggilan pada saat telepon 

yang dipanggil menjawab dibandingkan dengan total jumlah panggilan. Nilai 

baku > 50%; 

h. Availability of the interconnection : Ketersediaan interkoneksi jaringan untuk 

proses komunikasi end-to-end. Nilai baku >99.5%; 

i. IP Packet loss ratio: Rasio paket yang hilang dibandingkan dengan total paket 

yang dikirim. Semakin rendah semakin baik; 

j. IP packet transfer delay: waktu yang diperlukan untuk satu paket sampai 
dari sumber ke tujuan. Semakin rendah semakin baik. 
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3.4 Standar Numbering dan Adressing 

Penomoran merupakan salah satu komponen yang memegang peranan penting 

dalam industri telekomunikasi karena nomor digunakan sebagai identitas 

pelanggan dan alamat pelanggan untuk mengenali dan menyalurkan trafik dan 

layanan. Sistem penomoran dalam jaringan telekomunikasi di Indonesia mengacu 

kepada Rekomendasi ITU-T E.164. Sistem telekomunikasi pada jaringan tetap, 

jaringan bergerak, dan juga layanan (services) yang bersifat nasional menggunakan 

struktur yang sama. Berdasarkan rekomendasi ITU-T tersebut, Nomor Internasional 

untuk pelanggan terdiri atas Kode Negara dan Nomor (signifikan) Nasional yang 

antaranya terdapat Kode Tujuan Nasional (NDC - National Destination Code) yang 

mencakup dua kategori penomoran, sebagai berikut: 

1. Penomoran yang mengandung indikasi geografis: dalam hal ini NDC berfungsi 

sebagai Kode Wilayah yang mencirikan suatu wilayah penomoran tertentu; 

2. Penomoran yang tidak mengandung indikasi geografis: dalam hal ini NDC 

berfungsi sebagai Kode Akses Jaringan yang mencirikan jenis jaringan, atau 

sebagai Kode Akses Pelayanan yang mencirikan jenis layanan. 

 

Gambar 3-12 Sistem Penomoran yang digunakan di Indonesia saat ini 

Perkembangan teknologi jaringan yang saat ini sedang dirancang oleh badan dunia 

seperti ETSI, ATIS, ITU-T, IETF dan 3GPP mengarah pada sebuah konsep jaringan 

masa depan (NGN - Next Generation Network). Jaringan masa depan adalah jaringan 

berbasis paket yang mampu untuk menyediakan layanan telekomunikasi dan 

mampu untuk menggunakan berbagai teknologi transport broadband dan fungsi-

fungsi layanan independen dari teknologi transport.  
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Gambar 3-13 Konfigurasi Jaringan NGN 

Peningkatan aspek layanan di NGN adalah dalam hal cakupan dan kualitas. 

Cakupan layanan NGN jauh lebih luas dari jaringan telekomunikasi saat ini, 

meliputi: layanan real time, non-real time, broadband dan narrowband, one-to-one, 

multicasting, broadcasting, dan multimedia. Cakupan layanan lainnya adalah juga 

meliputi person-to-person communication, person-to-object communication, dan object-

to-object communication. 

 

Gambar 3-14 Cakupan Layanan NGN 

Dengan perubahan sistem jaringan yang seluruhnya akan bergeser ke NGN,  maka 

sistem penomoran perlu disesuaikan untuk memenuhi kondisi lingkungan. Pada 
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jaringan yang berbasis IP beberapa karakteristik pengalamatan yang harus dipenuhi 

adalah sebagai berikut: 

1. Mendukung baik mode pengalamatan dinamis maupun tetap (fixed). 

2. Sistem pengalamatan, sistem penamaan, dan layanan directory dapat 

diimplementasikan dengan menggunakan skema pemetaan satu-satu untuk 

setiap layanan, atau melalui skema pemetaan yang biasa dilakukan melingkupi 

layanan yang berbeda. 

3. Mendukung update dinamik dari basis data layanan penamaan. Misalnya, 

dalam kasus terminal bergerak, alamat pada satu atau lebih layer mungkin saja 

berubah secara dinamis bergantung pada lokasi terminal dan basis data harus 

mampu mengantisipasi hal ini. 

Dengan memperhatikan berbagai aspek dan keperluan interkoneksi maka skema 

pengalamatan dan penomoran harus memenuhi kebutuhan berikut: 

1. Mendukung skema pengalamatan IP; 

2. Mendukung protokol pembangunan komunikasi multimedia berbasis IP (pada 

kasus originating maupun terminating) menggunakan sekurang-kurangnya TEL 

URI (E.164) misalnya tel: +4412345678 dan/atau SIP URI, misalnya 

sip:my.name@company.org; 

3. Skema pengalamatan juga mendukung berbagai tipe layanan, seperti unicast, 

multicast dan broadcast; 

4. Mendukung skema pengalamatan sebuah grup, yang memungkinkan 

multicasting seperti layanan conference; 

Mendukung skema pengalamatan dan penamaan yang lain seperti private 
numbering. 

3.5 Standar Charging dan Billing 

Untuk mendukung settlement dan performance dibutuhkan informasi yang 

disimpan dalam Call Detail Record (CDR). Selain itu, CDR dapat digunakan juga 

sebagai alat troubleshooting. Format dari CDR di jaringan penyelenggara dan cara 

mengumpulkannya dapat berbeda-beda bergantung pada kebijakan masing-masing 

penyelenggara. Setiap penyelenggara dapat menambahkan field khusus untuk 

keperluan internalnya.  

Karena call dapat berasal dan terminasi di jaringan TDM dan IP, maka CDR harus 

mendukung atribut-atribut data untuk kedua tipe call dan layanan. 
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Sebuah CDR seharusnya memuat data typical yang diturunkan dari informasi 

sebagai berikut:  

Tabel 3-1 Sumber: I3F Forum, Technical Interconnection Model for International Voice Services (Release 
5.0) May 2012 

No Informasi Catatan 

1 Originating carrier Mandatory. Field ini mencakup negara 

dari penyelenggara. Originating carrier 

meliputi: 

• Penyelenggara domestik untuk call 

yang berasal dari lokasi domestik. 

• Penyelenggara internasional untuk call 

yang berasal dari lokasi internasional. 

• Penyelenggara tersebut untuk call yang 

berasal dari jaringannya sendiri. 

2 Terminating carrier Mandatory. Field ini mencakup negara 

dari penyelenggara. Terminating carrier 

meliputi: 

• Penyelenggara domestik untuk call 

yang diterminasi di lokasi domestik. 

• Penyelenggara internasional untuk call 

yang diterminasi di lokasi 

internasional. 

• Penyelenggara tersebut untuk call yang 

diterminasi di jaringannya sendiri. 

3 Ingress Numbering dan 

Addressing 

Mandatory. Nomor port dan alamat IP 

sumber. 

4 Egress Numbering dan 

addressing 

Mandatory. Nomor port dan alamat IP 

tujuan. 
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5 Call Identifier Mandatory. Jika SIP digunakan, Call-ID 

dan CSeq disimpan. 

6 Ingress protocol Mandatory. SIP, SIP-I, ITU-T C7, TUP, dll 

7 Egress protocol Mandatory. SIP, SIP-I, ITU-T C7, TUP, dll 

8 Dialed digit dalam format 

CC+NN  

Mandatory. Asumsikan nomor yang 

dipanggil adalah format E.164 

9 Nomor pemanggil dalam 

format CC+NN jika tersedia 

Optional. Nomor pemanggil bisa saja tidak 

diterima. 

10 Informasi layanan (misal: 

toll free, international long 

distance, dll) 

Mandatory. Informasi ini digunakan 

untuk menentukan arah billing. Misalnya, 

layanan toll free internasional outgoing 

adalah foreign billed. 

11 Ingress codec Ada yang mandatory dan ada yang 

optional. 

12 Egress codec Ada yang mandatory dan ada yang 

optional. 

13 Original Called Number 

(OCN) 

Optional. Informasi ini digunakan untuk 

call forwarding, misalnya: mobile’s voice 

mail. 

14 Redirecting Information (RI) Optional. Informasi ini digunakan untuk 

callforwarding. 

15 Redirecting Number (RgN) Optional. Informasi ini digunakan untuk 

callforwarding. 
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16 Call Disposition (Cause 

Code, SIP status code) 

Mandatory. Misalnya, cause code 34 

untuk ISUP signaling; 404 untuk SIP 

Protocol. 

17 Time of Seizure [Indicator, 

Year, Month, Date, Hour, 

Minutes, Seconds]: 

Mandatory. Catatan field ini harus 

meliputi sebuah indikasi zona waktu jika 

waktu lokal digunakan digunakan selain 

menggunakan GMT. 

18 Time of Alert [Indicator, 

Year, Month, Date, Hour, 

Minutes, Seconds]: ACM, 

18X 

Optional. Catatan field ini harus meliputi 

sebuah indikasi zona waktu jika waktu 

lokal digunakan digunakan selain 

menggunakan GMT. 

19 Time of Answer [Indicator, 

Year, Month, Date, Hour, 

Minutes, Seconds]: ANM, 

200, OK 

Optional. Catatan field ini harus meliputi 

sebuah indikasi zona waktu jika waktu 

lokal digunakan digunakan selain 

menggunakan GMT. 

20 Time of Termination 

[Indicator, Year, Month, 

Date, Hour, Minutes, 

Seconds]: REL, BYE, 

CANCEL 

Mandatory. Catatan field ini harus 

meliputi sebuah indikasi zona waktu jika 

waktu lokal digunakan digunakan selain 

menggunakan GMT. 

21 LANG/Language Digit Optional. Untuk TDM penyelenggara-to-

penyelenggara calls. 

22 Origination Access Type: 

e.g., mobile, fixed, payphone 

Optional. Untuk TDM ITU-T SS#7 dan SIP-

Isignaling protocols. 

23 Bearer capability Optional. Untuk TDM ITU-T SS#7 dan SIP-

I. 

24 GSDN/Global Software 

Defined Network Call Type 

Signaling protocols. 
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25 ISDN Supplementary 

Services 

Optional. Untuk TDM ITU-T SS#7 dan SIP-

I. 

26 UUI Rejection/Subsequent 

UUI Received Indicator 

Signaling protocols. 

27 RTP Lost Packets Optional. Untuk media traffic QoS. 

28 RTP Jitter Optional. Untuk media traffic QoS. 

29 RTCP Lost Packets Optional. Untuk media traffic QoS. 

30 RTCP Jitter Optional. Untuk media traffic QoS. 

31 MOS Optional. Untuk media traffic QoS. 

32 Total octets received Optional. Total traffic yang diterima. 

33 Total octets sent Optional. Total traffic yang dikirim. 

3.6 Standar Security 

Komunikasi antar dua sistem berbeda dalam sebuah jaringan Internet memerlukan 

pengamanan tersendiri. Terdapat banyak titik yang perlu mendapatkan 

pengamanan dari mulai data dikirim sampai diterima tujuan dan terjalinnya 

komunikasi. Beberapa mekanisme yang dapat dilakukan untuk menangani masalah 

keamanan jaringan secara umum adalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan Session Border Controller: perangkat pengaturan yang digunakan 

untuk mengontrol proses signalling dan pengiriman data media pada saat 

pembangunan koneksi, komunikasi dan penutupan koneksi telepon atau alat 

komunikasi lainnya; 

2. IP address tidak diumumkan di internet. Alamat IP dipertukarkan antara 

penyelenggara dengan partnernya secara terbatas; 

3. Autentikasi BGP dan EBGP: proses autentikasi segmen data TCP antar peer 

jaringan. Salah satu metode untuk autentikasi adalah dengan menggunakan 

autentikasi MD5. Setiap segmen data yang dikirim dari satu sumber ke tujuan, 

diverifikasi terlebih dahulu; 
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4. Pengamanan di masing-masing lingkungan internal penyelenggara seperti proses 

memblok port dan mengkhususkan bagi yang berhak; 

5. Memasang firewall pada border gateway; 

6. Membangun koneksi cadangan untuk point-to-point baik secara fisik maupun 

logic. Jika salah satu koneksi mendapat serangan dari luar maka sistem dapat 

menggunakan koneksi yang lainnya; 

7. Pengamanan layer 3 dan layer 4: 

• Mendeteksi dan melakukan drop paket TCP/IP yang tidak standar; 

• Mendeteksi dan melakukan drop pesan SIP/H.323 yang tidak standar; 

• Pengaturan trafi; 

• Topology hiding untuk sesi SIP/H.323; 

• Topology hiding untuk media; 

• Pembatasan sesi; 

• Authentication, Integrity, dan Confidentiality (SSH); 

8. Pengalokasian alamat IP untuk setiap penyelenggara: Alamat IP penyelenggara 

ditentukan sehingga mudah untuk mendeteksi jika ada penggunaan alamat IP 

di luar alamat yang telah ditentukan; 

9. Pengontrolan akses paket signalling dan media: baik paket signalling maupun 

media diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan tidak adanya serangan 

dalam paket tersebut; 

10. Pencegahan pesan SIP dan IP yang pengirimnya tidak berhak; 

11. Pembatasan sesi: pembangunan hubungan sesi benar-benar selektif sehingga 

pengguna yang tidak berhak tidak leluasa untuk membangun koneksi; 

12. Pencegahan serangan DOS; 

13. Filter trafik: hanya trafik yang disetujui yang dapat lewat di jaringan. 

Berikut ini contoh proses autentikasi SIP dengan melakukan 5 tahapan proses dari 

mulai INVITE, autentikasi dan pembangunan hubungan. 
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Gambar 3-15 Autentikasi SIP 

Berikut ini beberapa persyaratan yang diperlukan untuk implementasi interkoneksi 

IP antar domain: 

• Protokol yang melakukan query terhadap route lookup dan location routing 

function harus mendukung adanya autentikasi bersama. 

• Protokol yang melakukan query terhadap route lookup dan location routing 

function harus menyediakan dukungan untuk kerahasiaan dan integritas 

data. 

• Protokol yang digunakan untuk membangun sesi antar end-system tidak 

boleh dicampur dengan proses pertukaran atribut keamanan media. 

3.7 Standar Point of Interconnection (PoI) 

3.7.1 Multiple Voice NNI (Network-to-Network Interface) 

Penyelenggara jaringan mungkin saja menangani lebih dari satu NNI (Network-to-

Network Interface) voice pada saat yang sama. Misalnya: Service Provider A (SP A) 

menggunakan IP untuk interkoneksi dengan Service Provider B (SP B), tetapi masih 

dapat berinterkoneksi dengan Service Provider C (SP C) yang berbasis TDM. Dengan 

demikian, SP originating voice harus mempunyai mekanisme interkoneksi berbasis 

IP dan TDM. IPX proxy juga dapat digunakan untuk meneruskan signalling SIP/SIP-

I dan media RTP antar SP. 
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Gambar 3-16 Konfigurasi interkoneksi untuk multiple voice NNI 

3.7.2 VoIMS NNI 

Dalam kasus interkoneksi berbasis IMS end-to-end antara dua SP yang menawarkan 

VoIMS ke pelanggan, yang terkoneksi melalui II-NNI, tidak ada mekanisme 

transcoding atau konversi yang dibutuhkan. IPX dapat digunakan sebagai contoh 

backbone IP ataupun jenis lain, misalnya: leased line. 
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Gambar 3-17 Leased Line 

3.7.3 IMS to CS Interworking 

Jika VoIMS NNI tidak dapat digunakan, jaringan IMS originating dapat 

menggunakan konfigurasi yang sudah dispesifikasikan pada GSMA PRD IR.83 dan 

3GPP TS 29.163. 

• IMS to CS Voice Interworking 

Gambar di bawah ini menunjukkan sebuah contoh ilustratif sebuah client A 

menggunakan sebuah IMS berbasis UNI berhubungan dengan client B 

menggunakan CS berbasis UNI. Dalam contoh ini, pembicaraan IMS ke CS terletak 

pada SP B, IMS berbasis voice NNI. 

 

Gambar 3-18 IMS to CS Voice Interworking 
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• IMS to MSC-S Voice NNI 

Gambar di bawah ini menunjukkan ilustrasi client A menggunakan IMS berbasis 

UNI berhubungan dengan client B menggunakan CS berbasis UNI. Voice NNI dalam 

skenario ini adalah berbasis IP menggunakan SIP-I antara MGCF SP A dan MSC-S  

SP B. 

 

Gambar 3-19 IMS to MSC-S Voice NNI 

• IMS to MSC Voice NNI 

Gambar di bawah ini merupakan ilustrasi client A yang menggunakan IMS berbasis 

UNI berhubungan dengan client B yang menggunakan CS berbasis UNI untuk 

pertukaran trafik voice. Pada contoh ini, pembicaraan IMS ke CS terjadi di SP A, 

yang merupakan CS berbasis Voice NNI. 
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Gambar 3-20 IMS to MSC Voice NNI 

 

 

• IMS to IMS voice NNI dengan IPX yang bisa melakukan TDM Breakout 

Gambar di bawah ini merupakan ilustrasi client A menggunakan IMS berbasis UNI 

berhubungan dengan client B menggunakan CS berbasis UNI untuk pertukaran 

trafik voice. Dalam contoh ini, pembicaraan IMS ke CS dilakukan oleh IPX proxy, 

dalam hal ini voice NNI dikonversi dari IMS ke CS. 

 

Gambar 3-21 IMS to IMS voice NNI dengan IPX yang bisa melakukan TDM Breakout 
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BAB IV 

MODEL PEMBEBANAN DAN PENAGIHAN 

INTERKONEKSI BERBASIS IP 

4 MODEL PEMBEBANAN DAN PENAGIHAN INTERKONEKSI BERBASIS IP 

Pembebanan interkoneksi merupakan hal yang wajar dalam interkoneksi sebagai 

akibat biaya yang timbul atas penggunaan jaringan penyelenggara lain dan menjaga 

kualitas layanan sesuai service level agreement (SLA). Kebijakan pembebanan dan 

penagihan sangat tergantung dari besarnya beban interkoneksi, yang di dalamnya 

sangat dipengaruhi oleh  besarnya biaya interkoneksi dan pola trafik yang terjadi. 

Besarnya biaya interkoneksi sangat tergantung dari besarnya biaya 

penyelenggaraan jaringan yang dipengaruhi oleh teknologi jaringan. 

Dengan adanya migrasi teknologi jaringan dari TDM ke IP, tentunya akan 

berdampak pada biaya penyediaan jaringan yang berbeda termasuk pada pola trafik 

yang terjadi, trafik data akan lebih dominan daripada trafik suara. Hal ini tentunya 

akan mengubah aspek bisnis terutama pada pembebanan biaya baik di sisi retail 

maupun di sisi wholesale. Pada jaringan TDM, model pembebanan pada umumnya 

berdasarkan call duration, yaitu besarnya pembebanan interkoneksi dihitung 

berdasarkan durasi menit. Namun pada jaringan IP, model pembebanan 

interkoneksi tidak hanya berdasarkan durasi tetapi bisa berdasarkan kapasitas, 

volume, kualitas dan lainnya. 

Pada bab ini akan dibahas berbagai kebijakan model pembebanan dan penagihan 

yang dapat dijadikan acuan dalam pembebanan interkoneksi pada jaringan IP. 

4.1 Model Pembebanan (Charging) pada Layanan Interkoneksi 

4.1.1 Skema Pembebanan 

Ada empat tipe skema interkoneksi charging, yaitu: Calling Party Network Pays 

(CPNP), Receiving Party Network Pays (RPNP), Bill and Keep (BAK), dan Settlement 

Based Interconnection (SBI). 

4.1.1.1 Calling Party Network Pays (CPNP) 

Pada skema ini, penyelenggara originating membayar beban tiap message atau tiap 

menit pemakaian ke penyelenggara terminating berdasarkan volume based charging 
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atau call based charging. Ini adalah pembebanan interkoneksi yang paling umum 

digunakan untuk panggilan suara. 

Di dalam jaringan IP-based, pembebanan dapat berdasarkan pada penggunaan 

bandwith, kapasitas, durasi, penggunaan aplikasi, kualitas layanan, jumlah elemen 

jaringan yang digunakan, dan lain-lain. Metode yang digunakan adalah Element 

Based Charging (EBC) dan/atau Capacity Based Charging (CBC). Kedua sistem ini 

merupakan sistem pembebanan dengan pendekatan cost-based, yang banyak 

digunakan adalah metode LRIC (long run incremental cost). 

 

Gambar 4-1 Model Charging CPNP 

Dalam implementasinya, saat ini model CPNP banyak digunakan di berbagai negara 

termasuk di Indonesia, model ini pada umumnya digunakan untuk membayar 

layanan terminasi. Dalam hal ini penyelenggara asal yang melakukan panggilan ke 

penyelenggara tujuan harus membayar biaya terminasi atas penggunaan jaringan 

dari penyelenggara tujuan. 

4.1.1.2 Receiving Party Network Pays (RPNP) 

Pada skema ini, penyelenggara yang menerima pesan dan/atau panggilan 

membayar ke penyelenggara pengirim untuk beban interkoneksi. Skema ini kurang 

banyak digunakan. Pada kasus ini penyelenggara penerima menutupi biaya dari 

pelanggannya sendiri. 
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Gambar 4-2 Model Charging RPNP 

Dalam implementasinya, model RPNP ini digunakan untuk pembebanan pada 

layanan originating seperti pembebanan pada panggilan internasional. Dalam 

panggilan internasional, tarif ke pelanggan ditentukan oleh penyelenggara layanan 

panggilan internasional, karena pada umumnya pengguna merupakan  pelanggan 

dari penyelenggara asal, atas penggunaan jaringan dan biaya retail ke pelanggan 

seperti biaya collection, retensi pelanggan, biaya billing dan lainnya dari 

penyelenggara asal, maka penyelenggara asal akan membebankan biaya originating 

ke penyelenggara tujuan. Pada umumnya tarif atas pembebanan originating 

ditetapkan sesuai kesepakatan. 

4.1.1.3 Bill and Keep (BAK) 

Skema ini sering juga dikenal sebagai Senders Keep All (SKA). Biasanya tidak ada 

biaya yang dibebankan kepada masing-masing penyelenggara, karena dianggap 

trafik yang dikirim (outgoing) dan diterima (incoming) antar kedua penyelenggara 

relatif berimbang. Dalam pelaksanaannya bill and keep biasanya dilakukan 

berdasarkan kesepakatan bisnis antar penyelenggara (B2B). 
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Gambar 4-3 Model Charging Bill and Keep 

 

Metode ini pernah digunakan di Indonesia untuk layanan  SMS sampai dengan 

Bulan Juni 2013, pada saat itu trafik SMS antar penyelenggara berimbang. Namun 

seiring dengan perkembangan kompetisi saat SMS dijadikan sebagai alat promos, 

maka trafik SMS antar penyelenggara menjadi tidak berimbang dan dianggap 

membebani jaringan penyelenggara tujuan, sehingga metode ini tidak digunakan 

lagi. 

4.1.1.4 Settlement Based Interconnection (SBI) 

SBI ini adalah kasus khusus dari CPNP (Calling Party Network Pays) maupun RPNP 

(Receiving Party Network Pays), pembebanan dikenakan hanya untuk 

ketidakseimbangan beban trafik. Cara ini berlaku pada direct interconnection 

maupun pada settlement-based interconnection untuk transit. 

4.1.2 Dasar Pembebanan Layanan Interkoneksi 

Pembebanan layanan interkoneksi dapat didasarkan pada beberapa parameter 

antara lain: 

• Pembebanan Berdasarkan Kapasitas 

Pembebanan berdasarkan kapasitas atau capacity based charging (CBC) 

didasarkan pada kapasitas interkoneksi yang dipesan atau disepakati. Jadi 

pada mekanisme ini pembebanan dihitung berdasarkan bandwidth interkoneksi 

yang disepakati, sehingga trafik aktual yang dilewatkan tidak terlalu 

berpengaruh dalam perhitungan. 

• Pembebanan Berdasarkan Volume 
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Pada pembebanan berdasarkan volume atau volume based charging (VBC), 

penyelenggara akan melakukan pembebanan tidak lagi didasarkan pada jumlah 

menit pemakaian, tetapi pada besarnya paket yang melewati port. Unit yang 

digunakan untuk pembayaran tergantung pada ketelitian pengukuran volume 

data yang dikehendaki (byte), bisa dalam Megabyte (MB), Gigabyte (GB), dan 

seterusnya. 

• Pembebanan Berdasarkan Durasi 

Pembebanan berdasarkan durasi dihitung berdasarkan lamanya waktu 

panggilan, yaitu biaya interkoneksi dihitung dalam satuan waktu, misalnya 

satuan menit, satuan hari dan lainnya. Pada masa transisi saat interkoneksi 

ada yang berbasis TDM dan IP, hampir semua negara yang sudah 

mengimplementasikan interkoneksi berbasis IP pada umumnya masih 

menggunakan pembebanan berdasarkan durasi ini. 

• Pembebanan Berbasis QoS 

Pada Quality of Service (QoS) Based Charging, harga interkoneksi berbeda-beda 

sesuai dengan parameter kualitas yang digunakan, misal delay, jitter, latency 

dan lainnya. Di beberapa negara, dalam komunikasi suara, sudah lazim 

digunakan pembayaran yang berbeda untuk transmisi dengan menggunakan 

kelas kualitas yang berbeda. Sistem tarif pembebanan semacam ini 

menggunakan pembedaan tarif pada level wholesale berdasarkan kualitas yang 

ditawarkan. 

• Pembebanan Berdasarkan Panggilan (Call Based Charging) 

Metode ini merupakan kombinasi dari sistem billing berdasarkan call data record 

(CDR) dengan sistem pembebanan berbasis Quality of Service (QoS). Sistem 

pembebanan ini didasarkan pada besarnya tarif pada setiap panggilan (call by 

call). 

Pembebanan layanan interkoneksi tersebut di atas memerlukan pilihan 

parameter end to end QoS tertentu. Parameter kualitas yang digunakan adalah 

delay, jitter, latency dan lainnya. Sistem tarif pembebanan semacam ini 

menggunakan pembedaan tarif pada level wholesale berdasarkan kualitas yang 

ditawarkan. 

4.2 Model Penagihan (Billing) pada Layanan Interkoneksi 

Billing interkoneksi merupakan informasi tagihan atas penggunaan layanan 

interkoneksi berkaitan dengan penghitungan pembayaran yang akan dibebankan 
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atau diterima oleh penyelenggara atas penggunaan layanan interkoneksi. Besarnya 

pembayaran dipengaruhi oleh besarnya tarif dan metode pembebanan yang 

disepakati dan data trafik yang direkam pada CDR (Call Data Record). Biasanya 

penyelenggara akan mengirimkan informasi tagihan ke penyelenggara lainnya atas 

pembebanan biaya layanan wholesale yang terjadi.  

Sistem billing interkoneksi melakukan penetapan harga semua layanan interkoneksi 

baik outgoing maupun incoming sesuai CDR interkoneksi. 

Ketentuan yang menjelaskan penagihan dari layanan Interkoneksi yang telah 

diterima, meliputi: 

1. Waktu pengiriman tagihan misalnya pada setiap akhir periode tagihan; 

2. Seluruh beban biaya yang dapat ditagihkan berdasarkan Perjanjian 

Interkoneksi ini harus diperhitungkan berdasarkan ketentuan dalam 

perjanjian dengan menggunakan harga seperti yang tercantum dalam 

Dokumen Pendukung C; 

Berbagai ketentuan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak berkaitan dengan 

keterlambatan suatu penyelenggara dalam menyampaikan tagihannya, serta bunga 

yang harus dibayarkan akibat keterlambatan pembayaran. 
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BAB V 

BENCHMARK INTERKONEKSI BERBASIS IP 

5 BENCHMARK INTERKONEKSI BERBASIS IP 

Pengaturan interkoneksi berbasis IP merupakan hal yang baru sebagai dampak dari 

munculnya teknologi jaringan yang berbasis IP. Pada saat ini sudah ada beberapa 

negara yang memulai menerapkan interkoneksi berbasis IP, terutama di negara-

negara Eropa walaupun bukan merupakan kewajiban tetapi diserahkan kepada 

kebutuhan penyelenggaranya. Dan di lain pihak, juga terdapat beberapa negara 

lainnya yang masih dalam tahap perencanaan dan menyusun roadmap interkoneksi 

berbasis IP. Dalam hal ini berbagai negara menganggap bahwa interkoneksi berbasis 

IP merupakan layanan yang masih diregulasi. 

Mengantisipasi kebutuhan interkoneksi berbasis IP di Indonesia, selain 

mempertimbangkan tren teknologi dan layanan, kesiapan industri, kesiapan 

masyarakat, perlu juga mempertimbangkan implementasi interkoneksi berbasis IP 

di negara lain maupun perencanaan dan roadmap interkoneksi berbasis IP dari 

negara lain.  

Pada bab ini, akan dijabarkan benchmark implementasi interkoneksi berbasis IP 

pada beberapa negara sebagai bahan masukan dalam penyusunan rencana 

pengaturan implementasi interkoneksi berbasis IP di Indonesia. 

5.1 Karakteristik Negara 

Beberapa karakteristik dari negara yang sudah mengimplementasikan interkoneksi 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

• Jangkauan dan Kecepatan Akses Layanan Fixed Broadband 

Berdasarkan jangkauan akses dan segmentasi dari kecepatan akses pita lebar di 

dunia, terlihat bahwa negara-negara maju pada umumnya hampir 100% rumah 

tangga (propotion of households) sudah memiliki kecepatan akses pita lebar lebih 

besar dari 10 Mbps. 
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Gambar 5-1 Coverage Broadband di Dunia Berdasarkan Kecepatan Akses (Sumber: Ofcom, 2016) 

Pada umumnya negara yang sudah mengimplementasikan interkoneksi berbasis IP 

merupakan negara dengan jangkauan jaringan akses (FTTH) yang sudah 

menjangkau populasi lebih dari 90%. Jika diperhatikan bahwa negara-negara yang 

telah mengimplementasikan interkoneksi berbasis IP sudah memiliki kecepatan pita 

lebar mencapai 100 Mbps dan pada akses pita lebar dengan kecepatan 10 Mbps pun 

sudah menjangkau hampir ke seluruh wilayah. 

• Coverage Jaringan Akses 4G/LTE 

Pada umumnya negara-negara di Eropa yang sudah mengimplementasikan 

interkoneksi IP, rata–rata memiliki jangkauan jaringan akses 4G/LTE lebih dari 

80%. 
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Gambar 5-2 Coverage 4G di Dunia (sumber: The Communication Market Report Ofcom, 2016) 

5.2 Interkoneksi Berbasis IP di Eropa 

Beberapa negara Eropa sudah memberlakukan interkoneksi berbasis IP. 

Berdasarkan hasil pengamatan BEREC pada 32 negara (dari 37 negara anggota 

BEREC), telah diberlakukan kewajiban untuk menawarkan interkoneksi berbasis 

IP, terutama pada Fixed Network Incumbent (FNI), Other Fixed Network 

Penyelenggaras (OFNO), dan Mobile Network Penyelenggaras (MNO). Negara-negara 

Eropa yang diwajibkan untuk menawarkan Interkoneksi berbasis IP sebanyak 13 

Negara (41%) untuk FNI, 11 Negara (35%) untuk OFNO, dan 5 Negara (16%) untuk 

MNO. Sedangkan sebagian besar Negara lainnya tidak mewajibkan untuk 

menawarkan interkoneksi berbasis IP, tetapi penyelenggara dapat menawarkan 

secara sukarela melalui kesepakatan B2B. 
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Gambar 5-3 Jumlah Negara Eropa yang Menawarkan Interkoneksi IP (Sumber: BEREC, Case Studies on IP-

based Interconnection for Voice Services in the European Union, 2015) 

Kewajiban dalam melakukan penawaran interkoneksi berbasis IP ini dilihat 

berdasarkan data Reference Interconnection Offer (RIO) yang terdapat pada regulator 

dan penyelenggara (terutama penyelenggara incumbent) di masing-masing negara. 

13 negara yang telah mewajibkan penawaran interkoneksi pada FNI seperti, Austria, 

Bulgaria, Swiss, Siprus, Jerman, Denmark, Spanyol, Prancis, Yunani, Kroasia, 

Italia, Swedia, dan Slovenia. Sementara kewajiban penawaran interkoneksi pada 

OFNO dan MNO juga merupakan bagian dari negara-negara tersebut. 

Tabel 5-1 Negara-Negara Eropa yang Wajib Menawarkan Interkoneksi IP (sumber: BEREC, Case 
Studies on IP-based Interconnection for Voice Service in the European Union, 2015) 

 
FNI OFNO MNO 

Yes Austria*, Bulgaria, 

Switzerland, Cyprus*, 

Germany, Denmark, 

Spain, France, Greece, 

Croatia, Italy, Sweden*, 

Slovenia 

Austria*, Bulgaria, 

Switzerland, Germany**, 

Denmark**, Spain**, 

France, Croatia, Italy, 

Sweden, Slovenia 

Austria*, Switzerland, 

Denmark**, France*, 

Sweden* 

No Belgium, Czech 

Republic, Estonia, 

Belgium, Cyprus, Czech 

Republic, Estonia, 

Belgium, Bulgaria, 

Cyprus, Czech Republic, 
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FNI OFNO MNO 

Finland, Former 

Yugoslavian Republic of 

Macedonia, Ireland, 

Liechtenstein, 

Lithuania, Luxembourg, 

Montenegro, Netherland, 

Norway, Poland, 

Portugal, Romania, 

Serbia, Turkey, Slovakia, 

United Kingdom 

Finland, Former 

Yugoslavian Republic of 

Macedonia***, Greece, 

Ireland, Liechtenstein, 

Lithuania, Luxembourg, 

Montenegro, Netherland, 

Norway, Poland, 

Portugal, Romania, 

Serbia, Turkey, Slovakia, 

United Kingdom 

Germany, Estonia, 

Finland, Former 

Yugoslavian Republic of 

Macedonia, Greece, 

Croatia, Ireland, Italy, 

Liechtenstein, Lithuania, 

Luxembourg, Montenegro, 

Netherland, Norway, 

Poland, Portugal, 

Romania, Serbia, 

Slovakia, Slovenia, 

Turkey, United Kingdom 

 

Pada proses implementasinya di masing-masing negara, kewajiban penawaran 

interkoneksi berbasis IP tidak mengikat. Seperti pada Austria, penyelenggara FNI 

wajib membuka jaringan interkoneksi berbasis IP, maka ketika terdapat 

penyelenggara lain yang menginginkan terjadinya interkoneksi IP harus dipenuhi, 

dan kewajiban ini didasarkan pada ada atau tidaknya permintaan interkoneksi 

berbasis IP dari pihak kedua (OFNO). Sementara di Jerman, kewajiban penawaran 

interkoneksi pada OFNO hanya ketika penyelenggara yang bersangkutan sudah 

memiliki full-IP network. 

Berikut adalah beberapa negara yang penyelenggara jaringan telekomunikasinya 

sudah menawarkan interkoneksi berbasis TDM dan interkoneksi berbasis IP dalam 

RIO (Reference Interconnection Offer) mereka. Denmark (TDC) menawarkan tarif 

interkoneksi berbasis IP lebih murah dibandingkan interkoneksi berbasis TDM, 

namun Jerman (DTAG) dan Prancis (Orange) menawarkan tarif interkoneksi 

berbasis IP lebih mahal dari interkoneksi berbasis TDM mereka, sementara Italia 

(TI) menerapkan tarif yang sama antara interkoneksi berbasis TDM dan interkoneksi 

berbasis IP. Secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut: 
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Tabel 5-2 Biaya Interkoneksi IP di Beberapa Negara Eropa 

Negara/Penyelen

ggara 

Tarif  Terminasi 

TDM 

Tarif Terminasi IP Sumber 

Denmark (TDC) 

RIO TDM – 2013 

RIO IP – 2015 

(Fixed Network) 

Lokal: 

• Peak : 3.97 

sen/menit (Rp 

74.96/menit) 

• Off-peak: 2.10 

sen/menit (Rp 

39.65/menit) 

Jarak Jauh: 

• Peak : 5.02 

sen/menit (Rp 

94.79/menit) 

• Off-peak: 2.66 

sen/menit (Rp 

50.23/menit) 

 

•  Peak : 0.41 

sen/menit (Rp 

7.74/menit) 

• Off-peak : 0.23 

sen/menit (Rp 

4.34/menit) 

https://wholesale.tdc.dk

/wholesale/produkter/a

ftaler/Sider/standard.as

px 

Jerman (DTAG) 

RIO TDM – 2014 

RIO IP – 2014 

Lokal: 

0.0024 EUR/menit 

(Rp 33.69/menit) 

Jarak Jauh: 

0.0035 EUR/menit 

(Rp 49.13/menit) 

Single tariff : 

0.0034 EUR/menit 

(Rp 47.73/menit) 

http://www.bundesnetz

agentur.de/cln_1431/D

E/Service-

Funktionen/Beschlussk

ammern/1BK-

Geschaeftszeichen-

Datenbank/BK3-

GZ/2013/ 

Perancis (Orange) 

RIO TDM – 2016 

RIO IP – 2016 

0.000470 EUR/menit 

(Rp 6.62/menit) 

0.000770 EUR/menit 

(Rp 10.84/menit) 

http://www.orange.com

/fr/content/download/3

8633/1238364/version/

1/file/03 

Italia (TI) 

RIO TELEKOM 

ITALIA – 2016 

0.00043 EUR/menit 

(Rp 6.16/menit) 

0.00043 EUR/menit 

(Rp 6.16/menit) 

https://www.wholesale.t

elecomitalia.com/it/offer

te/-

/proposal_store/proposa

l/68140549 
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5.2.1 Interkoneksi Berbasis IP di Jerman 

Jerman merupakan salah satu negara di Eropa yang memiliki luas wilayah sebesar 

357,168 km2 dengan kepadatan penduduk 227/km2 (2015). Jerman telah 

menerapkan interkoneksi berbasis IP, walaupun pada implementasinya masih 

paralel, interkoneksi berbasis TDM juga masih ditawarkan oleh penyelenggara FNI 

(Fixed Network Incumbent). Jerman juga telah mewajibkan penawaran interkoneksi 

berbasis IP baik pada FNI maupun OFNO. Dalam beberapa dokumen yang 

dipublikasikan oleh Bundesnetzagentur/BnetzA (Regulator di Jerman dalam bidang 

listrik, gas, telekomunikasi, pos, dan jalur kereta api) disampaikan kegiatan 

implementasi jaringan berbasis IP atau NGN, besaran tarif interkoneksi berbasis IP 

pada FNI (DeutschTelecom). 

Tabel 5-3 Kondisi Interkoneksi IP di Jerman (sumber: www.bundesnetzagentur.de) 

No Uraian Penjelasan 

1 Definisi 

Interkoneksi IP 

"Interconnection" means the access which establishes the 

physical and logical connection of public telecommunications 

networks in order to enable users of a company to 

communicate with users or another undertaking or to use the 

services of another undertaking; Services may be provided by 

the parties involved or by other parties that have access to the 

network. Interconnection is a special case of access and is 

established between penyelenggaras of public 

telecommunications networks. 

2 Latar Belakang 

dan Tujuan 

Pengaturan 

Interkoneksi IP 

Intensification of sustainable competition; Efficient investment; 

Efficient use of the network; Minimization of transaction costs; 

Avoidance of arbitrage potential caused by regulation; and 

Internalization of network externalities. 

3 Gambaran 

Industri 

FNI: Deutsche Telekom (54,6%); OFNO: (45,4%)  
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No Uraian Penjelasan 

4 Persyaratan 

Implementasi 

Interkoneksi IP 

Penyelenggara yang sudah mulai migrasi ke jaringan NGN 

5 Layanan 

Interkoneksi IP 

Voice dan Internet 

6 Jenis Interkoneksi 

yang diatur 

Network to Network 

7 Model Charging CPNP (Calling Party Network Pays) 

8 Biaya/Tarif 

Interkoneksi IP 

TDMvIC  à Lokal: 0.0024 EUR/menit; Jarak Jauh: 0.0035 

EUR/menit 

IPvIC       à 0.0034 EUR/menit 

9 Kewajiban 

Interkoneksi IP 

Diwajibkan baik pada Incumbent maupun Alternative 

Network Penyelenggaras (ANO) yang memberikan layanan 

VoNGN, hal tersebut dikarenakan regulator di Jerman 

melihat perkembangan komunikasi IP yang cukup pesat, 

sehingga regulator perlu mewadahi perkembangan tersebut 

dengan regulasi interkoneksi IP 

10 PoI PoI dibatasi 100 lokasi untuk core network. PoI pada DTAG 

terletak di 12 Lokasi dengan jumlah 22 PoI. Adanya 

pembatasan jumlah lokasi POI adalah untuk mendukung 

efisiensi investasi dan inovasi, sedangkan jika lokasinya 

terlalu sedikit maka jumlah POI dibuat double sebagai 

redudansi dan antisipasi kalau terjadi gangguan teknis. 
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5.2.1.1 Tahapan Migrasi Interkoneksi Berbasis TDM-IP 

 

Gambar 5-4 Tahapan Migrasi Interkoneksi TDM ke IP di Jerman 

Deutsch Telecom telah terlebih dahulu melakukan kajian terkait proses migrasi dari 

interkoneksi berbasis TDM/PSTN ke interkoneksi berbasis IP/NGN. Proses migrasi 

tersebut terbagi kepada 3 tahapan yaitu pengenalan, migrasi, dan finalisasi. Setiap 

tahapan tersebut akan berlangsung selama 1 – 2 tahun. 

Pada tahap awal proses migrasi menuju interkoneksi berbasis IP atau tahap 

pengenalan dilakukan beberapa kegiatan seperti pengenalan interkoneksi berbasis 

IP, pengujian awal interkoneksi berbasis IP dengan penyelenggara lain, menjalankan 

secara paralel interkoneksi berbasis TDM dan interkoneksi berbasis IP, melakukan 

migrasi yang disesuaikan dengan kesiapan kondisi pasar, sementara TDM tetap 

berjalan secara penuh. 

Pada tahap berikutnya atau tahap migrasi dilakukan beberapa kegiatan seperti, 

melanjutkan pengujian interkoneksi dengan penyelenggara lain, tetap menjalankan 

secara paralel interkoneksi berbasis TDM dan interkoneksi berbasis IP, melanjutkan 

proses migrasi sesuai kondisi pasar, mulai menghilangkan jaringan TDM. 

Pada tahap finalisasi tetap dilakukan interkoneksi secara paralel, baik interkoneksi 

berbasis TDM maupun interkoneksi berbasis IP, mulai menghilangkan layanan 

berbasis TDM, dan menghapus titik interkoneksi TDM. 

Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut terlihat bahwa proses migrasi di Jerman 

mengalami masa transisi terlebih dahulu, interkoneksi berbasis TDM maupun 

interkoneksi berbasis IP berjalan secara bersamaan dengan menggunakan jaringan 

TDM dan jaringan IP. Setelah pasar terbentuk, secara bertahap dilakukan 

pencabutan jaringan TDM. Pada akhirnya seluruh jaringan dan layanan TDM 
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dihilangkan pada Deutsch Telecom, namun interkoneksi berbasis TDM dan 

interkoneksi berbasis IP tetap ditawarkan. 

5.2.1.2 Gambaran FTR pada Interkoneksi di Jerman 

Biaya terminasi jaringan tetap (Fixed Termination Rate/FTR) di Jerman merupakan 

salah satu aspek yang diregulasi oleh Pemerintah. Dalam perhitungan biaya 

terminasi digunakan metode BU LRAIC+, dengan implementasi simetris dan tarif 

tunggal (single rate/tidak ada perbedaan antara lokal dan jarak jauh), dan selalu 

terjadi penurunan tarif FTR setiap 2 tahun. Perbandingan aspek-aspek interkoneksi 

antara tahun 2012 dan 2016 seperti yang terdapat pada tabel berikut. 

Tabel 5-4 Gambaran Fixed Termination Rate (FTR) di Jerman 

Uraian Jan-12 Jul-16 Ket 

FTR (Cent €) 0.382 0.240 Terjadi 

penurunan setiap 

2 tahun  

Regulated Rate Single Rate Single rate Tidak dibedakan 

local dan JJ 

Cost Model BU LRAIC+  BU LRAIC+  Sumber : BEREC 

Report 

Implemented Symmetric Symmetric Tarif simetris 

karena adanya 

kesepakatan 

antara DTAG 

incumbent dan 

OFNO untuk 

mengenakan tarif 

reciprocal 

Penyelenggara 

Fixed 

Market Share Market Share Market share 

tidak terjadi 
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Uraian Jan-12 Jul-16 Ket 

• Deutsche 

Telekom  

• Other 

penyelenggara

s  

• 59.5% 

• 40.5%  

• 54,6% 

• 45,4%  

perbedaan yang 

signifikan 

• Broadband to 

Fixed Phone 

Ratio 

• 55,8% • 67,7% (2015) Sumber : 

database ITU 

 

5.2.1.3 Gambaran MTR pada Interkoneksi di Jerman 

Seperti halnya pada FTR, biaya terminasi jaringan seluler (Mobile Termination 

Rates/MTR) juga mengikuti regulasi yang sama, yaitu perhitungan dengan metode 

BU LRAIC+, dengan implementasi simetris dan tarif tunggal (single rate/tidak ada 

perbedaan antara lokal dan jarak jauh), dan selalu terjadi penurunan tarif MTR 

setiap tahun. Detail aspek-aspek interkoneksi terdapat pada tabel berikut. 

Tabel 5-5 Gambaran Mobile Termination Rate (MTR) di Jerman 

Uraian Jan-12 Jul-16 Keterangan 

MTR (Cent €) 3.37 1.66 Terjadi penurunan 

setiap 1 tahun  

Regulated Rate Single Rate Single rate Tidak dibedakan 

local dan JJ 

Cost Model BU LRAIC+  BU LRAIC+  Sumber : BEREC 

Report 
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Uraian Jan-12 Jul-16 Keterangan 

Implemented 
 

Symmetric Market share tidak 

terjadi perbedaan 

yang signifikan 

Penyelenggara 

Mobile 

• T-Mobile 

• Vodafone  

• Telefonica O2   

Market Share 

• 31,2% 

• 31,5%  

• 37,3% 

Market Share 

• 32,53% 

• 33,13% 

• 34,34%  

Market share tidak 

terjadi perbedaan 

yang signifikan 

• Rasio 3G/4G 

subsc to 

Mobile Subsc  

• 18,8% • 65,3% (2015) Sumber BMI 

Report 

• Monthly  

Blended ARPU  

• 14,1 EUR • 12,7 EUR  

(2015) 

Sumber BMI 

Report 

 

5.2.2 Interkoneksi Berbasis IP di Denmark 

Denmark merupakan salah satu negara Eropa yang memiliki luas wilayah 

42,925.46 km2 dengan kepadatan penduduk sebesar 133.4/km2 (Januari 2017). 

Denmark mewajibkan FNI (TDC) untuk menawarkan interkoneksi berbasis IP. TDC 

saat ini menawarkan interkoneksi berbasis TDM dan IP untuk Alternative Network 

Penyelenggaras (ANO). Alternative Network Penyelenggaras (ANO) yang memiliki 

gateway PSTN dapat terhubung ke TDC baik menggunakan IP atau dengan 

interkoneksi tradisional. Melalui keputusan NITA (2011), TDC diwajibkan untuk 

menyediakan interkoneksi berbasis IP sejak 1 Januari 2012, dan kemudian 

mewajibkan Colt, Hi3G, Telenor, dan Telia sejak 21 Januari 2013. 
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Gambar 5-5 Ilustrasi Interkoneksi IP di Denmark (Sumber: All-IP and The Implication for Voice Regulation, 

WIK Consult 2014) 

5.2.2.1 Gambaran FTR pada Interkoneksi di Denmark 

Biaya terminasi jaringan tetap atau FTR pada TDC termasuk pada biaya terminasi 

terendah keempat pada Bulan Juli 2016 setelah Italia, Malta dan Inggris. Denmark 

melakukan perhitungan biaya interkoneksi dengan pendekatan Pure BU LRIC, 

implementasi tarif simetris dan tarif tunggal (single rate/tidak ada perbedaan antara 

lokal dan jarak jauh), dan tarif tersebut cenderung menurun setiap tahun. 

Tabel 5-6 Gambaran Fixed Termination Rate (FTR) di Denmark 

Uraian Jan-13 Jul-16 Keterangan 

FTR (Cent €) 0.0761 0.0556 Terjadi 

penurunan setiap 

1 tahun 

Regulated Rate Single Rate Single rate Tidak dibedakan 

local dan JJ 

Cost Model Pure BU LRIC Pure BU LRIC Sumber : BEREC 

Report 
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Uraian Jan-13 Jul-16 Keterangan 

Implemented Symmetric Symmetric 
 

Penyelenggara Fixed 

• TDC 

• Other 

penyelenggaras  

Market Share 

• n.a 

• n.a 

Market Share 

• 78,51% 

• 22,49%  

 

• Rasio Broadband to 

Fixed Phone  

• 38,94% • 42,51% 

(2015) 

Sumber : 

database ITU 

 

5.2.2.2 Gambaran MTR pada Interkoneksi di Denmark 

Pada biaya terminasi jaringan seluler atau MTR, Denmark juga mengalami 

penurunan, dengan menggunakan metode perhitungan biaya yang sama yaitu Pure 

BU LRIC, namun pada sektor seluler ini market share cenderung seimbang 

meskipun masih didominasi oleh TDC. 

Tabel 5-7 Gambaran Mobile Termination Rate (MTR) di Denmark 

Uraian Jan-12 Jul-16 Keterangan 

MTR (Cent €) 0.8071 0.73 
 

Regulated Rate Single Rate Single rate Tidak dibedakan local 

dan JJ 

Cost Model Pure BU 

LRIC 

Pure BU LRIC Sumber : BEREC Report 

Implemented 
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Uraian Jan-12 Jul-16 Keterangan 

Penyelenggara Mobile 

• TDC 

• Telia 

• Telenor 

• Hi3G 

Market 

Share 

• 45.50% 

• 26.75% 

• 18.67% 

• 7.16% 

Market Share 

• 36.36% 

• 23.54% 

• 17.70% 

• 13.61% 

Market share tidak ada 

yang dominan (lebih 

dari 50%) 

 

• Rasio 3G/4G 

subsc to Mobile 

Subsc  

74.2% (2013) 95.1% (2015) Sumber: BMI Report 

• Monthly  Blended 

ARPU  

122.2 DKK 

(2013) 

123.6 DKK 

(2015) 

Sumber: BMI Report 

 

5.2.3 Interkoneksi Berbasis IP di Italia 

Italia adalah salah satu negara di Eropa yang memiliki luas wilayah 301,338 km2 

dengan kepadatan penduduk tahun 2015 sebesar 201.3/km2. 

AGCOM sebagai regulator di Italia telah menyelesaikan regulasi mengenai 

interkoneksi berbasis IP pada tahun 2011 dan Ministry of Economic Development 

telah mengembangkan standar teknis pada tahun 2012. Kemudian Telecom Italia 

telah menerbitkan: 

• Reference offer 2013 untuk IP Interkoneksi pada 31 Oktober 2012; 

• Prosedur manual untuk IP Interkoneksi; 

• AGCOM telah melakukan revisi terhadap Reference Offer 2013 untuk 

dilakukan konsultasi publik. 

Telecom Italia berencana untuk menerapkan 2 (dua) PoI (Point Of Interconnection) 

pada setiap gateway VoIP yang berjumlah 16 sehingga jumlah PoI menjadi 32. 



 105  

Penerapan 2 (dua) PoI pada setiap area dilakukan sebagai cadangan untuk 

menghindari terjadinya beban yang terlalu berat atau masalah dalam PoI yang 

digunakan. Dan juga berencana untuk menghentikan interkoneksi berbasis TDM 

sehingga regulasi harga untuk interkoneksi berbasis TDM hanya diatur hingga 

pertengahan 2015. Namun dalam kenyataannya sampai tahun 2016, kebijakan 

implementasi interkoneksi masih pararel antara interkoneksi berbasis TDM dan 

interkoneksi berbasis IP. 

5.2.3.1 Gambaran FTR pada Interkoneksi di Italia 

Italia merupakan negara dengan biaya FTR terendah di antara negara-negara Eropa 

yang termasuk ke dalam anggota BEREC. Pada model perhitungannya juga 

menerapkan metode Pure BU LRIC dengan implementasi simetris. 

Tabel 5-8 Gambaran Fixed Termination Rate (FTR) di Italia 

Uraian Jan-12 Jul-16 Keterangan 

FTR (Cent €) 0.272 0.043 
 

Regulated Rate Single Rate Single rate Tidak dibedakan 

local dan JJ 

Cost Model Pure BU 

LRIC 

Pure BU 

LRIC 

Sumber : BEREC 

Report 

Implemented Symmetric Symmetric 
 

Penyelenggara Fixed 

• TIM 

• Wind 

• Fastweb 

• Vodafone 

Market 

Share 

• n.a 

• n.a 

Market 

Share 

• 57.46% 

• 13.55% 

• 11.29% 
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Uraian Jan-12 Jul-16 Keterangan 

• Other 

Penyelenggara 

• 10.87% 

• 6.82% 

• Rasio Broadband to 

Fixed Phone  

• 22.61%  • 24.37% 

(2015) 

Sumber : 

database ITU 

 

5.2.3.2 Gambaran MTR pada Interkoneksi di Italia 

Biaya terminasi jaringan seluler atau MTR di Italia juga mengikuti perhitungan FTR 

yaitu menggunakan metode Pure BU LRIC dengan implementasi tarif simetris dan 

tarif tunggal (single rate/tidak ada perbedaan antara lokal dan jarak jauh), serta 

penurunan biaya terminasi pun selalu terjadi setiap tahun. 

Tabel 5-9 Gambaran Mobile Termination Rate (MTR) di Italia 

Uraian Jul-12 Jul-16 Keterangan 

MTR (Cent €) 2.50 0.98 Terjadi penurunan 

setiap 1 tahun 

Regulated Rate 
 

Single Rate 
 

Cost Model Pure BU LRIC Pure BU LRIC Sumber : BEREC 

Report 

Implemented 
 

Symmetric 
 

Penyelenggara 

Mobile 

• Telecom Italia 

S.p.A.  

Market Share 

• 34.93% 

• 32.12% 

Market Share 

• 30.83% 

• 28.91% 

Market share tidak 

ada yang signifikan 
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Uraian Jul-12 Jul-16 Keterangan 

• Vodafone Omnitel 

N.V.  

• Wind 

Telecomunicazion

i S.p.A. 

• H3G S.p.A. 

• Poste Mobile 

• 22.91% 

 

 

• 10.05% 

• 22.65% 

 

 

• 10.42% 

• 3.75% 

• Rasio 3G/4G 

subsc to Mobile 

Subsc  

36.7% (2013) 50.8% (2015) Sumber: BMI 

Report 

• Monthly  Blended 

ARPU  

13 EUR (2013) 13 EUR (2015) Sumber: BMI 

Report 

 

5.3 Interkoneksi Berbasis IP di Asia 

5.3.1 Interkoneksi Berbasis IP di India 

Pada saat ini India sudah melakukan perencanaan interkoneksi berbasis IP tetapi 

belum mengimplementasikannya. Berdasarkan dokumen Consultation Paper dari 

TRAI, India telah melakukan kajian terkait proses migrasi menuju jaringan berbasis 

IP. Kajian tersebut berisikan pembahasan terkait rencana pelaksanaan 

implementasi interkoneksi berbasis IP di India, antara lain, kebutuhan dan dampak 

implementasi interkoneksi berbasis IP, kondisi jaringan dan regulasi saat ini di 

India, isu-isu interkoneksi, isu-isu QoS, dan isu-isu operasional lainnya. Kajian 

tersebut terangkum dalam tabel berikut. 
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Tabel 5-10 Kondisi Interkoneksi IP di India (Sumber: Consultation Paper on Migration to IP based 
Networks, TRAI, June 2014 

No Uraian Penjelasan 

1 Definisi 

Interkoneksi IP 

Interconnection is the lifeline of telecommunication 

network. Itinvolves commercial and technical arrangement 

under which service providers agree to connect their 

equipment, networks andservices to enable their 

customers to have access to the customers,services and 

networks of other service providers over IP – based 

Network 

2 Latar Belakang 

dan Tujuan 

Pengaturan 

Interkoneksi IP 

Konsep yang jadi acuan 

• Economy of Scale 

• Flexibility 

• Easier Integration of Apllication 

• Enable New Business Model 

• Benefit to End User 

3 Gambaran 

Industri 

• Lisensi penyelenggaraan berdasarkan regional (Metro, 

Circle) 

• Trafik lokal di India sangat tinggi, sehingga jumlah PoI 

pada era TDM cukup banyak, dan diperkirakan pada 

era IP, PoI tidak akan banyak berkurang 

4 Persyaratan 

Implementasi 

Interkoneksi IP 

• Implementasi interkoneksi IP dilakukan apabila semua 

jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan 

sudah full IP.  

• Regulator akan menentukan tanggal TDM switch-off 

5 Cakupan Layanan 

Interkoneksi IP 

Voice dan Internet 
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No Uraian Penjelasan 

6 Jenis Interkoneksi 

yang diatur 

Saat ini masih mengacu pada interkoneksi TDM 

7 Model Charging • Capacity based interconnection charging 

• Volume based charging 

• Quality of service based charging 

8 Biaya Interkoneksi 

IP 

Penurunan biaya jaringan yang akan berdampak pada 

penurunan biaya interkoneksi hanya akan terjadi apabila 

kedua jaringan yang berinterkoneksi sudah FULL IP 

9 Kewajiban 

Interkoneksi IP 

Ada dua skenario yang disiapkan India untuk 

implementasi interkoneksi IP, yang pertama adalah 

menetapkan masa simulcast (interkoneksi TDM dan 

interkoneksi IP berjalan selama masa migrasi), yang 

kedua adalah menetapkan tanggal tertentu untuk 

langsung switch ke interkoneksi IP 

10 Migrasi Jaringan 

TDM to IP 

Jaringan IP lebih efisien dengan alasan: 

• The Economic of the Network 

Perkembangan Teknologi IP (DWDM dan Ethernet) 

dapat mengenerate bandwidth yang lebih besar, 

sehingga, biaya common network element berkurang. 

• Higher Capacity 

Kapasistas Jaringan IP lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan teknologi PSTN/PLMN 

11 POI • Pengurangan Jumlah PoI dapat efektif dilakukan 

apabila transmisi yang digunakan sudah berbasis 

DWDM (all fibre) serta perangkatnya sudah full IP. 

Pengurangan jumlah POI akan menyebabkan  
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No Uraian Penjelasan 

pemusatan trafik pada link transmisi tertentu, 

sehingga diperlukan kapasitas transmisi yang besar 

dan redudancy yang memadai. Agar lebih ekonomis 

maka pemenuhan kapasitas yang besar dapat 

dilakukan melalui jaringan transmisi DWDM yang 

memiliki kapasitas bandwidth lebih tinggi. 

• Namun Pengurangan POI terlalu banyak akan 

menyebabkan ketidakefisienan, karena pada 

kenyataannya trafik voice di India didominasi oleh 

trafik lokal, sehingga trafik akan disalurkan bolak 

balik pada jaringan yang seharusnya tidak perlu. 

Selain itu masih ada keterbatasan dalam kapasitas 

elemen jaringan, yang bagi negara seukuran India 

dapat memainkan peran penting dalam ekonomi 

jaringan untuk jangka waktu yang cukup lama 

• Pengurangan biaya hanya dapat terjadi apabila semua 

elemen jaringan sudah berbasis IP 

• Saat ini di India, teknologi switching aktif (misalnya 

switch atau media gateway) masih digunakan. 

Sehingga arsitektur jaringan berbasis IP terpusat, 

akan mengakibatkan inefisiensi routing pada PoI 

eksisting 

12 Tahapan 

Implementasi  

India menyiapkan tiga skenario dalam implementasi 

Interkoneksi IP, antara lain: 

• Interkoneksi TDM – TDM 

• Interkoneksi IP – TDM 

• Interkoneksi IP - IP 
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Di India, dalam dokumen “Consultation Paper on Migration to IP Based Network”, 

dijelaskan bahwa dalam kewajiban interkoneksi berbasis IP akan ada 3 (tiga) 

skenario yang mungkin terjadi. 

 

Gambar 5-6 Jenis-Jenis Interkoneksi IP pada Masa Transisi di India (Sumber: Consultation Paper on 

Migration to IP Based Network, India 2014) 

 

5.3.1.1 Interkoneksi antara Penyelenggara Jaringan Berbasis TDM dan 

Penyelenggara Jaringan Berbasis IP 

Pada skenario ini, fungsi konversi dari TDM ke protokol IP dan sebaliknya akan 

diperlukan. Seandainya diwajibkan adanya interkoneksi berbasis IP, penyelenggara 

TDM harus memanfaatkan Media Gateway untuk melakukan konversi suara 

berbasis TDM ke suara berbasis IP dan signaling gateway/softswitch untuk 

melakukan konversi signaling SS7 ke signaling SIP atau H.323. 

 

Gambar 5-7 Ilustrasi Interkoneksi IP - TDM di India (Sumber: Consultation Paper on Migration to IP Based 

Network, India 2014) 

Antara operator jaringan 
legacy dan operator 
jaringan berbasis IP

Antara dua operator 
jaringan legacy

(TDM Base)
Antara dua operator 
jaringan berbasis IP
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5.3.1.2 Interkoneksi antara Penyelenggara Jaringan Berbasis TDM 

Dalam skenario ini, kedua jaringan TDM milik penyelenggara harus 

mengimplementasikan konversi dari TDM ke Protokol IP. 

 

Gambar 5-8 Ilustrasi Interkoneksi TDM - TDM di India (Sumber: Consultation Paper on Migration to IP 

Based Network, India 2014) 

5.3.1.3 Interkoneksi antara Penyelenggara Jaringan Berbasis IP 

Pada skenario ini, gateway digantikan oleh Session Border Controller (SBC). Untuk 

melakukan interkoneksi jaringan, fungsi utama SBC adalah untuk melakukan 

fungsi “firewall” dan Network Address Translator (NAT). SBC melindungi softswitch 

dari kelebihan beban pensinyalan, perlindungan serangan layanan, dan serangan 

lainnya yang mungkin muncul dari penggunaan protokol IP. Ilustrasi interkoneksi 

IP – IP di India ditunjukkan sebagaimana pada gambar 2.9. 
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BAB VI 

KESIAPAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT 

6 KESIAPAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT 

Perubahan teknologi yang mendasar selalu disikapi oleh para penyelenggara 

telekomunikasi dengan hati-hati. Kelangsungan usaha menjadi fokus perhatian 

penyelenggara apakah penggelaran teknologi baru dapat meningkatkan pendapatan 

usaha atau sebaliknya. Penggelaran jaringan baru memerlukan investasi yang besar 

dan memerlukan waktu yang cukup Panjang untuk dapat menjangkau seluruh 

pelanggan. Kondisi ini dapat dipercepat bila teknologi baru dapat memberikan 

kepastian bagi penyelenggara akan adanya tambahan pendapatan usaha. Dari sisi 

kompetisi, penggelaran jaringan dengan teknologi baru bagi kompetitor dapat 

mengubah peta persaingan usaha. Di sisi lain, kesiapan masyarakat sebagai 

pengguna juga harus diperhatikan, rendahnya minat masyarakat terhadap 

teknologi baru dapat berakibat kepada masa sulit (pain period) yang harus dilalui 

oleh penyelenggara. 

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan yang signifikan, layanan yang 

berbeda seperti suara, data, radio dan televisi dapat diintegrasikan ke dalam satu 

jaringan yang berbasiskan IP. Bagi penyelenggara, manfaat migrasi ke all-IP network 

antara lain dapat meningkatkan efisiensi dan inovasi baru, penghematan capex dan 

opex, serta membuka peluang terhadap tambahan pendapatan dari layanan baru. 

Sedangkan bagi pengguna akan mendapatkan manfaat beragam layanan dengan 

kualitas yang lebih baik dan harga layanan yang semakin terjangkau. 

Harus disadari bahwa tidak ada jalan pintas agar migrasi dari jaringan berbasiskan 

TDM circuit switched menuju all-IP network dapat dilakukan dalam waktu yang 

singkat. Agar migrasi berjalan dengan baik dan terarah, perlu peran serta berbagai 

pihak yang terkait.  

GSMA membagi penggerak (driver) utama Mobile Connectivity Index atas 4 kategori, 

yaitu: 

a. Infrastruktur, yaitu: ketersediaan jaringan yang memiliki performansi tinggi; 

b. Keterjangkauan (Affordability), yaitu: harga layanan dan terminal pelanggan 

yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; 
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c. Kesiapan Pengguna (Consumer readiness), yaitu: masyarakat yang paham 

dan memiliki kemampuan untuk memanfaatkan internet; 

d. Konten (Content), yaitu: ketersediaan konten dan layanan yang dapat diakses 

serta relevan dengan masyarakat setempat. 

 

Gambar 6-1 GSMA Mobile Connectivity Index 

Kajian Connected Society – Mobile Connectivity Index Launch GSMA tahun 2016 

menyebutkan kendala yang dihadapi oleh para penyelenggara di 150 negara dalam 

memberikan akses internet bagi seluruh masyarakat. Sebagian dari parameter yang 

digunakan mengacu kepada parameter ICT Index yang ditetapkan oleh ITU dan 

World Bank. Indonesia berada pada posisi ke-100 dengan skor keseluruhan 52,7. 
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Gambar 6-2 Mobile Connectivity Index Indonesia tahun 2016 (Sumber: GSMA Connected Society – Mobile 

Connectivity Index Launch 2016) 

Posisi Indonesia pada GSMA Mobile Connectivity Index tahun 2017 menjadi lebih 

baik dan berada pada urutan ke 83. 

 
 

 
 

 
 

Di tingkat regional (ASEAN), pada tahun 2017 Indonesia berada pada posisi ke 7. 

 

Indikator

1. Local Relevace (50%) 46.56
• Generic top level domains 

(gTLDs) per capita (25%) 56.38
• Country code top level domains 

(ccTLDs) per capita (25%)
• Quality of e-government 

services (25%) 36.23
• Facebook penetration (15%)
• Wikipedia edits per user (10%)

2. Availability (50%) 46.19
• Accessible Wikipedia articles 

(10%)
• Accessible website content 

(10%)
• Average accessibility of top 100 

mobile apps (80%) 64.58

Indikator

1. Mobile Infrastructure (30%) 53.55
• 2G Coverage (20%) 72.22
• 3G Coverage (30%) 60
• 4G Coverage (25%) 9.43
• Years since 3G launch (25%) 75

2. Network Performance (30%) 35.32
• Mobile download speeds (50%) 7.83
• Mobile latencies (50%) 61.89

3. Infrastruktur Pendukung (20%) 50.19
• Access to electricity (25%) 83.74
• International bandwidth per user 

(20%) 34.19
• Number of server per 1 mio people 

(20%) 47.26
• Fixed broadband subscriptions (15%)
• Fixed download speeds (10%) 9.80
• Fixed latencies (10%)

4. Spectrum (20%) 23.46
• Spectrum < 1 GHz (65%) 50
• Spectrum > 1 GHz (35%) 38.46

Indikator

1. Mobile Tarif (20%) 50.9
• Cost of postpaid 500 MB data 

plan 53.97
• Cost of prepaid 500 MB data 

plan 43.1
• Cost of voice call bundle

2. Handset Price (20%) 49.92
• Cost of entry-level handset 

49.92
3. Income (20%) 50.98

• GNI per capita 50.98
4. Inequality (20%) 72.67

• Gini coefficient 72.67
5. Taxation (20%) 63.67

• Tax as % of TCMO 63.67

Indikator

1. Basic Skills (50%) 55.68
• Adult literacy rate (25%) 92.68
• School life expectancy (25%) 

51.7
• Mean year of schooling 25%) 

47.79
• Tertiary enrolment rate (25%) 

30.55
2. Gender Equality (50%) 82.44

• Gender literacy ratio (30%) 
94.52

• Gender years of schooling ratio 
(30%) 82.64

• Gender bank account ratio 
(20%) 100

• Gender labour participation ratio 
(10%) 49.95

• Gender GNI per capita ratio 
(10%) 40.24

Affordability (25%) 58.24

The availability of mobile services 
and devices at price points thet

reflect the level of income across a 
national population

Consumer Readiness (25%) 
69.06

Citizens with awareness and skills 
needed to value and use the 

internet and a cultural environment 
that promotes gender equality 

Content (25%) 46.37

The availability ofonline content and 
services that are accessible and 
relevant to the local population

Infrastructure (25%) 41.39

The availability of high performance 
mobile internet network coverage

2016 2017
Index Score 52.70 61.1
Rank 100 83

2016 2017
Affordability 58.24      74.10      
a. Inequality 72.67      61.30      
b. Mobile Tariffs 50.60      55.60      
c. Taxation 63.67      86.80      
d. Handset Price 49.92      92.90      

2016 2017
Infrastructure 41.39      42.70      
a. Network Coverage 53.55      64.60      
b. Spectrum 23.46      17.60      
c. Network Performance 35.32      27.70      
d. Other Enabling Infrastructure 50.19      57.40      

2016 2017
Consumer 69.06      69.90      
a. Gender Equality 82.44      83.50      
b. Basic Skills 55.68 56.30      

2016 2017
Content 46.37 63.10      
a. Local Relevance 46.56 51.50      
b. Availability 46.19 74.70      
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Untuk menuju komunikasi all-IP, tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara di 

Indonesia cukup besar dan sebagian tantangan di luar kendali penyelenggara. 

Mobile Connectivity Index di Indonesia tersebut di atas dapat menjadi indikator 

untuk mempertimbangkan tingkat kesiapan penyelenggara menuju komunikasi all-

IP. 

Bagian ini membahas lebih lanjut mengenai kesiapan industri dan masyarakat di 

Indonesia untuk melakukan migrasi ke all-IP network.  

6.1 Kesiapan Industri 

6.1.1 Penyelenggara Fixed Broadband 

6.1.1.1 Penetrasi Pelanggan dan Jangkauan Fixed Broadband 

Langkah yang dilakukan oleh penyelenggara PSTN (Public Switched Telephone 

Network) untuk migrasi jaringannya menuju jaringan berbasiskan IP diawali dengan 

mengganti teknologi switching dan jaringan transport, dari TDM-based menjadi IP-

based, atau yang dikenal sebagai Next Generation Network. Jaringan kabel tembaga 

yang menghubungkan sentral dengan Rumah Kabel digantikan dengan serat optik, 

Rumah Kabel dilengkapi dengan perangkat Multi-Service Access Node (MSAN) dan 

pelanggan dapat mengakses layanan melalui terminal ADSL. Tabel di bawah ini 

menyajikan kecepatan data maksimum yang dapat diperoleh oleh pelanggan dimana 

kecepatan data pelanggan akan semakin rendah bila jarak terminal ADSL dengan 

MSAN semakin jauh. Secara bertahap Penyelenggara mengganti jaringan kabel 

akses pelanggan, dari kabel tembaga menjadi kabel coaxial (Hybrid Fiber Coax) atau 

langsung menjadi serat optik (Fiber To The Home/Curb – FTTH/FTTC).  

 

Ranking Negara GSMA Mobile 
Connectivity Index

4 Singapore 86.5
48 Thailand 70.7
58 Malaysia 68.0
62 Philippines 67.3
63 Brunei Darussalam 66.9
78 Vietnam 63.0
83 Indonesia 61.1
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Tabel 6-1 Kecepatan Data Maksimum ADSL dan MSAN 

 
 

Penggelaran jaringan pita lebar yang dilakukan oleh Telkom pada semester 1 tahun 

2017 sudah menjangkau 29,56% rumah tangga perkotaan di Indonesia. Dengan 

memperhatikan komposisi penduduk perkotaan mencapai 49% dari total penduduk 

Indonesia, maka cakupan wilayah layanan pita lebar di Indonesia untuk wilayah 

perkotaan sudah menjangkau lebih dari 50% rumah tangga. 

 

Tabel 6-2 Cakupan dan Penetrasi Broadband Telkom (Sumber: Laporan Keuangan Penyelenggara dan 
Credit Suisse) 

 

Rendahnya penetrasi pelanggan FTTH/Hybrid Fiber Coax PT Telkom akan berakibat 

kepada tingginya biaya produksi tiap pelanggan. Penetrasi pelanggan broadband 

Tekom hanya 12,2% pada semester 1 2017, yang berarti untuk 8 rumah yang 

dilewati oleh jaringan broadband maka hanya 1 pelanggan yang berlangganan. ISP 

seperti PT Link Net, Tbk (First Media) jauh lebih baik kondisinya, penetrasi 

pelanggan broadband sudah mencapai 28,65% (1 pelanggan broadband untuk 4 

rumah yang dilewati) pada semester 1 tahun 2017 (Tabel 6.3). Hal ini dapat 

Version Standard name Common name Downstream 
rate Upstream rate

ADSL ANSI T1.413-1998 Issue 2 ADSL 8.0 Mbit/s 1.0 Mbit/s
ITU G.992.2 ADSL Lite (G.lite) 1.5 Mbit/s 0.5 Mbit/s
ITU G.992.1 ADSL (G.dmt) 8.0 Mbit/s 1.3 Mbit/s
ITU G.992.1 Annex A ADSL over POTS 12.0 Mbit/s 1.3 Mbit/s
ITU G.992.1 Annex B ADSL over ISDN 12.0 Mbit/s 1.8 Mbit/s

ADSL2 ITU G.992.3 Annex L RE-ADSL2 5.0 Mbit/s 0.8 Mbit/s
ITU G.992.3 ADSL2 12.0 Mbit/s 1.3 Mbit/s
ITU G.992.3 Annex J ADSL2 12.0 Mbit/s 3.5 Mbit/s
ITU G.992.4 Splitterless ADSL2 1.5 Mbit/s 0.5 Mbit/s

ADSL2+ ITU G.992.5 ADSL2+ 24.0 Mbit/s 1.4 Mbit/s
ITU G.992.5 Annex M ADSL2+M 24.0 Mbit/s 3.3 Mbit/s

ADSL 2+
24.0 Mbit/s at 0.3 km
24.0 Mbit/s at 0.6 km
23.0 Mbit/s at 0.9 km
22.0 Mbit/s at 1.2 km
21.0 Mbit/s at 1.5 km
19.0 Mbit/s at 1.8 km
16.0 Mbit/s at 2.1 km
8.0 Mbit/s at 3.0 km
3.0 Mbit/s at 4.5 km
1.5 Mbit/s at 5.2 km

Uraian 2014 2015 2016 H1 2017
Telkom
ADSL (Speedy)
Pelanggan ('000) 3,288          2,883       2,705          2,518

Indi Home
Pelanggan ('000) 112 1,100 1,624 2,000
Homes passed ('000) 9,600          10,000 16,400 16,400
FTTH Penetration 1.17% 11.00% 9.90% 12.20%

Total Pelanggan Broadband Telkom ('000) 3,400          3,983       4,329          4,518           

Jumlah Rumah Tangga ('000) 61,843        62,700     63,557        63,992         
Cakupan Broadband 20.84% 20.55% 30.06% 29.56%
Penetrasi Pelanggan Broadband 5.50% 6.35% 6.81% 7.06%

Penetrasi Pelanggan Broadband (+ ISP) 6.04% 7.06% 7.98% 8.31%
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dipahami mengingat ISP yang memberikan layanan akses broadband dan pay-TV 

pada umumnya lebih fokus menggelar jaringannya di wilayah yang menguntungkan 

di mana masyarakat tidak begitu sensitif terhadap harga layanan maupun kenaikan 

berkala harga layanan. 

Tabel 6-3 Penetrasi Pelanggan Broadband First Media (Sumber: Laporan Keuangan Link-Net) 

 
 

Bila tidak ada upaya dari pemerintah dan penetrasi layanan fixed broadband 

mengikuti mekanisme pasar maka penetrasi pelanggan broadband pada tahun 2020 

baru mencapai 14,9%. 

 

Tabel 6-4 Penetrasi Pelanggan Fixed Broadband di Indonesia (Sumber: Credit Suisse: Asian Telecom 
Sector, Januari 2017) 

 
Dengan wilayah cakupan hanya menjangkau 29,56% rumah tangga pada tahun 

2016 dan penetrasi baru mencapai persentase 14,9% di tahun 2020, maka kondisi 

tersebut tidak akan mengubah posisi penetrasi fixed broadband Indonesia di 

lingkungan negara-negara ASEAN. 

First Media 2014 2015 2016 H1 2017
Pelanggan ('000) 392 457 521 547
Homes passed ('000) 1,433         1,673 1,862 1,909
Broadband Penetration 27.36% 27.32% 27.98% 28.65%
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Gambar 6-3 Penetrasi Fixed Broadband di Negara ASEAN Tahun 2016 (Sumber: Company data, Credit 

Suisse estimates) 

Rendahnya penetrasi layanan fixed broadband di Indonesia terutama disebabkan 

oleh kemampuan ekonomi masyarakat. Agar layanan fixed broadband bisa 

dimanfaatkan, maka masyarakat harus memiliki komputer sebagai salah satu alat 

untuk mengakses internet. Menurut Cisco, pada tahun 2016 jumlah komputer di 

Indonesia sebanyak 20,5 juta unit (7,69% tiap populasi) dan pertumbuhan tahunan 

hanya 1,2%. 

Menurut Nielsen Media Research ada 7 kategori rumah tangga di Indonesia masing-

masingnya dibedakan atas rentang pengeluaran bulanan, 65% rumah tangga 

memiliki pengeluaran bulanan di bawah Rp. 1,25 juta. 

Tabel 6-5 Pengeluaran rumah tangga per bulan (sumber: Nielsen Media Research & MNC Media 
Corporate Update Juni 2017) 

 

 

A1 > 3.501 6%
A2 2.501 - 3.500 9%
B 1.751 - 2.500 20%

C1 1.251 - 1.750 26%
C2 901 - 1.250 21%
D 601 - 900 13%
E < 600 5%

Kategori Rumah 
Tangga

Rentang Pengeluaran 
Rumah Tangga Per Bulan 

(Rp. '000)

Persentase 
Terhadap Total 
Rumah Tangga
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Negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa memiliki cakupan layanan dan 

penetrasi pelanggan fixed broadband yang sangat tinggi, baik untuk wilayah 

perkotaan maupun wilayah rural (Gambar 6.3, 6.4). Hal ini tidak terlepas dari upaya 

untuk memenuhi target Broadband Plan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

 

Gambar 6-4 Cakupan Jaringan Fixed Broadband di Negara Uni Eropa, 2011-2016 (sumber: Europe's 

Digital Progress Report 2017, May 2017) 

 

Gambar 6-5 Penetrasi pelanggan fixed broadband (Rumah Tangga) di negara-negara Uni Eropa (Sumber: 

Europe's Digital Progress Report 2017, May 2017) 
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6.1.1.2 Kecepatan Transfer data dan Tarif Layanan Pita Lebar 

Akamai secara berkala mengeluarkan laporan State of the Internet yang antara lain 

memuat informasi mengenai kecepatan koneksi internet, masalah konektivitas 

jaringan, dan adopsi Ipv6 di seluruh dunia. Berdasarkan laporan kuartal 1 tahun 

2017, kecepatan rata-rata transfer data di Indonesia sebesar 7,2 Mbps dan berada 

pada posisi 76, di bawah negara Singapura, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Untuk 

kecepatan transfer data tertinggi (average peak connection speed), Indonesia berada 

pada urutan ke 43. Mayoritas pelanggan fixed broadband di Indonesia memilih paket 

internet dengan kecepatan transfer data antara 4 – 10 Mbps (76%). Hal inilah yang 

menjadikan kecepatan rata-rata koneksi internet berada pada kisaran 7,6 Mbps. 

Tabel 6-6 Average Peak Connection dan Average Connection Speed (IPv4) APAC Country/Region 
(Sumber Akamai: State of the Internet Q1 2017) 

 

 

Dengan memperhatikan kategori rumah tangga berdasarkan 

pengeluaran/konsumsi per bulannya (Nielsen Media Research), maka potensi 

penetrasi fixed broadband di Indonesia dari sisi biaya layanan per bulan 

untuk paket 2 Mbps, berkisar pada 15% - 35%. Namun mengingat harus ada 

perangkat akses ke internet seperti komputer maka potensi penetrasi fixed 

broadband lebih kecil daripada kisaran tersebut. 
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Tabel 6-7 Prosentase Pelanggan Broadband Berdasarkan Konsumsi Paket Internet APAC (Sumber 
Akamai: State of the Internet Q1 2017) 

 

Tarif layanan broadband Indonesia berkisar pada US$ 39 – US$ 46 untuk layanan 

fixed broadband dengan kecepatan 20 Mbps, jauh lebih tinggi dibandingkan negara-

negara Eropa yang US$ 20 untuk kecepatan yang sama. Sedangkan untuk kalangan 

negara-negara ASEAN, tarif layanan di Indonesia dianggap moderat. Singapura, 

Thailand, dan Vietnam memiliki tarif yang lebih terjangkau oleh masyarakat. 

Perbedaan tarif layanan yang cukup signifikan ini terutama disebabkan masih 

rendahnya penetrasi pelanggan fixed broadband di Indonesia sehingga biaya 

investasi tiap pelanggan menjadi tinggi. 

Tabel 6-8 Tarif Layanan Fixed Broadband di Indonesia (Sumber Credit Suisse: Asia Telecoms Sector, Januari 2017) 
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Tabel 6-9 Tarif Layanan Fixed Broadband di Negara-negara ASEAN (Sumber: The Internet Society: 
Unleashing the potential of the internet for ASEAN Economies, 2015) 

 

 

 

Gambar 6-6 Tarif Layanan Fixed Broadband di Negara-negara Uni Eropa (Sumber: Europe’s Digital 

Progress Report 2017) 

6.1.1.3 Migrasi Jaringan PSTN ke NGN/NGA dari Sudut Pandang Bisnis 

Salah satu motivasi penyelenggara PSTN untuk berinvestasi pada jaringan 

NGN/NGA adalah adanya harapan untuk menawarkan berbagai layanan baru yang 

pendapatannya masih dalam kontrol penyelenggara, seperti halnya legacy services 

(layanan teleponi). Tetapi kenyataannya, internet lebih dahulu menawarkan layanan 

yang tadinya diharapkan oleh penyelenggara akan menjadi layanan unggulannya. 

Layanan legacy para penyelenggara juga ikut tergerus, meskipun trafik internet 
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yang disalurkan oleh penyelenggara meningkat signifikan setiap tahunnya namun 

tidak memberikan pertumbuhan pendapatan seperti yang diharapkan. Kondisi ini 

diperkirakan akan terus berlangsung. 

Berdasarkan Laporan Tahunan Asosiasi Penyelenggara Eropa (ETNO) tahun 2016, 

dalam kurun waktu tahun 2006 sampai tahun 2016, pendapatan dari layanan 

teleponi turun 38 milyar Euro sedangkan pendapatan dari layanan data dan internet 

hanya tumbuh sebesar 15 milyar Euro. Secara keseluruhan pada periode tersebut 

total pendapatan penyelenggara PSTN di Eropa turu 

 

Gambar 6-7 Pertumbuhan Trafik Data Per Pelanggan Per Bulan Negara-negara Uni Eropa (Sumber: 

ETNO Annual Report 2016) 
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Gambar 6-8 Pertumbuhan dan Penurunan Revenue Penyelenggara Negara-negara Uni Eropa 

(Sumber: ETNO Annual Report 2016) 

Tabel berikut menyajikan besaran investasi rata-rata secara nasional untuk setiap 

rumah tangga yang dilewati oleh jaringan fixed broadband di beberapa negara di 

Eropa. Untuk Indonesia diperkirakan investasi rata-rata jauh lebih besar mengingat 

jarak antar rumah yang relatif lebih panjang dibandingkan negara Eropa, terutama 

di wilayah rural. 

Tabel 6-10 Investasi per Home Access Fixed Broadband di Negara-negara Eropa (sumber: WIK report on 
Next Generation Access for ECTA 2008) 
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Menurut Rysavy Research, jaringan broadband bertumpu kepada jaringan core serat 

optik dengan berbagai teknologi akses, seperti fiber to the home (FTTH), kabel 

koaksial, Digital Line Subsriber (DSL), dan nirkabel/seluler. Jaringan LTE 

memberikan pengalaman broadband bagi penggunanya, namun keterbatasan 

kapasitas yang dimilikinya menghalangi pengguna untuk menjadikan LTE sebagai 

satu-satunya akses layanan broadband. Akibatnya mayoritas pengguna layanan 

broadband di negara-negara maju memiliki 2 akun, yaitu akun untuk layanan 

mobile broadband dan fixed broadband. 

Upaya penggelaran jaringan serat optik yang lebih masif (fiber densification) serta 

pengembangan teknologi 5G yang memberikan kapasitas jauh lebih besar 

diperkirakan akan mengubah kondisi di atas). Layanan fixed broadband dan mobile 

broadband secara bertahap akan menyatu, dengan demikian penyedia layanan 

broadband akan beradaptasi dengan perubahan tersebut. 

Saat ini jaringan fiber optik juga dimanfaatkan oleh penyelenggara seluler untuk 

mengurangi beban trafik data pada jaringannya, sebagian trafik data dialihkan 

melalui Wi-Fi (Wi-Fi offload). Pada teknologi LTE, jaringan fiber juga dipakai untuk 

menyalurkan panggilan dalam bentuk VoWi-Fi (Voice over Wi-Fi). 

 

Gambar 6-9 Transformasi Kebutuhan Transmisi Jaringan Fiber Optik (Sumber Rysavy Research: LTE to 5G 

Cellular and Broadband Innovation, Agustus 2017) 
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6.1.2 Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler 

6.1.2.1 Infrastruktur 

Penggelaran jaringan seluler yang berbasiskan teknologi packet switched di 

Indonesia diawali dengan penggelaran jaringan 3G dan CDMA-EVDV/EVDO pada 

tahun 2006. Pertumbuhan pelanggan 3G relatif rendah dan kondisi ini berlangsung 

sampai dengan tahun 2010. Maraknya penggunaan aplikasi Blackberry Messenger 

(BBM) dan akses ke situs media sosial Facebook yang dimulai pada tahun 2010 

memberikan pertumbuhan pelanggan 3G yang cukup tinggi. Dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini, bahwa penetrasi smartphone meningkat tajam dari 4% pada 

tahun 2010 menjadi 9% di tahun 2011. 

 

Gambar 6-10 Penetrasi Smartphone di Indonesia (Sumber: eMarketer, Worldwide Internet and Mobile 

Users, Agustus 2015) 
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Dengan demikian, penggelaran jaringan NGN dan NGA oleh penyelenggara 
PSTN lebih ditujukan kepada modernisasi jaringan dan mengganti peralatan 
sentral yang sudah usang serta upaya untuk mempertahankan pendapatan 
usaha dari managed traffic, khususnya pendapatan dari legacy services. 

Harapan untuk mempertahankan pendapatan dibatasi oleh faktor persaingan 
usaha, daya beli masyarakat, dan willingness to pay. 
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Pertumbuhan pelanggan yang tinggi akan disikapi oleh penyelenggara dengan 

meningkatkan jumlah BTS, baik untuk keperluan penambahan kapasitas maupun 

untuk perluasan wilayah cakupan layanan. Untuk fase 5 (lima) tahun pertama 

penggelaran 3G, jumlah node-B yang digelar penyelenggara masih di bawah 10 ribu 

BTS, tapi pada 5 (lima) tahun kedua (2011-2016) penyelenggara meningkatkan 

jaringan 3G sampai 7 (tujuh) kali lipat. 

 

Gambar 6-11 Grafik Penggelaran Jaringan 3G dan 4G Penyelenggara Seluler (Sumber Diolah dari Laporan 

Keuangan dan Info Memo Penyelenggara) 

Dengan berlakunya kebijakan netral teknologi pada pita frekuensi 800 MHz, 900 

MHz, dan 1800 MHz, serta pemanfaatan spektrum 2300 MHz oleh Smart Telecom di 

tahun 2015, penyelenggara seluler mulai menggelar all-IP network yaitu jaringan 

dengan teknologi LTE. Pengembangan jaringan terutama ditujukan di wilayah-

wilayah di mana populasi terminal pelanggan yang sudah dilengkapi dengan 

penerimaan sinyal 4G cukup besar. Secara umum, pembangunan jaringan masih 

terkonsentrasi di wilayah perkotaan. 

Dari grafik penggelaran jaringan di atas terlihat bahwa terjadi percepatan 

penggelaran jaringan 4G dibandingkan jaringan 3G. Untuk mencapai jumlah BTS 

pada kisaran angka 20 ribuan, penyelenggara membutuhkan waktu sekitar 6 - 8 

tahun untuk 3G sedangkan untuk 4G dibutuhkan waktu yang lebih singkat, yaitu 

sekitar 3 tahun. 
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Gambar 6-12 Cakupan Wilayah Layanan Jaringan 3G/4G Negara-negara Asia (Sumber GSMA Intelligence, 

Global Mobile Trends, Oktober 2016) 

Meskipun wilayah cakupan layanan 3G sudah meliputi 90% populasi namun yang 

dianggap memiliki performa baik baru sekitar 60%. Secara global, jaringan 3G 

diperkirakan akan masih terus bertambah namun dengan pertumbuhan yang 

semakin melandai sedangkan jaringan LTE akan tumbuh signifikan. 

 

6.1.2.2 Bisnis 

Penggelaran jaringan 4G oleh penyelenggara di Indonesia masih dalam fase awal, 

yaitu sasaran utamanya adalah memperkenalkan layanan 4G kepada masyarakat 

Indonesia khususnya masyarakat perkotaan. Wilayah cakupan layanan masih 

terkonsentrasi pada wilayah yang padat penduduk dan/atau wilayah bisnis. 

Perluasan wilayah cakupan layanan sangat bergantung kepada ketersediaan 

terminal 4G di daerah tersebut dan potensi pendapatan yang akan diperoleh 

penyelenggara. Berdasarkan pengalaman penyelenggara dalam menggelar jaringan 

3G, untuk dapat menjangkau 90% populasi Indonesia memerlukan waktu yang 

Berdasarkan grafik di atas, untuk menjangkau 90% populasi di Indonesia 

dengan kualitas layanan yang baik, diperlukan sekitar 70 ribu BTS 3G dalam 

kurun waktu 10 tahun. 

Apakah pola pembangunan jaringan 4G selanjutnya akan mengikuti pola 

pembangunan 3G? 

Berapa lama waktu yang diperlukan oleh penyelenggara untuk menggelar 

jaringan 4G sehingga dapat menjangkau 90% populasi? 
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panjang dan investasi yang besar. GSMA memprediksi sampai dengan tahun 2020 

jaringan 4G yang digelar oleh para penyelenggara di Indonesia baru dapat 

menjangkau 75% populasi. 

Sama halnya dengan kondisi mayoritas penyelenggara lainnya di dunia, 

ketersediaan jaringan 4G tanpa disertai dengan adanya layanan baru sebagai 

sumber pendapatan utama menggantikan legacy services, selain pendapatan dari 

layanan data, dapat menyebabkan penurunan pendapatan usaha. Layanan OTT, 

khususnya layanan substitusi terhadap legacy services (suara dan SMS) akan 

semakin tidak terbendung. Bila penyelenggara tidak berhati-hati, maka penurunan 

pendapatan legacy services dapat lebih besar dibanding pertambahan pendapatan 

dari layanan data. Untuk itu, penyelenggara di seluruh dunia berusaha untuk 

mempertahankan besaran ARPU (Average Revenue Per User). 

Melandainya pertumbuhan pelanggan tanpa diiringi tumbuhnya pendapatan 

layanan baru akan menjadikan pertumbuhan pendapatan usaha para 

penyelenggara stagnan. Pertumbuhan trafik data yang diiringi dengan turunnya 

tarif layanan per-MB/per-GB akibat kompetisi yang ketat menempatkan 

penyelenggara pada posisi menjaga pendapatan usaha. Meskipun pendapatan 

usaha dari layanan data meningkat namun pendapatan layanan teleponi dan SMS 

menurun. Untuk jangka panjang hal ini dapat mempengaruhi kemampuan 

penyelenggara dalam berinvestasi. 

 

Gambar 6-13 Pendapatan Penyelenggara Seluler dan ARPU (Sumber:DBS Bank: Telecommunications – 
Indonesia, Q1 2016) 

Dari sisi willingness to pay, dalam hal ini tercermin dari ARPU, tidak ada perubahan 

yang signifikan. ARPU penyelenggara seluler di Indonesia, Bangladesh, Pakistan, 

dan India merupakan yang terendah di Asia. Berkurangnya pengeluaran untuk 

layanan teleponi dan SMS, oleh sebagian pengguna akan dialihkan untuk keperluan 

berlangganan data. Dari sisi tarif layanan, dikhawatirkan penurunan tarif layanan 
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data yang berkepanjangan akan meningkatkan tarif layanan lainnya demi menjaga 

kestabilan pendapatan. Hal ini tentu tidak adil bagi masyarakat pengguna layanan 

teleponi dan SMS khususnya bagi masyarakat yang belum memanfaatkan layanan 

OTT. 

 

Gambar 6-14 Tarif Efektif Layanan Seluler 3 Penyelenggara di Indonesia (Sumber DBS Bank: 

Telecommunications – Indonesia, Q1 2016) 

 

Gambar 6-15 Tarif Efektif Layanan Data 3 Penyelenggara di Indonesia (Sumber DBS Bank: Industry 

Outlook – Indonesia (ID) Telecom, Q3 2018) 

Tarif data yang rendah tidak menjadikan konsumsi data tiap pelanggan menjadi 

tinggi. Pada grafik di bawah terlihat bahwa konsumsi data tiap kartu SIM 

penyelenggara di Indonesia termasuk yang terendah demikian halnya dengan tarif 

layanan data per-GB. 
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Gambar 6-16 Data Usage vs Pendapatan per GB (Sumber Tefficient AB (Mobile data – full year 2016 and 

Q1 2017 – The luxury of the commodity gigabyte, 13 Juli 2017) 

Dengan kemampuan pembangunan penggelaran jaringan tahunan lebih dari 20 

ribuan BTS, tidak menjadikan penggelaran LTE ke seluruh wilayah Indonesia akan 

menjadi lebih cepat. Seperti yang sudah disampaikan pada bagian di atas, di 

samping ketersediaan terminal pelanggan yang dapat mengakses jaringan LTE, 

penyelenggara juga harus mempertimbangkan dukungan jaringan backhaul dan 

backbone yang ada. Jaringan transmisi sudah harus berbasiskan IP dengan 

kapasitas yang memadai. Selain itu, penyelenggara akan berhati-hati dalam 

percepatan penggelaran jaringan LTE agar jaringan 3G yang relatif masih baru tidak 

menjadi impaired asset. 
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Gambar 6-17 Trafik Data vs. Pendapatan Layanan Data 3 Penyelenggara di Indonesia (Sumber: Olahan 

Laporan Keuangan Penyelenggara) 

Berdasarkan data jumlah pembangunan jaringan BTS dari penyelenggara seluler 

(Telkomsel, XL Axiata, Indosat, H3I dan SmartFren) terlihat bahwa jumlah BTS 4G 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan berkembangnya 

layanan mobile broadband. Pada 2018 jumlah BTS 4G baru mencapai 27% dari total 

jumlah BTS seluler yang sudah dibangun. 

 

Gambar 6-18 Jumlah BTS di Indonesia (Sumber: Kominfo) 
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Masalah lain yang dihadapi oleh mayoritas penyelenggara seluler di seluruh dunia 

adalah adanya scissor effect, yaitu pertumbuhan trafik data yang tinggi belum 

memberikan pendapatan yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh 

penyelenggara untuk menangani peningkatan trafik tersebut. Faktor perang tarif 

layanan data yang berkepanjangan ikut memperburuk kondisi ini, penurunan tarif 

terlalu cepat dan tidak seimbang dengan peningkatan trafik data sehingga 

mempengaruhi pendapatan. 

Pertumbuhan konsumsi data pelanggan serta adanya migrasi layanan pelanggan 

dari teknologi 2G ke 3G dan 2G/3G ke 4G harus diiringi dengan penambahan 

kapasitas. Untuk itu penyelenggara harus menyediakan investasi yang cukup agar 

kualitas layanan tetap terjaga. 

 

Gambar 6-19 Capex 3 Penyelenggara Seluler Periode 2012 – 2016 (Sumber: DBS Bank: 

Telecommunications – Indonesia, Q1 2016) 
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Berdasarkan analisa PwC, untuk 10 tahun ke depan, total investasi 

yang dikeluarkan oleh penyelenggara telekomunikasi di Indonesia 

lebih rendah dibanding mayoritas negara-negara ASEAN. Hal ini 

berpotensi menjadikan ranking ICT Indonesia akan tetap berada di 

bawah negara-negara ASEAN lainnya. 
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Gambar 6-20 Capex Infrastruktur Telekomunikasi Negara-negara ASEAN 2015 – 2025 (Sumber: 

Understanding infrastructure opportunities in ASEAN, PwC September 2017) 

Untuk melihat apakah penggelaran jaringan LTE mampu memberikan kontribusi 

terhadap pertumbuhan pendapatan penyelenggara telekomunikasi, berikut ini 

diperhatikan pengalaman penyelenggara telekomunikasi di negara Uni Eropa. 

Tahun 2016 wilayah cakupan layanan LTE di negara-negara Uni Eropa sudah 

menjangkau lebih dari 95% populasi dengan penetrasi di atas 80%. Berdasarkan 

laporan tahunan ETNO tahun 2016, pada periode 2013 – 2016, pertumbuhan 

pendapatan usaha penyelenggara seluler kurang dari 1% sedangkan pendapatan 

penyedia layanan OTT tumbuh 2 digit. Penggelaran jaringan LTE yang dilakukan 

oleh penyelenggara di Eropa sampai saat ini belum memberikan penambahan 

pendapatan yang berarti. 
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Gambar 6-21 Penggelaran Jaringan LTE dan Penetrasi Pelanggan LTE Uni Eropa (Sumber: ETNO Annual 

Report 2016) 

 

Gambar 6-22 Pertumbuhan Pendapatan Penyelenggara Uni Eropa (Sumber: ETNO Annual Economic 

Report 2017) 

Beberapa negara di dunia sudah mengimplementasikan interkoneksi berbasis IP, 

untuk kawasan Asia tercatat Korea Selatan, Jepang, dan Kuwait. Satu hal yang 

menarik untuk dicermati adalah penyelenggara di Perancis, Jerman, Korea Selatan, 

dan Kuwait berupaya untuk menjaga besaran ARPU sehingga implementasi 

interkoneksi berbasis IP tidak terlalu besar dampaknya terhadap pendapatan secara 

keseluruhan. 
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Gambar 6-23 ARPU di beberapa negara yang sudah mengimplementasikan interkoneksi berbasis IP 

(Sumber: GSMA Intelligence Q2 & Q3 2017) 

 

Agar ARPU tidak berubah banyak, penyelenggara di Korea Selatan memasang nilai 

minimum paket bundling di atas 32 KRW. Percakapan VoLTE on-net gratis 

sedangkan untuk percakapan off-net berlaku tarif sesuai dengan biaya interkoneksi 

TDM. 

 

 

Gambar 6-24 Paket Layanan Penyelenggara di Korea Selatan (Sumber: Website SKT dan LG U+, Desember 

2017) 
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Penyelenggara di Kuwait seperti Zain, mengeluarkan paket layanan dengan nilai 

paket terkecil sebesar 5 Kuwait Dinar. 

 

 

Gambar 6-25 Paket Layanan Penyelenggara Zain di Kuwait (Sumber: Website Zain, Desember 2017) 

Untuk wilayah ASEAN, ARPU penyelenggara Malaysia dan Thailand 2 sampai 3 kali 

lebih besar dibandingkan ARPU penyelenggara di Filipina dan Indonesia, sedangkan 

penyelenggara di Singapura menikmati ARPU yang lebih baik, yaitu 8 – 15 kali ARPU 

penyelenggara di Indonesia. 

 

 

Gambar 6-26 ARPU Penyelenggara beberapa negara ASEAN (Sumber: GSMAIntelligence Q2 & Q3 2017 
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6.1.3 Layanan Over the Top 

Internet membuka peluang bagi tumbuhnya layanan lain yang beroperasi secara 

terpisah dari penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia, layanan ini dikenal 

sebagai Over The Top (OTT). Sebagian dari layanan ini berkompetisi langsung dengan 

layanan yang diberikan oleh penyelenggara, sehingga mulai mengganggu 

pendapatan para penyelenggara. Penyedia OTT memiliki karakteristik yang agak 

berbeda: 

• Bertumpu pada jaringan internet global dan teknologi web; 

• Relatif tidak diatur secara ketat oleh pemerintah (loosely control); 

• Tidak ada standar, masing-masing penyedia OTT memiliki karakteristik 

sendiri dan tidak bisa saling berinterkoneksi satu dengan lainnya; 

• Pelanggan juga dapat berpartisipasi untuk mengembangkan aplikasi dan 

konten. 

Berdasarkan data dari TeleGeograpgy, trafik layanan teleponi melalui OTT 

meningkat sangat pesat, bahkan pada tahun 2016 sudah melebihi trafik layanan 

teleponi para penyelenggara telekomunikasi. 

Tantangan terbesar lainnya bagi penyelenggara di Indonesia adalah menjaga 

kestabilan ARPU. Pengurangan pendapatan dari layanan teleponi dan SMS 

harus berimbang dengan penambahan pendapatan dari layanan data. 
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Gambar 6-27 Trafik Layanan Teleponi vs. Trafik OTT Layanan Substitusi (Sumber: TeleGeography 

2016) 

 

Semakin digemarinya layanan OTT oleh masyarakat menjadikan harga saham 

perusahaan penyedia OTT seperti Facebook dan Amazon ikut naik dan dalam jangka 

waktu singkat nilainya sudah jauh melampaui harga saham penyelenggara 

telekomunikasi yang menjadi inangnya. 
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Gambar 6-28 Indeks Nilai Perusahaan OTT vs. Penyelenggara (Sumber: Global Mobile Trends 2017, GSMA 

Intelligence September 2017) 

 

6.2 Kesiapan Masyarakat 

6.2.1 Pelanggan Jaringan Bergerak Seluler 

Menurut Ericsson, penetrasi pelanggan seluler (mobile phone connections) pada 

kuartal 1 tahun 2016 di Indonesia sudah lebih dari 120% dari total populasi, namun 

jumlah penduduk yang belum berlangganan mencapai 156 juta penduduk, identik 

dengan 60,3% dari jumlah penduduk Indonesia. (Global Mobile Trends 2017, GSMA 

Intelligence, September 2017). 

Perbedaan yang cukup besar mengenai jumlah koneksi layanan seluler di Indonesia 

di tahun 2017 antara Ericsson (310,4 juta) dan World Bank (385,6 juta) dapat terjadi 

akibat adanya pelanggan dengan terminal yang sama menggunakan beberapa kartu 

SIM dengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa bonus-bonus yang 

ditawarkan oleh penyelenggara. 
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Gambar 6-29 Penetrasi Pelanggan Seluler Negara-negara ASEAN, Australia dan Bangladesh (Sumber: 

Ericsson Mobility Report South East Asia & Oceania, Juni 2017) 

 

 

Gambar 6-30 Grafik Kondisi Industri Seluler Indonesia  Dari Sisi Konsumen (Dalam Juta) (Sumber: Ericsson 

Mobility Report South East Asia & Oceania, Juni 2016 & Global Mobile Trends 2017, GSMA Intelligence, 

September 2017) 

Dari 103 juta penduduk Indonesia yang berlangganan seluler, rata-rata setiap orang 

memiliki 3 kartu SIM sehingga jumlah pelanggan seluler di Indonesia dihitung 

sebagai 310 juta. Angka ini yang biasanya dipakai untuk menunjukkan 

perkembangan jaringan seluler di suatu negara. Merujuk kepada jumlah data 

terminal pelanggan yang disampaikan oleh eMarketer, pada tahun 2016 terdapat 

161 juta terminal pelanggan di Indonesia. Dengan demikian rata-rata 1 pelanggan 

seluler memiliki 1,6 terminal pelanggan. 
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Gambar 6-31 Grafik Jumlah Penduduk Yang Berlangganan dan Belum Berlangganan (Sumber : Global 

Mobile Trends 2017, GSMA Intelligence, September 2017) 

Cukup mencengangkan angka penduduk yang belum berlangganan seluler di 

Indonesia pada tahun 2016 versi GSMA mencapai 60,3% dari jumlah penduduk, 

angka ini di atas rata-rata negara di dunia (56%). Bila dianalisa lebih lanjut, 

masyarakat yang belum berlangganan layanan seluler berasal dari masyarakat yang 

dibatasi oleh usia, masyarakat yang belum terjangkau oleh jaringan seluler, dan 

masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendah. Ditinjau dari komposisi 

penduduk dengan potensi berlangganan seluler relatif kecil, seperti: 
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• penduduk yang berusia dibawah 10 tahun: 18,37%, dan 

• penduduk yang berusia di atas 70 tahun: 3,28%, 

dapat dilihat bahwa jumlahnya masih jauh di bawah angka 60,3%. Dengan 

demikian, mayoritas dari kelompok masyarakat tersebut berasal dari penduduk 

yang berada di luar jangkauan layanan seluler dan penduduk yang berpenghasilan 

rendah. Berdasarkan data dari World Bank, sampai dengan kuartal ketiga tahun 

2017, jumlah penduduk yang sudah aman dari kemiskinan baru mencapai 30%. 

 

Gambar 6-32 Tingkat Kemiskinan di Indonesia (Sumber: World Bank East Asia and Pacific Economic 

Update October 2017) 

Kalau dilihat dari jumlah koneksi layanan seluler yang sudah melebihi jumlah 

penduduk, banyak pengamat menyatakan bahwa industri seluler sudah mulai 

jenuh dari sisi peluang untuk menambah pelanggan. Sedangkan dari sisi teknologi 

yang digunakan, pasar seluler di Indonesia masih akan tumbuh baik untuk layanan 

3G maupun 4G. 

Menurut GSMA pasar seluler di Indonesia masih tumbuh, sampai dengan tahun 

2020 akan ada 23 juta pelanggan seluler baru di Indonesia. Penambahan pelanggan 

ini diperkirakan berasal dari kelompok masyarakat yang belum terlayani. Hal ini 

berarti ada potensi bagi pertumbuhan pendapatan usaha penyelenggara seluler di 

Indonesia. 
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Gambar 6-33 Penambahan Pelanggan Baru di Sejumlah Negara (Sumber: The Mobile Economy Asia 

Pacific, GSMA Intelligence 2017) 

Berdasarkan data dari penyelenggara, dari tahun 2013 sampai dengan 2016 terlihat 

bahwa jumlah pelanggan seluler di Indonesia masih mengalami peningkatan dan 

mencapai 386 juta tahun 2016 (data dari lima penyelenggara). 

 

 

Gambar 6-34 Jumlah Pelanggan Seluler di Indonesia (sumber: Annual Report dan LKO Penyelenggara) 

Secara umum pelanggan seluler saat ini masih didominasi oleh pelanggan 2G dan 

3G, seiring dengan perkembangan layanan data, maka pelanggan 3G dan 4G akan 

meningkat sementara pelanggan 2G menurun. Namun mengingat masih banyaknya 

pengguna terminal 2G secara nasional, maka diperlukan waktu untuk melakukan 

migrasi dari layanan 2G ke layanan 3G/4G. Kebijakan migrasi layanan 2G ke 

layanan 3G/4G perlu mempertimbangkan kebutuhan pelanggan dan sebarannya 

karena dapat berdampak besarnya biaya sosial akibat harus mengganti terminal 2G 

pelanggan ke terminal 3G/4G. Apabila migrasi layanan 2G ke layanan 3G/4G 
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diserahkan secara natural sesuai kebutuhan pelanggan, maka diperlukan waktu 

yang lama untuk migrasi, apalagi pengguna terminal 2G kebanyakan di daerah sub-

urban dan rural. 

6.2.2 Penetrasi Smartphone 

Meskipun wilayah cakupan jaringan broadband (3G) sudah menjangkau 90% 
populasi pada kuartal 1 tahun 2016 (menurut GSMA), dengan kualitas layanan yang 
baik serta tarif layanan yang relatif murah tidak menjadikan penetrasi smartphone 
ataupun penetrasi mobile broadband di Indonesia menjadi tinggi. 

GSMA memperkirakan penetrasi smartphone (jumlah smartphone dibagi dengan 
jumlah pelanggan seluler) di Indonesia pada kuartal 1 tahun 2016 baru mencapai 
40-an%, kisaran angka ini juga disampaikan oleh World Bank dan eMarketer. 

 

Gambar 6-35 Penetrasi Smartphone Negara-negara Asia (Sumber: GSMA – Global Mobile Trends 2016) 

Rendahnya penetrasi smartphone di Indonesia juga menjadi perhatian bagi Ericsson 
(South East and Oceania June 2016, Ericsson Mobility Report). Untuk proyeksi ke 
depan, GSMA memperkirakan penetrasi smartphone di Indonesia akan mencapai 
68% pada tahun 2020, sedangkan Ericsson lebih optimis melihat perkembangan 
smartphone dan memperkirakan pada tahun 2021 penetrasi smartphone lebih besar 
dari 80%. Dengan memperhatikan produksi smartphone yang ditujukan bagi pasar 
Indonesia, eMarketer memproyeksikan pertumbuhan smartphone yang lebih 
rendah, yaitu pada tahun 2020 penetrasi smartphone baru mencapai 49,7%. 
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Gambar 6-36 Penetrasi Smartphone Terhadap Jumlah Pelanggan Seluler (Sumber: Ericsson Mobility 

Report South East Asia & Oceania, Juni 2016) 

 

Gambar 6-37 Penetrasi Smartphone di Asia Pasifik (Sumber: eMarketer, September 2016) 

Pada periode 2015-2016, smartphone yang paling diminati di Indonesia berada pada 
kisaran harga di bawah 100 US$ dengan pangsa pasar di atas 40% dari total 
penjualan smartphone. Produk lokal cukup diminati oleh masyarakat dan memiliki 
pangsa pasar sekitar 20%. 
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Gambar 6-38 Pasar SmartPhone Indonesia (Sumber: IDC – Asia Pacific Mobile Phone Tracker Q2 2017) 

6.2.3 Penetrasi Internet dan Pelanggan Data (Mobile Broadband) 

Layanan internet dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti komputer 

(desktop, tablet, TV, smartphone, feature phone-data capable). Penetrasi pengguna 

internet di Indonesia baru berkisar pada angka 40%-53% dari total populasi. Akses 

internet dapat dilakukan oleh pelanggan melalui media kabel yang disediakan oleh 

penyelenggara PSTN dan ISP serta melalui media nirkabel seperti jaringan bergerak 

seluler, jaringan bergerak satelit, dan Wi-Fi. 

 

 

Gambar 6-39 Jumlah Pengguna Internet (Sumber: Digital evolution in Indonesia’s banking industry, 

Solidiance Agustur 2017) 
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Gambar 6-40 Penetrasi Internet di Indonesia (Sumber: 2H17 outlook: Expecting resilient growth, Juni 

2017) 

Menurut ITU, sampai dengan tahun 2015, persentase penduduk yang 

memanfaatkan akses internet baru mencapai 21,98%. Internet Development Report 

of Asia-Pacific 2016 memberikan angka yang lebih rendah yaitu 20,4%. 

 

Gambar 6-41 Persentase Pelanggan Internet di  Indonesia (2000–2015) (Sumber: Asian Development 

Bank Institute - Demographic And Socioeconomic Characteristics Of E-Commerce Users In Indonesia, 

September 2017) 
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Gambar 6-42 Penetrasi Internet di Negara-negara Asia Pasifik (Sumber: Shreedeep Rayamajhi, Internet 

Development Report of Asia-Pacific 2016) 

Rendahnya penetrasi internet di Indonesia juga tercermin dari penetrasi pelanggan 

mobile broadband, posisi Indonesia termasuk yang terendah di negara-negara 

ASEAN. GSMA memperkirakan penetrasi pelanggan mobile broadband di Indonesia 

pada kuartal 1 tahun 2016 baru mencapai ± 24% dari total populasi sedangkan PwC 

memberikan angka yang lebih baik, yaitu sebesar 30%.  

 

 

Perlu upaya dari semua pihak agar layanan internet dapat dinikmati oleh 
semua lapisan masyarakat Indonesia 
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Gambar 6-43 Penetrasi Mobile Broadband di Indonesia (Sumber: GSMA – Global Mobile Trends 2016) 

 

 

 

Gambar 6-44 Penetrasi Layanan Broadband di Indonesia (sumber: PwC: Global Entertainment and Media 

Outlook: 2017 – 2021, Indonesia Data Insights) 
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6.2.4 Kendala Utama Masyarakat Indonesia Untuk Berlangganan Layanan Data 

Berdasarkan survei pelanggan yang dilakukan GSMA tahun 2015, kendala 

masyarakat Indonesia untuk berlangganan broadband terutama disebabkan oleh 

kurangnya sosialisasi (lack of awareness), belum memadainya lokal konten yang 

dianggap bermanfaat oleh masyarakat serta hambatan lain yang ditengarai 

disebabkan oleh harga terminal yang masih dianggap mahal oleh masyarakat 

(affordability barrier). Hal ini tentu tidak terlepas dari struktur pendapatan 

masyarakat Indonesia, masih banyak penduduk yang berpenghasilan harian di 

bawah US$ 1,9 atau bulanan sekitar Rp 500 ribu. Harga terminal sebesar Rp 500 

ribu masih dianggap mahal oleh kelompok masyarakat tersebut. 

Dalam rentang waktu tahun 2015-2016, smartphone yang paling laku di Indonesia 

adalah smartphone yang berharga di bawah 100 US$. Untuk membeli smartphone 

secara tunai masih menjadi kendala bagi sebagian besar masyarakat Indonesia 

sehingga metode pembayaran yang paling diminati adalah melalui cicilan. Namun 

tidak semua lapisan masyarakat dapat menikmatinya mengingat 64% masyarakat 

Indonesia belum tersentuh oleh layanan perbankan (Sumber: Bank Indonesia, 

Digital Financial Inclusion in Indonesia, 2016). Kondisi ini menjadikan penetrasi 

mobile broadband di Indonesia relatif rendah. 

 

Gambar 6-45 Hasil Survey GSMA Tahun 2015 (sumber: GSMA Intelligence Consumer Survey 2015) 

Namun apabila diamati dari sisi tarif layanan data dan kualitas layanan, 

berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Tefficient AB (Mobile data – full year 2016 

and Q1 2017 - The luxury of the commodity gigabyte, 13 Juli 2017), tarif layanan data 
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penyelenggara seluler di Indonesia termasuk kategori termurah di dunia. Untuk 

kawasan Asia, pendapatan penyelenggara seluler dari layanan data di Indonesia dan 

Taiwan berada pada kategori termurah.  

Bila dibandingkan dengan negara ASEAN dan Australia, kualitas layanan 3G 

penyelenggara di Indonesia sudah termasuk yang terbaik, hanya kalah dengan 

Singapura dan Australia. Sedangkan untuk kecepatan layanan data, penyelenggara 

di Indonesia termasuk yang terbaik di Asia. 
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Gambar 6-46 Konsumsi dan Pendapatan Layanan Data Penyelenggara di Negara Asia (Sumber:Tefficient 

AB (Mobile data – full year 2017 and 1H 2018) 

Meskipun tarif layanan data tergolong murah, sebagian besar masyarakat Indonesia 

masih belum mampu untuk berlangganan layanan data. Hasil kajian Pew Research 

Center menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara pendapatan per kapita 

dengan penetrasi internet. Mengacu kepada pengeluaran bulanan rumah tangga 

yang dikeluarkan oleh Nielsen Media Research, mayoritas rumah tangga di 

Indonesia masih kesulitan untuk berlangganan internet terutama disebabkan 

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk membeli terminal pelanggan. 
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Gambar 6-47 Hubungan Pendapatan per Kapita dan Akses Internet (Sumber: Pew Research Center: 

Smartphone Ownership and Internet Usage Continues to Climb in Emerging Economies, Februari 2016) 
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Gambar 6-48 Throughput vs Latency (Sumber : Ericsson – Analysis on Speedtest Intelligence Data from 
Ookla, Q1 2016) 

 

 

Gambar 6-49 Connection Speeds on Mobile Networks (IPv4) (sumber: Akamai’s [state of the internet] Q1 

2017 report) 
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6.3 Kesiapan Infrastruktur dan Teknologi 

6.3.1 Menara 

Untuk menjangkau seluruh populasi di Indonesia, penyelenggara harus 

membangun BTS yang lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara lain di 

ASEAN. Populasi menara di Indonesia di tahun 2016 mencapai 30% dari total 

menara yang ada di ASEAN dan persentasenya akan meningkat menjadi 32% pada 

tahun 2021 .  

 

Gambar 6-50 Jumlah Infrastruktur Menara Penyelenggara Seluler (sumber: Frost & Sullivan, ASEAN 

Telecommunications Towers Market, Januari 2017) 

Menurut Frost & Sullivan, meskipun biaya pembangunan infrastruktur menara di 

Indonesia termasuk tinggi namun biaya sewanya dianggap moderat. Hal ini 

disebabkan oleh tingginya tenancy ratio penyelenggara menara di Indonesia. 
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Gambar 6-51 Benchmark Biaya Investasi Menara (sumber: Frost & Sullivan, ASEAN Telecommunications 

Towers Market, Januari 2017) 

 

 

Gambar 6-52 Benchmark Sewa Menara (sumber: Frost & Sullivan, ASEAN Telecommunications Towers 

Market, Januari 2017) 
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Gambar 6-53 Grafik Tenancy Ratio Penyelenggara Menara (Sumber: DBS Bank: Indonesia Industry Focus - 

Telecommunication tower, Februari 2017) 
 

6.3.2 Spektrum Frekuensi 

Dalam 3 tahun terakhir trafik data penyelenggara seluler di Indonesia meningkat 

cukup tinggi. Pertumbuhan trafik data ini dapat ditangani oleh para penyelenggara 

melalui berbagai cara seperti menambah kapasitas melalui split cell, wi-fi offload, 

menggunakan teknologi yang memiliki efisiensi spektrum lebih tinggi, dan 

menambah alokasi spektrum. 

Kebutuhan spektrum sangat dirasakan di wilayah perkotaan di mana terjadi 

konsentrasi pelanggan data, spektrum frekuensi di bawah 1 GHz terutama 

ditujukan untuk indoor penetration sedangkan spektrum di atas 1 GHz untuk 

keperluan pemenuhan kapasitas. Lain halnya untuk wilayah rural/remote di mana 

alokasi spektrum di bawah 1 GHz ditujukan untuk meningkatkan wilayah cakupan 

layanan broadband sehingga dapat menekan biaya penggelaran dan biaya operasi 

jaringan. 

Belum adanya kepastian waktu mengenai ketersediaan spektrum 700 MHz dan 

2600 MHz untuk keperluan mobile broadband mempengaruhi Mobile Connectivity 

Index di Indonesia. 



 160  

 

Gambar 6-54 Benchmark Alokasi Spektrum yang sudah dimanfaatkan oleh penyelenggara seluler 

(Sumber: Ericsson: South East Asia and Oceania Mobility Report, Juni 2016) 

6.3.3 Kapasitas Jaringan Transit Internet Internasional 

Untuk mendapatkan layanan broadband yang berkualitas, salah satu infrastruktur 

pendukung adalah tersedianya jaringan transit internet internasional yang 

memadai. Berdasarkan data yang disampaikan oleh The Internet Society, pada tahun 

2015 kapasitas jaringan transit internet Indonesia sebesar 1,03 kbps/orang. 

Walaupun demikian, sejumlah jaringan baru masih dalam tahap pembangunan dan 

diharapkan penyelesaiannya dapat meningkatkan ketersediaan kapasitas 

bandwidth internet. 
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Gambar 6-55 Benchmark Ketersediaan Bandwidth Jaringan Transit Internet Internasional (Sumber: TRPC 

Research, 2013) 

Catatan: 

• Pembangunan kabel bawah laut APX-West yang menghubungkan Perth dengan 

Singapura dengan total kapasitas 20 Tbps, di mana Indosat Ooredoo, Google, 

dan SingTel menjadi anggota konsorsium, diharapkan selesai tahun 2019. 

Jakarta terhubung melalui Singapura. 

• Kabel bawah laut ASC yang juga menghubungkan Perth dengan Singapura, 

melalui Anyer, memiliki kapasitas 40 Tbps dan diharapkan selesai pada bulan 

Agustus 2018. 

• Southeast Asia-Middle East-Western Europe 5 (SEA-ME-WE 5) dengan kapasitas 

24 Tbps telah beroperasi pada pertengahan tahun 2016, di mana Telkom 

Internasional (Telin) menjadi salah satu anggota konsorsium. Indonesia 

terhubung melalui kota Medan dan Dumai. 

Pada tahun 2013, biaya yang harus dikeluarkan penyelenggara di Indonesia untuk 

menyewa kapasitas 1 Mbps jaringan transit internet internasional masih sangat 
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tinggi dibandingkan Malaysia dan Singapura. Biaya transit akan turun signifikan 

bila kapasitas yang disewa semakin besar.  

 

Dalam periode waktu 3 tahun ini sewa jaringan transit internet internasional di 

Indonesia turun drastis dari US$ 60 per Mbps menjadi US$ 10 per Mbps di tahun 

2016 yang disebabkan antara lain besarnya kapasitas yang disewa serta 

bertambahnya pilihan bagi penyelenggara dengan selesainya beberapa rute jaringan 

transit baru. 

 

 

Gambar 6-56 Biaya Transit Internet Internasional vs. Kapasitas (Sumber: ESCAP An In-Depth Study of 
Broadband Infrastructur in the ASEAN Region 2013) 

 

 

Gambar 6-57 Biaya Sewa Trafik Jaringan Transit Internet Internasional per Mbps (2013) (Sumber: ESCAP 

An In-Depth Study of Broadband Infrastructur in the ASEAN Region 2013) 
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Gambar 6-58 Biaya Sewa Trafik Jaringan Transit Internet Internasional per Mbps 2016 (Sumber: National 

Perspectives on Communications Resilience among LLDCs, Abu Saeed Khan Maret 2016) 
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BAB VII 

ROADMAP INTERKONEKSI BERBASIS FULL IP 

7 ROADMAP INTERKONEKSI BERBASIS FULL IP 
Pembahasan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa perkembangan jaringan IP 

di Indonesia saat ini masih rendah, hal ini dapat dilihat dari jumlah BTS 4G masih 

sekitar 27% pada tahun 2018. Jumlah ini diproyeksi akan terus meningkat 

signifikan pada tahun 2020-an. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan 

migrasi dari teknologi jaringan berbasis TDM ke jaringan berbasis IP, maka melalui 

white paper ini regulator mempersiapkan rencana pengaturan interkoneksi menuju 

era full IP dengan membuat roadmap implementasi interkoneksi IP.  

Penyusunan roadmap dilakukan dengan mempertimbangkan hasil analisa baik dari 

segi teknis, bisnis, regulasi, serta kesiapan industri dan masyarakat. Pada bab ini 

akan dibahas tren perkembangan layanan mobile broadband dan fixed broadband 

ke depan dan rencana roadmap implementasi interkoneksi berbasis IP baik pada 

masa transisi dan masa full IP. 

7.1 Perkembangan/Tren Layanan Mobile Broadband 

Perkembangan layanan broadband sangat dipengaruhi oleh ekosistem layanan 

mobile broadband, diantaranya kebutuhan layanan mobile broadband dengan 

bandwidth besar, jumlah penggunaan smartphone, peningkatan jumlah pelanggan 

4G, peningkatan jumlah penggelaran jaringan 4G, edukasi kepada masyarakat akan 

manfaat mobile broadband, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap 

layanan mobile broadband. 

7.1.1 Tren Teknologi Mobile Broadband 

Tren teknologi mobile broadband berkembang dengan cepat seiring dengan 

perkembangan evolusi teknologi wireless. Layanan data mulai muncul pada 

generasi 2G dengan teknologi GPRS, pada teknologi ini layanan data internet bisa 

dilakukan dengan kecepatan yang rendah. Kemudian pada generasi 3G kecepatan 

data mulai meningkat dan sudah mulai layanan mobile broadband. Generasi 

berikutnya adalah 4G dengan teknologi LTE memberikan kecepatan mobile 

broadband yang lebih cepat dengan berbagai layanan konten yang diberikan. 

Bahkan ke depan akan berkembang teknologi 5G dengan kecepatan yang lebih 

tinggi lagi. 
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Gambar 7-1 Evolusi Teknologi Mobile Broadband (Sumber : Network Evolution Forward 5G, Ericsson, 

2014) 

Secara global, Ovum menunjukkan bahwa jaringan 2G sudah tidak dikembangkan 

bahkan cenderung turun. Jaringan 3G diperkirakan akan masih terus bertambah 

namun dengan pertumbuhan yang semakin melandai, sedangkan jaringan LTE 

akan tumbuh signifikan. 

Hal tersebut sesuai dengan kajian Rysavy Research yang memperkirakan mulai 

tahun 2020 jaringan 3G mulai berkurang dan akan berakhir pada tahun 204, 

sedangkan jaringan 4G akan mencapai puncaknya di tahun 2030. 
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Gambar 7-2 Grafik Adopsi Telknologi 2G, 3G, dan 4G Periode 2010 – 2022 (Sumber: Ovum (WCIS), Juli 2017) 

 

Gambar 7-3 Periode Waktu Generasi Teknologi Seluler (Sumber: LTE to 5G: Cellular and Broadband 

Innovation, Rysavy Research Agustus 2017) 

7.1.2 Tren Layanan Mobile Broadband 

Layanan LTE 4G berkembang semakin bervariasi dengan kebutuhan bandwidth 

yang tinggi. Hal ini tentunya menimbulkan terjadinya transformasi layanan dari 

sebelumnya layanan teleponi, SMS, MMS, dan video call (data) yang masih 

didominasi oleh layanan berbasis TDM menjadi layanan Voice over LTE (VoLTE), 

Video over LTE (ViLTE), dan Rich Communication Services (RCS). 
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Gambar 7-4  Transformasi Layanan pada Jaringan LTE (sumber: GSMA) 

Dengan berkembangnya layanan mobile broadband pada jaringan LTE tersebut, 

banyak platform ekonomi yang memanfaatkan smartphone, perangkat lunak dan 

application programming interface (API) terbuka untuk menciptakan dan membuat 

skala pasar digital baru untuk berbagai macam layanan dan produk yang akan 

berdampak pada peningkatan kebutuhan bandwidth yang signifikan.  

Berdasarkan data dari Cisco VNI diperoleh gambaran bahwa terjadi peningkatan 

kebutuhan bandwith dari masing-masing penggunaan perangkat untuk mengakses 

layanan telekomunikasi. Penggunaan bandwidth untuk smartphone meningkat 

435% dari tahun 2015 sebesar 1969 MB tiap bulan menjadi 10.542 MB tiap bulan 

pada tahun 2020. Peningkatan kebutuhan bandwidth layanan yang besar ini 

tentunya akan menyebabkan peningkatan trafik IP. 

 

Gambar 7-5 Platform Ekonomi Digital yang memanfaatkan layanan LTE (sumber: adaptasi dari General electric) 
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Gambar 7-6 Global average IP traffic per Device (sumber: Cisco VNI Global IP Traffic Forecast, 2015-2020) 

Selain karena peningkatan kebutuhan bandwidth layanan yang besar, peningkatan 

trafik IP juga didorong oleh kemampuan smartphone yang meningkat, dalam hal ini 

tren kebutuhan smartphone tidak lagi didominasi oleh smartphone yang mendukung 

3G tetapi akan beralih pada kebutuhan smartphone yang mendukung 4G.  

Sebagaimana pembahasan pada bagian 6.2.2 adopsi penggunaan smartphone di 

Indonesia mengalami peningkatan cukup signifikan. 

7.1.3 Tren Penetrasi Pelanggan Mobile Broadband 

Berdasarkan data GSMA Intelligence diperoleh secara total jumlah unique mobile 

subscriber global bertambah setiap tahunnya mulai dari tahun 2012 sampai 2020, 

namun pertumbuhannya cenderung menurun dari 9% pada tahun 2012 menjadi 

3% pada tahun 2020. Unique mobile subscriber merupakan jumlah orang yang 

menggunakan layanan seluler. Dalam hal ini, satu orang pelanggan dapat memiliki 

lebih dari satu Kartu SIM. 
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Gambar 7-7 Global Unique Mobile Subscriber Penetration and Growth (sumber: GSMA Intelligence) 

GSMA juga memprediksi data pelanggan seluler dari 3 (tiga) besar penyelenggara 

jaringan seluler (Telkomsel, Indosat, XL Axiata), di akhir tahun 2020 penetrasi 

pelanggan 4G akan mencapai 44,5% dari total koneksi (Kartu SIM) dan diprediksi 

akan terus meningkat bersamaan dengan penetrasi smartphone dan pembangunan 

jaringan 4G . 

 

Gambar 7-8 Proyeksi Penterasi Pelanggan Seluler di di Indonesia Tahun 2020 (Sumber: GSMA Intelligence 

Q3 2017) 
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7.1.4 Tren Jangkauan Jaringan Mobile Broadband 

Berdasarkan data GSMA Intelligence diperoleh bahwa penetrasi jaringan 4G di 

Indonesia akan mencapai 75% dari luas area berpenduduk pada tahun 2020. 

Berdasarkan prediksi GSMA tersebut, jangkauan jaringan 4G dari 3 (tiga) besar 

penyelenggara jaringan seluler, yaitu Telkomsel, XL Axiata dan Indosat pada tahun 

2020 juga cenderung hampir sama. 

 

Gambar 7-9 Proyeksi Jangkauan Jaringan 4G di Indonesia Tahun 2020 (Sumber: GSMA Intelligence Q3 

2017) 
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Gambar 7-10 Proyeksi Jumlah Penggelaran jaringan Seluler di Indonesia 2014-2030 (Sumber: Ditjen PPI 

(data olahan)) 

Berdasarkan proyeksi pada gambar di atas, terlihat peningkatan yang signifikan 

pada jumlah jaringan 4G/5G, pada tahun 2021 sudah melampaui jumlah jaringan 

2G dan 3G dengan komposisi 41% dan sudah mulai dominan pada tahun 2024 

dengan komposisi 56%. Hal ini sesuai dengan tren teknologi dan layanan mobile 

broadband, yaitu penyelenggara sudah tidak fokus lagi pada pengembangan 

jaringan 2G dan 3G. 

7.2 Perkembangan/Tren Layanan Fixed Broadband 

Perkembangan penetrasi layanan fixed broadband di Indonesia dianggap masih 

lambat, hal ini terlihat dari penetrasi fixed broadband yang baru mencapai 9% pada 

tahun 2016 dan meningkat menjadi 15% pada tahun 2021. Jika dibandingkan 

dengan negara-negara di ASEAN, maka penetrasi pelanggan fixed broadband di 

Indonesia tergolong paling rendah berada di bawah Filipina. Rendahnya penetrasi 

fixed broadband ini disebabkan karena beberapa faktor antara lain tingginya biaya 

investasi penggelaran, mahalnya tarif layanan, kurangnya edukasi kepada 

masyarakat terkait manfaat, serta adanya pilihan alternatif bagi masyarakat untuk 

akses internet melalui mobile broadband. 
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Gambar 7-11 Penetrasi Fixed Broadband dan Mobile Broadband di Negara ASEAN (Sumber: PwC: Global 

Entertainment and Media Outlook: 2017 – 2021, Indonesia Data Insights) 

7.3 Tantangan Regulator terkait Implementasi Interkoneksi Berbasis IP 

Implementasi interkoneksi berbasis IP ternyata tidak semudah yang diperkirakan. 

Kompleksitas permasalahan interkoneksi pada VoLTE menjadi tantangan tersendiri 

di beberapa negara. 

 

Gambar 7-12 Kompleksitas Interkoneksi berbasis IP (VoLTE) (Sumber: IP Interconnection-Market 
Delopments, FTO Consulting, ITU, 2015) 
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Berdasarkan pengalaman dari beberapa negara diperoleh gambaran permasalahan 

implementasi interkoneksi berbasis IP sebagai berikut: 

Tabel 7-1 Benchmark Permasalahan Implementasi Interkoneksi berbasis IP 

Negara Permasalahan Sumber 

Jepang Standar untuk interkoneksi IMS pada jaringan 

mobile maupun fixed: 

• Perbedaan Spesifikasi NNI (SIP/SDP) pada IMS 

jaringan penyelenggara  

• Perbedaan spesifikasi ENUM/DNS untuk 

routing SIP 

NTT Jepang 

China Kompatibilitas terminal LTE pelanggan, dimana : 

• Terdapat dua jenis terminal LTE : LTE multi-

mode dual standby and LTE multi-mode single 

standby 

• Layanan Voice LTE multi-mode dual standby 

terminalsdiberikan oleh jaringan Circuit Switch 

(CS network). 

• Layanan Voice LTE multi-mode single standby 

terminalsdiberikan oleh jaringan LTE(VoLTE) 

atau jaringan CS(CSFB) 

• Layanan VoLTE belum mendukung IMS 

emergency call dan internasionalroaming 

China Mobile 

Swiss Tantangan interoperabilitas yang mencakup : 

• VoLTE 

a. Roaming VoLTE 

b. QoS interkoneksi IP untuk interkoneksi 

VoLTE dan IP based lainnya 

• Interoperability Layanan 

Tidak hanya VoLTE tetapi juga layanan RCS 

lainnya yang membuat interoperability makin 

sulit 

• Terminal yang tidak mendukung (Devices 

Lagging) 

a. Video pada banyak terminal tidak 

mendukung 

b. Panggilan WiFi memiliki banyak tantangan 

implementasi pada perangkat 

Swisscom 
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Negara Permasalahan Sumber 

c. Terbatasnya layanan RCS pada terminal 

• Sebagian besar masalah penyebaran adalah 

masalah implementasi 

Austria • Masalah interoperability 

Terkait ketidakmungkinan peralatan terminal 

untuk membuat sesi suara atau video e2e 

karena ketidakcocokan codec mereka 

(transcoding diperlukan). 

• Masalah interkoneksi roaming 

Terkait ketidakmungkinan membangun 

koneksi e2e antara dua penyelenggara karena 

kurangnya prosedur interkoneksi yang 

disepakati (skenario interkoneksi) dan 

implementasi protokol pensinyalan yang 

berbeda. 

Telecom Austria AG 

 

Pada kasus di China sebagaimana tabel di atas, permasalahan terjadi karena 

adanya variasi dari terminal LTE yang ada di masyarakat, yaitu pada terminal multi 

mode dial standby, layanan teleponi menggunakan  jaringan circuit switch (CS) 

sedangkan layanan data menggunakan  jaringan LTE. Layanan teleponi 

memanfaatkan Circuit Switch Fallback (CSFB) ke jaringan 2G/3G. 

VoLTE atau Single Radio Voice Call Continuity (SRVCC), pada cakupan jaringan LTE 

mendukung layanan VoLTE dan data. SRVCC juga dapat melakukan panggilan 

VoLTE yang di transisikan pada jaringan legacy apabila jangkauan jaringan LTE 

tidak tersedia. 
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Gambar 7-13 Perbedaan Karakteristik Terminal LTE di China 

Bahkan di Tunisia, tahapan implementasi interkoneksi VoLTE dilakukan dalam 3 

tahap dan memerlukan waktu perencanaan sampai 5 tahun. 

 

Gambar 7-14 Tahapan Implementasi VoLTE di Tunisia (sumber : Telecommunication National 
Regulatory Authority of Tunisia (INTT)) 

 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi beberapa negera tersebut, terdapat 

tantangan regulasi yang perlu diantisipasi terkait implementasi interkoneksi 

berbasis IP di Indonesia antara lain: 

TD-LTE Multi-mode
Dual Standby

TD-LTE Multi-mode
Single Standby

LTE support 
voice& data

LTE support 
data only

VoLTE/SRVCC
In LTE coverage, provide IMS 
voice,  support SRVCC to provide 
voice continuity.

CSFB
Terminal prefer LTE residence�
Fallback to 2/3G when using voice 
service.

LTE

CSFB phone

Multi-mode dual standby 
Terminal resident in LTE and CS�voice 
service provided by CS and data service 
provided by LTE. 

LTE

CS

Voice

Data
DS phone

CS

Fallback

�

�

�

�

SGs

LTE

CS

SRVCC
HO

VoLTE phone

VoIP

VoCS

Data

Sv



 176  

 

Gambar 7-15 Tantangan Regulasi dalam Implementasi Interkoneksi Berbasis IP 

1. Interoperabilitas 

• Interoperabilitas perangkat masih belum terjamin karena: 

a. Perbedaan pengaturan software client; 

b. Perbedaan versi software; 

c. Perbedaan teknologi processor; 

d. Banyaknya variasi parameter pada core network; 

e. Perbedaan pita frekuensi LTE. 

• Perangkat harus memiliki codec voice dan QoS bearer yang sama untuk 

mengaktifkan VoLTE ke panggilan suara VoLTE. 

2. Interkoneksi 

• Adanya kebutuhan penyesuaian pengaturan biaya interkoneksi berbasis IP. 

• Interkoneksi untuk penyediaan VoLTE dengan menggunakan IPX memiliki 

masalah terkait mekanisme penagihan berbasis waktu yang tidak tersedia 

pada IPX. 

3. Roaming 

• Pengaturan berbagai parameter yang didefinisikan di jaringan inti IMS dan 

penyelenggara VoLTE yang dapat mencegah perangkat dari satu 

penyelenggara mendaftar di jaringan lain dapat bervariasi untuk setiap 

penyelenggara. 

• Model charging dan routing saat ini masih memiliki keterbatasan antara lain: 

a. Dampak negatif pada kualitas suara; 
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b. Kurangnya dukungan untuk panggilan darurat dan intersepsi hukum; 

c. Pola routing yang ditentukan dan hanya biaya terminasi yang diatur. 

4. QoS dan QoE 

• VoLTE membutuhkan implementasi QoS yang bervariasi. 

• QoS untuk VoLTE sangat spesifik dengan mempertimbangkan perbedaan 

dalam arsitektur jaringan dibandingkan dengan teleponi pada  jaringan 

circuit-switched. 

• Pengukuran QoS VoLTE dapat dilakukan baik di handset maupun jaringan 

1. Pengukuran QoS VoLTE yang dilakukan di handset hampir sama dengan  

pengukuran QoS  layanan teleponi pada jaringan circuit based; 

2. Pengukuran QoS yang dilakukan pada jaringan dilakukan secara berbeda 

karena adanya perbedaan dalam arsitektur jaringan setiap penyelenggara. 

Dengan mempertimbangkan kondisi di atas, regulator perlu melakukan 

pembahasan dengan para pemangku kepentingan, khususnya para penyelenggara 

telekomunikasi yang saling berinterkoneksi melalui Kelompok Kerja (Pokja) 

Penyusunan Rencana Strategis Implementasi Interkoneksi Berbasis IP, dengan hasil 

pembahasan sebagai berikut: 

1) Interkoneksi berbasis IP pada prinsipnya dapat dilaksanakan atas dasar 

sukarela (voluntary basis) sepanjang memenuhi PP 52/2000 dan persyaratan 

teknis yang akan ditetapkan kemudian dalam revisi FTP serta regulasi terkait 

lainnya (IP/perkembangan teknologi lainnya, security, QoS, konfigurasi, dan 

lain lain). 

2) Perlu dilakukan uji coba interkoneksi berbasis IP (pengujian masa transisi) 

untuk mendukung perumusan regulasi diharapkan dapat dilaksanakan paling 

lambat Desember 2018. Untuk keperluan uji coba interkoneksi tersebut 

diperlukan panduan dengan objektif yang jelas agar hasil dari uji coba benar – 

benar mendukung perumusan regulasi. 

3) Interkoneksi full IP diharapkan dapat terimplementasi selambat-lambatnya 

pada tahun 2025.  
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4) Pemilihan interkoneksi secara langsung maupun tidak langsung merupakan 

pertimbangan bisnis dari industri. Pemerintah dapat mendorong efisiensi 

nasional melalui implementasi IPX dan mempersiapkan kajian lebih lanjut 

termasuk regulasinya untuk memberikan jaminan keberlangsungan 

penyelenggara yang menyelenggarakan IPX, jaminan keamanan dan kualitas 

layanan bagi end user, serta equal treatment dan prinsip least cost routing bagi 

penyelenggara yang menggunakan layanan IPX.  

5) Terkait dengan model bisnis dan aspek bisnis lainnya dan terkait dampak 

implementasi interkoneksi berbasis IP dapat didasarkan pada model bisnis saat 

ini atau model bisnis lainnya yang disepakati para penyelenggara jaringan 

telekomunikasi. 

 

7.4 Roadmap Implementasi Interkoneksi Berbasis IP di Indonesia 

Menurut GSMA bahwa interkoneksi berbasis IP dapat lebih efektif dilakukan jika 

jaringan perangkat akses sudah memiliki market share lebih dari 60%. Berdasarkan 

benchmark dari negara-negara yang sudah mengimplementasikan interkoneksi 

berbasis IP, negara-negara tersebut memiliki rata-rata jangkauan 4G/LTE lebih dari 

80% bahkan mencapai hampir 100%. Selain itu negara-negara tersebut juga 

memiliki kualitas jaringan akses (FTTH) yang sudah sangat baik, dengan kecepatan 

broadband sudah mencapai 100 Mbps dan broadband dengan kecepatan 10 Mbps 

yang sudah menjangkau hampir ke seluruh wilayah. 

Roadmap implementasi interkoneksi berbasis IP di Indonesia disusun dengan 

mempertimbangkan perkembangan teknologi, layanan, dan rencana pengembangan 

industri serta kesiapan industri dan masyarakat ke depan, sehingga kebijakan 

interkoneksi IP diharapkan memberikan manfaat bagi industri dan masyarakat. 

Berdasarkan hasil proyeksi diperoleh gambaran bahwa penggelaran jaringan LTE 

diperkirakan mencapai lebih dari 60% pada tahun 2025, sehingga interkoneksi 

berbasis IP dapat diimplementasikan secara efektif mulai tahun 2025. Meskipun 

proyeksi belum mempertimbangkan teknologi jaringan yang lebih advance, 

gambaran penggelaran jaringan lebih dari 60% dapat mencakup teknologi LTE dan 

teknologi lainnya yang lebih advance. Kebijakan interkoneksi tersebut dapat 

dipercepat apabila perkembangan jaringan akses berbasis IP berkembang lebih 

cepat dari yang diperkirakan atau regulator memiliki kebijakan tertentu untuk 

mempercepat implementasi interkoneksi berbasis IP. 
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Secara umum roadmap interkoneksi dari interkoneksi berbasis TDM menuju 

interkoneksi berbasis IP dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 7-16 Roadmap Implementasi Interkoneksi berbasis IP 

Saat ini interkoneksi yang diterapkan masih berbasis TDM walaupun sudah ada 

penggelaran jaringan berbasis IP. Berdasarkan hasil proyeksi yang dilakukan oleh 

Ditjen PPI, diusulkan terhitung tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menjadi 

masa transisi pelaksanaan interkoneksi berbasis IP. Pada kurun waktu tersebut, 

penyelenggara dapat melaksanakan interkoneksi berbasis IP antar jaringan yang 

sudah berbasis IP dan tetap dapat melaksanakan interkoneksi berbasis TDM dalam 

hal salah satu jaringan masih berbasis TDM. Selanjutnya terhitung sejak tahun 

2025 saat jaringan 4G secara nasional sudah mencapai hampir 60% seluruh 

pelaksanaan interkoneksi akan berbasis IP. 

Sebagai langkah antisipatif agar implementasi interkoneksi berbasis IP tersebut 

dapat berjalan secara efektif, maka tahap persiapan menjadi titik terpenting dalam 

implementasi interkoneksi berbasis IP. Tahap persiapan merupakan tahap 

pengenalan dan uji coba serta persiapan teknis. Berdasarkan pengalaman 

implementasi di negara lain yang mengalami hambatan karena adanya 

permasalahan interoperability jaringan antara penyelenggara dan juga banyaknya 

variasi terminal 4G di sisi pelanggan. Dengan mempertimbangkan kendala di 

lapangan, maka tahap persiapan ini dapat dilakukan selama dua tahun. Namun 

dalam implementasinya sangat tergantung pada kesiapan penyelenggara. Semakin 
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lama uji coba yang dilakukan penyelenggara, maka makin lama proses persiapan 

yang dilakukan.  

Para penyelenggara memiliki roadmap implementasi interkoneksi berbasis IP yang 

berbeda – beda, namun demikian para penyelenggara telah memiliki tujuan akhir 

yang sama yaitu full-IP network (dari terminal pelanggan ke core network dan sampai 

ke terminal pelanggan tujuan seluruhnya berbasis IP) dengan kualitas dan 

keamanan yang dijamin. Migrasi ke full-IP network akan memberikan manfaat yaitu, 

layanan lebih beragam, potensi tambahan pendapatan, penghematan capex dan 

opex, pemanfaatan spektrum yang lebih efisien, dan memperkuat posisi 

penyelenggara terhadap penyedia OTT yang menyediakan layanan sejenis.  

Tabel 7-2 Manfaat Migrasi ke Full-IP Network (Sumber: Pokja Penyusunan Rencana Strategis 
Implementasi Interkoneksi Berbasis IP, 2018) 

 

Dengan adanya perbedaan roadmap implementasi interkoneksi berbasis IP di antara 

para penyelenggara ini mengharuskan adanya masa transisi dalam implementasi 

interkoneksi berbasis IP. Berdasarkan masukan seluruh penyelenggara, sebagian 

besar sepakat dengan usulan roadmap pada white paper, yaitu: 

Ø Masa Persiapan (TDM – TDM): 2018 – 2019 

Ø Masa Transisi (TDM – IP): 2020 – 2024 

Ø Masa Full IP (IP – IP): mulai 2025 

7.4.1 Interkoneksi pada Saat Ini (berbasis TDM) 

Pada kondisi jaringan masih didominasi jaringan berbasis TDM, keterhubungan 

jaringan TDM dan jaringan IP dilakukan melalui interkoneksi berbasis TDM. Dalam 

interkoneksi IP ke TDM ini membutuhkan konversi signalling dan juga translasi 

voice/video media stream. Elemen jaringan yang bertanggung jawab untuk konversi 

signalling adalah soft switch (fixed network) atau MSC Server (mobile network) atau 

Manfaat Migrasi ke Jaringan All IP 
(Legacy Service)

Masa 
Transisi

(Pra IMS)

Interkoneksi
All IP

Layanan Lebih Beragam v v

Potensi Tambahan Pendapatan v v

Penghematan CAPEX dan OPEX karena Menggunakan Single Technology Parsial v

Pemanfaatan Spektrum yang Lebih Efisien Parsial v

Memperkuat Positioning terhadap OTT yang Menyediakan Layanan Sejenis Parsial v
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CSCF (IMS), sedangkan yang bertanggung jawab dalam translasi voice/video media 

stream adalah Media Gateway atau TrGW. 

 

Gambar 7-17 Interkoneksi TDM pada jaringan yang sudah berbasis IP 

 

7.4.2 Interkoneksi pada Masa Transisi (berbasis TDM dan berbasis IP) 

Pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, penyelenggara dapat 

melaksanakan dua jenis interkoneksi, yaitu: 

a. Interkoneksi berbasis TDM, dapat terjadi antara kedua jaringan penyelenggara 

yang masih berbasis TDM (Jaringan TDM-TDM) atau antara jaringan 

penyelenggara berbasis TDM dan jaringan penyelenggara berbasis IP (jaringan 

TDM-IP). Interkoneksi dilakukan pada Point of Interconnection yang berbasis 

TDM. 

b. Interkoneksi berbasis IP, terjadi antara kedua jaringan penyelenggara yang 

sudah berbasis IP dan interoperability jaringan sudah teruji. 

7.4.3 Interkoneksi pada Masa Full-IP (berbasis IP) 

Pada saat jaringan telekomunikasi sudah didominasi oleh jaringan yang berbasis IP, 

maka interkoneksi IP-IP dapat dilakukan. Sesuai proyeksi interkoneksi berbasis full 

IP akan dilaksanakan mulai tahun 2025. Sehingga pada masa full IP, penyelenggara 
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yang masih menggunakan teknologi berbasis TDM, diwajibkan melakukan 

interkoneksi pada Point of Interconnection yang berbasis IP. 

Interkoneksi berbasis IP-IP ini mendukung dua konfigurasi layanan yang memiliki 

karakteristik operasional yang berbeda, yaitu:  

• Ketika interkoneksi mendukung panggilan yang salah satu atau kedua end-

point terkoneksi menggunakan antar muka pelanggan berbasis TDM;  

• Konfigurasi dalam hal seluruh koneksi perangkat antar muka jaringan 

berbasis IP. 

 

Gambar 7-18 Interkoneksi IP – IP dalam hal salah satu jaringan akses masih berbasis TDM 

 

Dalam konfigurasi ini, setiap penyelenggara harus bertukar informasi signalling SIP 

untuk mengelola panggilan. Selain itu, penyelenggara harus saling bertukar 

informasi, yaitu admission control, media sampling and digitization, media transport, 

dan parameter QoS. Sebagai tambahan, penyelenggara yang pelanggannya berbasis 

TDM harus melakukan konversi signlaling dan translasi media stream dari IP ke 

TDM, pada kondisi ini, sangat dimungkinkan terjadi penurunan kualitas. 
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Gambar 7-19 Interkoneksi IP – IP dimana jaringan sudah Full IP 

Konfigurasi kedua mempunyai efisiensi yang tinggi. Informasi admission control, 

signalling, media sampling and digitization, media transport, dan parameter QoS 

dipertukarkan melalui antar muka perangkat keras sehingga panggilan dapat 

mengalir secara bebas melalui titik interkoneksi. 

Roadmap implementasi interkoneksi berbasis IP dapat dilaksanakan dengan 

dukungan semua pemangku kepentingan, termasuk regulator dan penyelenggara. 

Dalam mendukung keberhasilan roadmap tersebut di Indonesia,  langkah-langkah 

strategis yang harus disiapkan dan diperhatikan oleh regulator dan penyelenggara 

antara lain: 

A. Regulator : 

1. Menyiapkan peraturan perundang-undangan yang mendukung rencana 

implementasi interkoneksi berbasis IP baik mulai dari Undang-Undang 

sampai aturan di bawahnya; 

2. Menyiapkan roadmap implementasi interkoneksi berbasis IP yang tepat dan 

jelas sebagai koridor untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat 

dengan memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan; 

3. Membuat standardisasi teknis interkoneksi pada jaringan berbasis IP; 

4. Melakukan sosialisasi kepada penyelenggara terkait rencana implementasi 

interkoneksi berbasis IP. 
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B. Penyelenggara Telekomunikasi: 

1. Memberikan usulan dan masukan terhadap roadmap dan rencana 

pengaturan implementasi interkoneksi berbasis IP agar sesuai dengan 

kepentingan industri; 

2. Menyiapkan infrastruktur jaringan dan sumber daya yang berkualitas; 

3. Menciptakan layanan dan aplikasi beragam yang berkualitas dengan harga 

yang terjangkau oleh pengguna. 
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BAB VIII 

ASPEK REGULASI PADA INTERKONEKSI BERBASIS IP 

8 ASPEK REGULASI PADA INTERKONEKSI BERBASIS IP 
8.1 Regulasi Interkoneksi Saat Ini 

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 25 

mengatur bahwa interkoneksi merupakan hak bagi setiap penyelenggara jaringan 

telekomunikasi. Karena itu, setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib 

menyediakan interkoneksi apabila diminta oleh penyelenggara jaringan 

telekomunikasi lainnya. Pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dilakukan 

berdasarkan prinsip pemanfaatan sumber daya secara efisien, keserasian sistem 

dan perangkat telekomunikasi, peningkatan mutu pelayanan, dan persaingan sehat 

yang tidak saling merugikan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 

Telekomunikasi Pasal 10 ayat (1) mengamanatkan bahwa penyelenggara jaringan 

tetap lokal atau penyelenggara jaringan bergerak seluler atau penyelenggara 

jaringan bergerak satelit harus menyelenggarakan jasa teleponi dasar. Pada 

penjelasan, yang dimaksud dengan jasa teleponi dasar adalah jasa telepon yang 

menggunakan teknologi circuit switched yaitu telepon dan faksimile. Pada Pasal 14 

ayat (1), penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri dari penyelenggaraan jasa 

teleponi dasar, jasa nilai tambah teleponi, dan jasa multimedia. Pada penjelasan, 

penyelenggaraan jasa teleponi dasar adalah penyelenggaraan telepon, telegraf, 

teleks, dan faksimile. 

Regulasi yang ada masih mewajibkan penyelenggaraan jasa teleponi dasar oleh 

penyelenggara jaringan tetap lokal, penyelenggara jaringan bergerak seluler atau 

penyelenggara jaringan bergerak satelit menggunakan teknologi circuit switched. 

Apabila industri akan menerapkan interkoneksi berbasis IP untuk menyalurkan 

trafik jasa teleponi dasar (suara dan pesan singkat/SMS), maka pemerintah perlu 

mengevaluasi dan merevisi ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah 

tersebut di atas. 

8.2 Tantangan Regulator terkait Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar 

Saat ini, para penyelenggara jaringan bergerak seluler telah membangun jaringan 

LTE yang menggunakan teknologi packet switched sepenuhnya. Untuk penyaluran 



 186  

trafik teleponi dasar, penyelenggara jaringan bergerak seluler akan mengalihkan 

pelanggan dari jaringan LTE ke jaringan berbasis GSM atau CDMA. Mekanisme ini 

dikenal dengan istilah Circuit Switched Fall Back (CSFB). CSFB dapat dilaksanakan 

apabila pengguna pada suatu tempat terhubung ke jaringan LTE dan jaringan 

berbasis GSM atau CDMA. Pada kasus di mana pengguna hanya terhubung ke 

jaringan LTE, maka CSFB tidak dapat dilaksanakan sehingga pengguna tidak dapat 

menggunakan layanan jasa teleponi dasar berbasis circuit switched. 

Pada satu sisi, Pemerintah mendorong penggunaan teknologi yang netral agar 

industri dapat menentukan jenis teknologi, strategi desain, dan optimalisasi 

jaringan yang terbaik, paling efektif dan efisien. Harapannya, masyarakat dapat 

menikmati layanan telekomunikasi dengan kualitas terbaik dan harga yang paling 

terjangkau. Namun di sisi yang lain, regulasi yang berlaku yang mewajibkan 

penyelenggaraan layanan dengan menggunakan teknologi yang memiliki beberapa 

keterbatasan. Permasalahan tersebut di atas dapat diatasi apabila Pemerintah 

mengizinkan jasa teleponi dasar diselenggarakan dengan menggunakan jaringan 

berbasis packet switched sehingga industri diharapkan akan mengadopsi 

interkoneksi jaringan berbasis IP untuk penyelenggaraan jasa teleponi dasar.  

Namun demikian, ada beberapa pertimbangan lain yang perlu diperhatikan, 

Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 Pasal 9 mengatur nomenklatur 

penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang terdiri dari penyelenggaraan 

jaringan tetap dan penyelenggaraan jaringan bergerak. Adapun penyelenggaraan 

jaringan tetap dibedakan dalam penyelenggaraan jaringan tetap lokal (Jartaplok), 

jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh (SLJJ), jaringan tetap sambungan 

internasional (SLI), dan penyelenggaraan jaringan tetap tertutup (Jartup). 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 

01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi 

Pasal 19 membedakan penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis circuit swithed 

(Jartaplok CS) dan penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet switched 

(Jartaplok PS).  

• Penyelenggaraan Jartaplok Berbasis CS 

o Penyelenggara Jartaplok CS dapat membangun dan/atau 

menyediakan Jartaplok PS (Pasal 21). 
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o Penyelenggara Jartaplok CS atau teknologi lain menyelenggarakan 

jasa teleponi dasar untuk sambungan lokal (Pasal 22 ayat (1)). 

• Penyelenggaraan Jartaplok Berbasis PS 

o Penyelenggara Jartaplok PS dapat menyelenggarakan jasa multimedia 

namun wajib mendapat izin dari Direktur Jenderal (Pasal 26 ayat (1) 

dan ayat (2)). 

Apabila penyelenggaraan jasa teleponi dasar diperbolehkan melalui jaringan 

berbasis packet switched, maka Pemerintah akan dihadapkan pada 2 (dua) pilihan 

terhadap Penyelenggaraan Jartaplok PS, yaitu: 

1. Penyelenggara Jartaplok PS diperbolehkan menyelenggarakan jasa teleponi 

dasar, dengan mendapat izin penyelenggaraan jasa terlebih dahulu; atau 

2. Penyelenggara Jartaplok PS tetap hanya diperbolehkan menyelenggarakan jasa 

multimedia. 

Hal yang perlu diantisipasi dari pilihan nomor 1 di atas adalah kemungkinan 

bertambahnya penyelenggara jasa teleponi dasar (melalui jaringan tetap lokal), 

sehingga diharapkan dapat meningkatkan persaingan di antara para penyelenggara. 

Penyelenggara Jartaplok PS diharapkan dapat lebih kompetitif dan meningkatkan 

layanannya. Namun demikian, hal ini mengakibatkan jumlah penyelenggara jasa 

teleponi dasar akan menjadi lebih banyak, sementara industri akan lebih efisien jika 

didorong untuk melakukan konsolidasi.  

Hal yang perlu diantisipasi dari pilihan nomor 2 di atas adalah penyelenggara 

Jartaplok PS akan memiliki tingkat kompetisi yang lebih rendah dibandingkan 

penyelenggara Jartaplok CS, padahal memiliki kemampuan teknologi yang tidak 

jauh berbeda. Apabila tidak diantisipasi dengan baik, ketimpangan dalam kompetisi 

ini dapat mengancam keberlangsungan usaha penyelenggara.  

8.3 Pengaturan Interkoneksi Berbasis IP 

Kerangka pengaturan interkoneksi berbasis IP secara umum tidak jauh berbeda 

dengan pengaturan interkoneksi berbasis TDM yang berlaku saat ini. Yang 

membedakan adalah pada saat pembahasan detail dari masing-masing aspek 

tersebut. Kerangka pengaturan interkoneksi berbasis IP digambarkan pada tabel di 

bawah ini:  
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Tabel 8-1 Kerangka Umum Regulasi Interkoneksi 

No Isu Pengaturan PM 8/2006 

Rencana Pengaturan 

Interkoneksi berbasis 

IP 

1 Tujuan Interkoneksi √ 
√ 

2 
Penyelenggara yang 

berinterkoneksi 
√ 

(belum detail) 

√ 

3 
Jasa Telekomunikasi yang 

diselenggarakan 
√ 

(belum detail) 

√ 

4 
Ketersambungan dan 

biaya ketersambungan √ 
√ 

5 
Pendetailan Link 

Interkoneksi X 
√ 

6 

Layanan Interkoneksi  
 

a. Jenis Layanan √ √ 

b. Pelaksanaan layanan 

transit 
√ √ 

c. Penyelenggaraan IPX X √ 

7 Penyelenggara Dominan √ √ 

8 

Biaya Interkoneksi dan 

Pelaksanaan perhitungan 

biaya interkoneksi 
 

 

a. Pelaksana perhitungan X √ 

b. Periode Perhitungan 

biaya 
X √ 
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No Isu Pengaturan PM 8/2006 

Rencana Pengaturan 

Interkoneksi berbasis 

IP 

c. Penerapan hasil 

perhitungan 
X √ 

 d. Model Perhitungan  √ √ 

9 

Pembebanan dan 

Penagihan Biaya 

Interkoneksi 
√ 

√ 

10 Pelaporan √ √ 

11 

Dokumen Penawaran 

Interkoneksi (DPI) dan 

Evaluasinya 

√ √ 

12 
Permintaan dan Jawaban 

Layanan Interkoneksi √ 
√ 

13 
Negosiasi Penyediaan 

Layanan Interkoneksi √ 
√ 

14 
Pengaturan Alokasi Blok 

Nomor X 
√ 

15 
Penyaluran Trafik 

Interkoneksi (Refilling) 
√ 

(belum detil) 

√ 

16 
Penyelesaian Perselisihan 

Interkoneksi √ 
√ 
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No Isu Pengaturan PM 8/2006 

Rencana Pengaturan 

Interkoneksi berbasis 

IP 

17 
Pengaturan Titik 

Interkoneksi 
√ 

(pada FTP) 

√ 

18 
Pengaturan Area 

Pembebanan 
√ 

(pada FTP) 

√ 

 

Keterangan : (√ ) = diatur, (X) = tidak diatur 

Kerangka pengaturan yang akan mengalami perubahan cukup signifikan dalam 

implementasi interkoneksi berbasis IP adalah pengaturan titik interkoneksi (Point of 

Interconnection/PoI) dan area pembebanan (Area of Charging/AoC). 

8.3.1 Pengaturan Titik Interkoneksi (Point of Interconnection/PoI) 

Migrasi dari teknologi jaringan berbasis TDM ke IP akan berdampak pada perubahan 

pola bisnis interkoneksi terutama pada pembebanan biaya baik di sisi retail maupun 

di sisi wholesale. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah terkait jumlah titik 

interkoneksi atau Point of Interconnection (PoI). PoI merupakan titik keterhubungan 

atau interkoneksi antar dua jaringan dari penyelenggara jaringan yang berbeda. 

Banyaknya jumlah PoI akan berpengaruh pada besarnya pembebanan biaya 

interkoneksi. Semakin banyak jumlah PoI maka akan semakin besar potensi untuk 

melakukan pembebanan biaya Interkoneksi jarak jauh dibanding interkoneksi lokal.  

Jumlah PoI pada interkoneksi berbasis IP akan berbeda dengan interkoneksi 

berbasis TDM. Secara umum jumlah PoI pada full IP network akan lebih sedikit 

dibandingkan dengan jaringan berbasis TDM, hal ini disebabkan karena pada 

jaringan berbasis IP tidak mengenal lagi perbedaan jarak dan lokasi.  Namun yang 
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menjadi permasalahannya adalah berapa jumlah PoI yang ideal untuk interkoneksi 

berbasis IP mengingat interkoneksi berbasis IP harus memperhatikan juga 

kemampuan jaringan yang tersedia. Contoh kasus pada negara yang memiliki lokasi 

PoI yang sedikit biasanya melakukan duplikasi jumlah PoI sebagai cadangan dan 

antisipasi dalam hal terjadi gangguan teknis atau saat trafik terlalu berat. Oleh 

karena itu, diperlukan kebijakan pengaturan PoI pada interkoneksi IP. 

Beberapa negara di Eropa seperti Inggris dan Jerman melakukan kebijakan  transisi 

PoI disesuaikan dengan rencana penyelenggara dominan (SMP) dalam melakukan 

transisi dari pengembangan topologi jaringan TDM menuju IP. Di Jerman, jumlah 

PoI dibatasi 100 lokasi untuk core network. PoI pada DTAG terletak di 12 Lokasi 

dengan jumlah 22 PoI, artinya ada 2 PoI dalam satu lokasi. Hal ini dilakukan sebagai 

cadangan dan antisipasi dalam hal terjadi gangguan teknis. Telecom Italia 

menerapkan 2 PoI pada setiap gateway VoIP yang berjumlah 16, sehingga jumlah 

PoI menjadi 32. Adanya jumlah PoI ganda pada setiap area dilakukan sebagai 

cadangan untuk menghindari terjadinya beban yang terlalu berat atau masalah 

dalam PoI yang digunakan. Dalam kasus kondisi di Indonesia, di mana lokasi 

geografis yang luas dan sudah tersebar sejumlah PoI pada setiap area layanan, maka 

tidak perlu melakukan kebijakan PoI ganda pada lokasi yang sama tetapi dapat 

memanfaatkan PoI yang ada dengan mempertimbangkan beban trafik yang sesuai 

kebutuhan PoI. 

Secara umum penentuan jumlah PoI yang optimal tergantung pada perencanaan 

jaringan dengan beberapa parameter antara lain: 

1. Jumlah dan distribusi pelanggan 

Besarnya jumlah pelanggan akan berpengaruh terhadap besarnya jumlah trafik 

yang dihasilkan. Sedangkan sebaran distribusi pelanggan akan berpengaruh 

terhadap besarnya jangkauan yang berdampak pada kebutuhan saluran 

transmisi, quality of services (QoS) dan efisiensi.  

2. Besarnya trafik 

Penentuan jumlah PoI dapat dilakukan dengan mempertimbangkan besarnya 

trafik yang dapat ditangani oleh satu PoI. Biasanya lokasi PoI terletak pada lokasi 

yang memiliki potensi konsentrasi permintaan dan trafik yang besar. 

3. Jangkauan 
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Penentuan jumlah PoI dapat juga dilakukan dengan mempertimbangkan luas 

jangkauan area yang dilayani. Hal ini terkait  dengan jarak antar jangkauan area 

yang dilayani dalam PoI dan efisiensi dalam pemanfaatan saluran transmisi. 

4. Tingkat QoS dari Interkoneksi services 

Penentuan jumlah PoI perlu mempertimbangkan QoS yang memadai untuk 

mencegah kongesti jaringan. Oleh karena kebutuhan PoI tidak bisa hanya 

terpusat seperti PoI untuk jaringan best effort. Di beberapa negara pada era IP 

perlu adanya cadangan PoI. 

5. Konfigurasi Jaringan 

Penentuan jumlah PoI sangat dipengaruhi oleh desain konfigurasi jaringan 

penyelenggara. Di India dengan konsep konfigurasi jaringan berdasarkan 

regional, maka jumlah PoI cenderung lebih banyak sesuai dengan jumlah 

regionalnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya konsentrasi trafik pada setiap 

regional tersebut didominasi oleh trafik lokal sehingga kebutuhan saluran lokal 

akan besar. Dengan kondisi konfigurasi jaringan tersebut, maka akan sulit 

untuk mengurangi jumlah PoI sedikit mungkin, kecuali sudah memiliki jaringan 

antar region yang kapasitasnya memadai. Selain itu karena konfigurasi jaringan 

berbasis TDM dan IP berbeda, maka pada masa transisi dimana ada jaringan 

berbasis IP dan TDM akan memerlukan kebutuhan PoI untuk TDM dan PoI 

untuk IP. 

6. Kapasitas PoI 

Pembangunan PoI tidak dapat diakukan sembarangan karena akan memerlukan 

biaya investasi yang besar baik menyangkut biaya perangkat maupun biaya 

saluran transmisi. Oleh karena itu pembangunan PoI perlu mempertimbangkan 

kapasitas minimal yang dapat dilayaninya.  

7. Kebijakan regulasi pembebanan interkoneksi 

Regulator dapat melakukan penentuan jumlah PoI dengan mempertimbangkan 

kepentingan industri dan kepentingan masyarakat. 

Berdasarkan beberapa parameter tersebut di atas, maka kebijakan pemilihan PoI 

untuk interkoneksi IP dapat dilakukan sebagai berikut: 
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§ Pada tahap awal sebaiknya lokasi PoI untuk interkoneksi berbasis IP dipilih 

dari lokasi PoI di mana hampir semua penyelenggara ada pada lokasi 

tersebut; 

§ Dipilih yang secara infrastruktur jaringan sudah siap untuk implementasi 

interkoneksi berbasis IP; 

§ Core network: implementasi IMS; 

§ Akses network: implementasi jaringan akses broadband; 

§ Dari aspek pasar: 

o Penetrasi Pelanggan tinggi (trafik suara besar); 

o Layanan akses broadband sudah tersedia; 

o Penetrasi pelanggan internet dan akses data cukup tinggi. 

Kebijakan Simplifikasi jumlah PoI untuk interkoneksi berbasis IP perlu dilakukan 

secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan QoS. Secara umum, 

simplifikasi jumlah PoI dapat dilakukan dengan persyaratan: 

• Transmisi yang digunakan sudah berbasis DWDM (all fibre) serta 

perangkatnya sudah full IP; 

• Jaringan IP sudah lebih dominan daripada jaringan TDM; 

• Trafik IP lebih dominan daripada trafik TDM; 

• Trafik lokal sudah tidak dominan; 

• QoS tetap terjaga. 

Di samping itu, untuk membangun suatu PoI harus mampu mengakomodasi: 

• Kapasitas Penomoran; 

• Kemampuan Routing; 

• Kemampuan Memberikan GoS dan QoS yang diprasyaratkan; 
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• Data Trafik,  Data Kegagalan Panggilan, Data Kerusakan yang diperlukan 

OLO; 

• Kemampuan Interoperability dengan perangkat lain. 

Selain itu persyaratan elemen jaringan yang dapat berfungsi sebagai PoI adalah 

pada level gateway. Oleh karena pada masa transisi masih ada jaringan berbasis 

TDM dan IP, maka interkoneksi dengan penyelenggara jaringan berbasis TDM (circuit 

switch based) berada pada level Media Gateway (MGW). Sedangkan interkoneksi 

dengan penyelenggara jaringan berbasis IP berada pada level Border Gateway atau 

Session Border Controller (SBC).  

8.3.2 Kebijakan Area Pembebanan Interkoneksi (Area of Charging/AoC) 

Berdasarkan FTP bahwa kebijakan penentuan area pembebanan interkoneksi untuk 

penyelenggara jaringan tetap disesuaikan dengan area layanan. Sedangkan untuk 

penyelenggara jaringan bergerak seluler diserahkan kepada masing-masing 

penyelenggara sesuai kepentingan bisnisnya masing-masing.  

Secara umum penentuan jumlah Area of Charging (AoC) sangat tergantung dari 

keberadaan jumlah Point of Interconnection (POI) serta pola pembebanan trafik yang 

terjadi. Namun dengan mempertimbangkan area layanan yang luas dan 

pembangunan jaringan yang tersebar, maka pada umumnya penyelenggara 

memberlakukan jumlah AoC interkoneksi lebih banyak daripada jumlah PoI. Namun 

seiring dengan perkembangan teknologi IP, maka jumlah area pembebanan 

interkoneksi pada interkoneksi IP dapat disamakan dengan jumlah PoI 

8.3.3 Pengaturan Interkoneksi pada Masa Transisi 

Tahap transisi merupakan masa peralihan dari regulasi interkoneksi saat ini 

menuju regulasi interkoneksi di era Full IP. Kebijakan yang dibuat dalam masa 

transisi mempertimbangkan kondisi industri yang mungkin terjadi. Kerangka waktu 

masa transisi ini sangat dipengaruhi oleh kesiapan industri dan masyarakat dalam 

menuju era Full IP, yaitu pada saat jaringan penyelenggara dianggap sudah full IP. 

Pada tahap transisi, kebijakan pengaturan interkoneksi berbasis IP dapat dilakukan 

setelah tahap persiapan selesai dilakukan sampai sebelum tahap implementasi. 

Dalam hal ini tentunya setelah dilakukan uji coba interkoneksi berbasis IP pada 

semua penyelenggara dan dipastikan sudah tidak terjadi permasalahan 
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interkoneksi pada jaringan IP antar penyelenggara. Interkoneksi berbasis IP ini 

dilakukan antar penyelenggara yang sudah menerapkan PoI berbasis IP. Sedangkan 

dalam hal salah satu penyelenggara masih menggunakan PoI yang berbasis TDM, 

maka interkoneksi dari jaringan berbasis IP ke TDM masih berbasis TDM.  

Pada masa transisi, biaya interkoneksi dapat dibedakan antara biaya interkoneksi 

untuk interkoneksi yang berbasis TDM dengan interkoneksi yang berbasis IP. 

Walaupun biaya interkoneksi diregulasi, namun dalam implementasinya dapat 

dilakukan secara B2B. 

Tabel 8-2 Kerangka Pengaturan Interkoneksi IP Pada Tahap Transisi 

No Aspek Tahap Transisi 

1 Teknis  

 Interkoneksi  1. Interkoneksi dapat  terjadi antar jaringan: 

• TDM dan TDM; 

• TDM dan IP; 

• IP dan IP. 

2. Pengaturan ulang PoI dan AoC interkoneksi 

secara bertahap di Indonesia.  

Alokasi 

penomoran 

Masih menggunakan penomoran standar E.164. 

QoS • Standar QoS untuk interkoneksi TDM to TDM. 

• Standar QoS untuk interkoneksi TDM to IP. 

• Standar QoS untuk interkoneksi IP to IP. 

Panggilan 

darurat  dan 

keamanan 

• Panggilan darurat adalah persyaratan yang harus 

disediakan oleh penyelenggara telekomunikasi, 
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No Aspek Tahap Transisi 

dan layanan panggilan darurat juga harus bisa 

disediakan pada jaringan berbasis IP. 

• Mulai didorongnya penangan masalah keamanan 

terutama pada jaringan berbasis IP. 

 Pensinyalan • Standar pensinyakan untuk interkoneksi TDM to 

TDM pada level SS7. 

• Standar pensinyakan untuk interkoneksi TDM to 

IP pada level SS7. 

• Standar pensinyalan untuk interkoneksi IP to IP 

pada level signalling yang sesuai dengan standar 

teknis pada jaringan berbasis IP. 

2 Bisnis  

 Pola Bisnis Masih mengacu kepada mekanisme pasar (B2B). 

Skema 

Pembebanan  

Menggunakan CPNP dengan menggunakan konsep 

termination. 

 Biaya 

Interkoneksi 

Biaya interkoneksi diregulasi dan menggunakan 

Cost Based, namun dalam pelaksanaannya 

diserahkan kepada masing-masing penyelenggara. 

3 Regulasi  

 Menyusun standar teknis implementasi interkoneksi berbasis IP. 

 

Dengan adanya perubahan interkoneksi dari interkoneksi berbasis TDM ke 

interkoneksi berbasis IP, maka ada beberapa regulasi saat ini yang perlu 

disesuaikan, antara lain terkait regulasi interkoneksi. 
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8.3.4 Pengaturan Interkoneksi pada Masa Full IP 

Pada tahap full IP seluruh PoI milik penyelenggara telekomunikasi sudah berbasis 

IP walaupun masih ada sebagian jaringan akses yang menggunakan jaringan 

berbasis TDM. Pada tahap ini kemungkinan semua layanan sudah berbasis IP dan 

penggunaan jaringan akan didominasi layanan data, sehingga layanan teleponi 

hanya merupakan bagian dari layanan value added service. Dalam kondisi seperti 

ini, maka pengaturan interkoneksi tidak hanya terbatas pada layanan teleponi saja 

tetapi juga layanan lain yang memerlukan adanya jaminan kualitas layanan. 

Berdasarkan hal tersebut, ada kemungkinan definisi interkoneksi pada masa full IP 

berubah, tidak hanya terbatas pada interkoneksi antar jaringan dengan jaringan 

saja tetapi juga interkoneksi antara jaringan dengan jasa, jasa dengan jasa, jasa 

dengan konten, dan lainnya.  

 

Gambar 8-1 Transformasi Layanan dari Traditional Telecom Model menjadi New Telecom Model 

Dilihat dari aspek bisnis, regulator juga harus membuka potensi alternatif berbagai 

model interkoneksi ke depan yang tidak hanya terbatas pada model termination-

based seperti yang diterapkan saat ini, tetapi juga model interkoneksi lainnya. 

Berbagai alternatif  model interkoneksi yang dapat menjadi pilihan untuk 

berinterkoneksi  IP antara lain: 

§ Model termination based; 

§ Model peering atau Bill and Keep (BAK); 

§ Model transit; 

§ Model hubbing atau IPX. 



 198  

Dalam implementasinya kebijakan model bisnis interkoneksi tersebut dilakukan 

secara business to business (B2B) sesuai kesepakatan. 

Tabel 8-3 Kerangka Pengaturan Interkoneksi IP Pada Masa Full IP 

No Aspek Masa Full IP 

1 Teknis  

 Interkoneksi  Interkoneksi dapat  terjadi antar jaringan : 

• IP dan IP dengan jaringan akses berbasis TDM 

• IP dan IP dengan jaringan akses IP 

 

Alokasi 

penomoran 

Alokasi penomoran dapat menggunakan 

standarE.164 dan atau ENUM 

QoS • Standar QoS untuk interkoneksi IP to IP 

Panggilan 

darurat  dan 

keamanan 

• Panggilan darurat adalah persyaratan yang harus 

di sediakan oleh penyelenggara telekomunikasi, 

dan layanan panggilan darurat juga harus bisa 

disediakan pada jaringan IP 

• Mulai didorongnya penangan masalah keamanan 

terutama pada jaringan IP 

 Pensinyalan • Standar pensinyakan untuk interkoneksi IP to IP 

pada level signaling yang sesuai dengan standar 

teknis pada jaringan IP  

2 Bisnis  

 Pola Bisnis Masih mengacu kepada mekanisme pasar (B2B) 



 199  

No Aspek Masa Full IP 

Skema 

Pembebanan  

Pilihan alternatif menggunakan CPNP, RCPP, BAK 

dasar pembebanan menggunakan kapasitas, durasi, 

bulk dan QoS 

 Biaya 

Interkoneksi 

Biaya interkoneksi diregulasi dan mempergunakan 

Cost Based, namun dalam pelaksanaannya 

diserahkan kepada masing-masing penyelenggara 

3 Regulasi  

 Kebijakan Interkoneksi diregulasi baik yang menyangkut biaya 

interkoneksi, standar teknis, dan QoS 
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BAB IX 

PENGATURAN DAN IMPLEMENTASI 

INTERKONEKSI BERBASIS IP 

9 PENGATURAN DAN IMPLEMENTASI INTERKONEKSI BERBASIS IP 

Dalam rangka rencana pengaturan dan implementasi interkoneksi berbasis IP 

sebagaimana dalam white paper ini dan agar dapat berjalan dengan baik sesuai 

kebutuhan industri, maka Pemerintah memerlukan masukan dari pemangku 

kepentingan untuk penyempurnaan kerangka regulasi tersebut.  

Bagian ini memuat pertanyaan – pertanyaan terkait standar teknis, model 

pembebanan dan penagihan, rencana pengaturan pada masa transisi dan full IP, 

perjanjian interkoneksi berbasis IP antar penyelenggara dan roadmap implementasi 

interkoneksi berbasis IP di Indonesia untuk mendapatkan tanggapan dan masukan 

dari pemangku kepentingan di bidang telekomunikasi. 

9.1 Standar Teknis 

Standar teknis merupakan hal yang sangat penting dalam pengaturan interkoneksi 

berbasis IP terutama dalam menjamin standar kualitas layanan yang memadai, hal 

ini disebabkan karena interkoneksi pada jaringan berbasis IP memiliki karakteristik 

yang berbeda dengan jaringan yang berbasis TDM.  

9.1.1 Standar Pensinyalan 

Pada lingkungan IP Telephony digunakan berbagai jenis protokol pensinyalan seperti 

H.323, SIP, MGCP, dan H.248. Namun demikian SIP menjadi salah satu standar 

pensinyalan yang banyak digunakan oleh berbagai badan standardisasi dunia 

seperti Internet Engineering Task Force (IETF), The 3rd Generation Partnership Project 

(3GPP) dan European Telecommunications Standards Institute (ETSI).  
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9.1.2 Standar Pengodean 

Protokol pensinyalan tradisional untuk suara (ISUP) menggunakan codec G.711 

sebagai standar yang ditetapkan ITU-T. Jenis codec ini umumnya digunakan pada 

jaringan telephony. Dalam perkembangannya terdapat beberapa jenis codec yang 

digunakan seperti: G.711A-law, G.729, G.729a, G.722 (Standar ITU-T) dan  DTMF, 

EFR, dan AMR (Standar 3GPP). 

Menurut laporan BEREC bahwa di negara-negara Eropa standar pengkodean yang 

digunakan adalah G.711A-law, G.729, G.729a dan DTMF.  

 
 

9.1.3 Standar Kualitas Layanan (Quality of Service/QoS) 

Interkoneksi berbasis IP memerlukan jaminan QoS untuk mengimbangi kekurangan 

koneksi layer IP yang memiliki mode komunikasi best effort. 

Beberapa parameter QoS yang digunakan untuk menjamin ketersediaan layanan 

Interkoneksi berbasis IP adalah: 

a. One-way Delay (end-to-end) (G.114): waktu yang diperlukan untuk sampainya 

satu paket dari sumber ke tujuan. Nilai baku < 150ms 

Hasil pembahasan Pokja untuk standar pensinyalan diusulkan: SIP, SIP-I, dan 

SIP-T. 

Pertanyaan: 

Menurut Anda standar pensinyalan apa yang lebih sesuai untuk 

implementasi interkoneksi pada jaringan IP di Indonesia? Jelaskan jawaban 

Anda. 

Hasil pembahasan Pokja untuk standar pengodean diusulkan: G.711, G.711 a-

Law, G.729, dan AMR/AMR-WB. 

Pertanyaan: 

Menurut Anda jenis standar pengodeaan apa yang lebih sesuai untuk 

implementasi interkoneksi pada jaringan IP di Indonesia? Jelaskan jawaban 

Anda. 
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b. MOS (LQO) (end-to-end): 

• The Mean Opinion Score (MOS) adalah ukuran kepuasan pelanggan terhadap 

kualitas layanan komunikasi dengan nilai berkisar antara 1 dan 5 (1=Kualitas 

jelak, 5=Kualitas sangat bagus). Nilai baku > 4.0. 

• Listener Quality Only (LQO) adalah ukuran kualitas yang dirasakan oleh 

penerima telepon. Nilai baku > 4.0. 

c. R-factor: The transmission rating factor R (R-factor) pengukuran kualitas layanan 

mirip dengan MOS yang diukur dengan alat. Nilai baku >70%. 

d. Codec yang digunakan. Standar codec G.711, G.729, G.107 dan G.168. 

e. Call set-up time : Waktu yang diperlukan untuk membangun komunikasi. Nilai 

baku < 3s. 

f. The Network Effectiveness Ratio (NER) adalah kemampuan jaringan untuk 

mengirimkan panggilan dari pemanggil ke telepon yang dipanggil. Nilai baku > 

99.3%. 

g. The Answer Seizure Ratio (ASR) adalah rasio panggilan pada saat telepon yang 

dipanggil menjawab dibandingkan dengan total jumlah panggilan. Nilai baku > 

50%. 

h. Availability of the interconnection: Ketersediaan interkoneksi jaringan untuk 

proses komunikasi end-to-end. Nilai baku >99.5%. 

i. IP Packet loss ratio: Rasio paket yang hilang dibandingkan dengan total paket 

yang dikirim. Semakin rendah semakin baik. 

j. IP packet transfer delay: waktu yang diperlukan untuk sampainya satu paket 
dari sumber ke tujuan. Semakin rendah semakin baik. 
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9.1.4 Standar Penomoran dan Pengalamatan (Numbering and Addressing) 

Penomoran merupakan salah satu komponen yang memegang peranan penting 

dalam industri telekomunikasi, yaitu sebagai identitas pelanggan dan alamat 

pelanggan untuk mengenali dan menyalurkan trafik dan layanan. Sistem 

penomoran dalam jaringan telekomunikasi umum di Indonesia mengacu kepada 

Rekomendasi ITU-T E.164. 

Sistem penomoran IP-Based dengan karakteristik sebagai berikut: 

• Mendukung baik mode pengalamatan dinamis maupun tetap 

• Sistem pengalamatan, sistem penamaan, dan layanan direktori dapat 

diimplementasikan dengan menggunakan skema pemetaan satu-satu untuk 

setiap layanan, atau melalui skema pemetaan yang biasa dilakukan melingkupi 

layanan yang berbeda. 

• Mendukung update dinamik dari database layanan penamaan. Misalnya, dalam 

kasus terminal bergerak, alamat pada satu atau lebih layer mungkin saja 

berubah secara dinamis bergantung pada lokasi terminal dan database harus 

mampu mengantisipasi hal ini. 

Hasil pembahasan Pokja untuk standar QoS diusulkan parameter yang diukur: 

One Way Delay, Mean Opinion Score (MOS), Listener Quality Only (LQO), R-

factor, Call Setup Time, Network Effectiveness Ratio (NER), Answer Seizure Ratio 

(ASR), Availability of Interconnection, IP Packet Loss Ratio, dan IP Packet Transfer 

Delay. 

Pertanyaan: 

Menurut Anda bagaimana standar QoS yang lebih sesuai untuk 

implementasi interkoneksi pada jaringan IP di Indonesia? Jelaskan 

jawaban Anda. 
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9.1.5 Standar Keamanan (Security) 

Komunikasi antar dua sistem berbeda dalam sebuah jaringan internet memerlukan 

pengamanan tersendiri. Terdapat banyak titik yang perlu mendapatkan 

pengamanan dari mulai data dikirim sampai diterima tujuan dan terjalinnya 

komunikasi. 

Berikut ini beberapa persyaratan yang diperlukan untuk implementasi interkoneksi 

berbasis IP antar domain. 

• Protokol yang melakukan query terhadap route lookup dan location routing 

function harus mendukung adanya autentikasi bersama. 

• Protokol yang melakukan query terhadap rout lookup dan location routing function 

harus menyediakan dukungan untuk kerahasiaan dan integritas data. 

• Protokol yang digunakan untuk membangun sesi antar end-system tidak boleh 

digabung dengan proses pertukaran atribut keamanan media. 

Hasil pembahasan Pokja untuk standar numbering dan addressing diusulkan: 

E.164 dengan 2 alternatif penomoran saat prefix dikirimkan via SIP trunk yaitu, 

SIP-URI (sip:user@domain.tld) atau TEL-URI. 

Pertanyaan: 

Menurut Anda bagaimana standar penomoran dan pengalamatan yang lebih 

sesuai untuk implementasi interkoneksi pada jaringan IP di Indonesia? 

Jelaskan jawaban Anda. 
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9.1.6 Standar Pembebanan dan Penagihan (Charging and Billing) 

Untuk mendukung settlement dan performance dibutuhkan informasi yang 

disimpan dalam Call Detail Record (CDR). Selain itu, CDR dapat digunakan juga 

sebagai alat troubleshooting. Format dari CDR di jaringan penyelenggara dan cara 

mengumpulkannya dapat berbeda-beda bergantung pada kebijakan masing-masing 

penyelenggara. Setiap penyelenggara dapat menambahkan field khusus untuk 

keperluan internalnya.  

 

 

9.1.7 Standar Titik Interkoneksi (Point of Interconnection/PoI) 

Standar PoI memiliki kemampuan yang bervariasi antara lain: 

• Multiple Voice NNI (Network-to-Network Interface) 

Hasil pembahasan Pokja untuk standar security diusulkan parameter yang 

diukur: Access Control, Authentication, Non-repudiation, Data Confidentiality, 

Communication Security, Data Integrity,  Availability, Privacy, dan kesepakatan 

mengenai jalur konektifitas IP yang diijinkan untuk dilewatkan maupun yang 

tidak diijinkan. 

Pertanyaan: 

Menurut Anda bagaimana standar security yang lebih sesuai untuk 

implementasi interkoneksi pada jaringan IP di Indonesia? Jelaskan jawaban 

Anda. 

Hasil pembahasan Pokja untuk standar charging dan billing diusulkan 

parameter yang wajib ada dalam Call Detail Record (CDR): Tipe Call, Jumlah Call, 

Total Durasi, Deviasi Duration per Call, Deviasi Total Durasi, dan Deviasi Clock 

Sentral. 

Pertanyaan: 

Menurut Anda bagaimana kemampuan CDR yang diperlukan untuk 

implementasi interkoneksi pada jaringan IP di Indonesia? Jelaskan 

rekomendasi Anda. 
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Penyelenggara jaringan mungkin saja menangani lebih dari satu NNI 

(Network-to-Network Interface) voice pada saat yang sama. 

• VoIMS NNI 

Dalam kasus interkoneksi berbasis IMS end-to-end antara dua SP yang 

menawarkan VoIMS ke pelanggan, yang terkoneksi melalui II-NNI, tidak ada 

mekanisme transcoding atau konversi yang dibutuhkan. 

• IMS to CS interworking 

Jika VoIMS NNI tidak dapat digunakan, jaringan IMS originating dapat 

menggunakan konfigurasi yang sudah dispesifikasikan pada GSMA PRD 

IR.83 dan 3GPP TS 29.163. 

 

 

9.2 Model Pembebanan dan Penagihan (Charging and Billing) 

9.2.1 Skema Pembebanan Interkoneksi Berbasis IP 

Ada empat tipe skema pembebanan (charging) interkoneksi pada interkoneksi 

berbasis IP, yaitu Calling Party Network Pays (CPNP), Receiving Party Network Pays 

(RPNP), Bill and Keep (BAK), dan Settlement Based Interconnection (SBI). 

Hasil pembahasan Pokja untuk standar Point of Interconnection (PoI) harus 

memenuhi fungsi: Fungsi Signalling dan Media, Fungsi Quality of Service, 

Fungsi Numbering dan Addressing, Fungsi Charging dan Billing, dan Fungsi 

Security. 

Pertanyaan: 

Menurut Anda bagaimana standar POI  yang lebih sesuai untuk 

implementasi interkoneksi pada jaringan IP di Indonesia? Jelaskan 

jawaban Anda. 
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9.2.2 Dasar Pembebanan Interkoneksi Berbasis IP 

Pembebanan layanan interkoneksi dapat didasarkan pada beberapa parameter 

antara lain: 

• Pembebanan Berdasarkan Kapasitas 

Pembebanan berdasarkan kapasitas atau capacity based charging (CBC) 

didasarkan pada kapasitas interkoneksi yang dipesan atau disepakati. 

 

• Pembebanan Berdasarkan Volume 

Pada pembebanan berdasarkan volume atau volume based charging (VBC), 

penyelenggara akan melakukan pembebanan tidak lagi didasarkan pada jumlah 

menit pemakaian, tetapi pada besarnya paket yang melewati port.  

 

• Pembebanan Berdasarkan Durasi 

Pembebanan berdasarkan durasi dihitung berdasarkan lamanya waktu 

panggilan, biaya interkoneksi dihitung tiap satuan waktu, misalnya tiap menit, 

tiap hari dan lainnya. 

 

• Pembebanan Berbasis QoS 

Pada Quality of Service (QoS) Based Charging, harga interkoneksi berbeda-beda 

sesuai dengan parameter kualitas yang digunakan, misal delay, jitter, latency 

dan lainnya.  

 

• Pembebanan Berdasarkan Panggilan (Call Based Charging) 

Metode ini merupakan kombinasi dari sistem billing berdasarkan call data record 

(CDR) dengan sistem pembebanan berbasis Quality of Service. Sistem 

Hasil pembahasan Pokja untuk skema pembebanan interkoneksi IP 

menggunakan Settlement Based Interconnection (SBI) dimana data direkam 

dalam bentuk Call Detail Record (CDR) di MSC-S atau IMS. 

Pertanyaan: 

Menurut Anda skema pembebanan apa yang lebih sesuai untuk 

implementasi interkoneksi IP di Indonesia? Jelaskan jawaban Anda. 
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pembebanan ini didasarkan pada besarnya tarif pada setiap panggilan (call by 

call).  

 

9.3 Pengaturan Interkoneksi Berbasis IP 

9.3.1 Pengaturan Interkoneksi Berbasis IP Pada Masa Transisi 

Tahap transisi merupakan masa peralihan dari regulasi interkoneksi berbasis TDM 

menuju regulasi interkoneksi di era full IP, pada tahap ini terdapat jaringan TDM 

dan jaringan IP. Kebijakan yang dibuat dalam tahap transisi mempertimbangkan 

kondisi industri yang mungkin terjadi. 

 
 

9.3.2 Pengaturan Interkoneksi Tahap Full IP 

Pengaturan interkoneksi IP pada tahap full IP dilakukan setelah semua jaringan PoI 

sudah berbasis IP walaupun masih ada sebagian jaringan akses yang menggunakan 

jaringan TDM. Pada tahap full IP ini kemungkinan semua layanan sudah berbasis 

Hasil pembahasan Pokja untuk dasar pembebanan interkoneksi IP berbasis 

durasi (menit), namun tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan 

kombinasi model pembebanan lainnya (volume, durasi, QoS). 

Pertanyaan: 

Menurut Anda dasar pembebanan apa yang lebih sesuai untuk implementasi 

interkoneksi IP di Indonesia? Jelaskan jawaban Anda. 

Hasil pembahasan Pokja untuk pengaturan interkoneksi IP tahap transisi model 

interkoneksi yang diimplementasikan dapat menggunakan model eksisting, 

yaitu interkoneksi secara langsung (TDM-TDM dan IP – IP) dan interkoneksi 

secara tidak langsung melalui penyelenggara transit. 

Pertanyaan: 

Menurut Anda apa saja yang perlu diatur pada interkoneksi IP tahap Transisi 

dan bagaimana pengaturannya? Jelaskan rekomendasi Anda. 
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IP dan penggunaan jaringan akan didominasi layanan data, sehingga layanan 

teleponi hanya merupakan bagian dari layanan value added service. 

 
 

9.4 Pengaturan Titik Interkoneksi (Point of Interconnection/PoI) 

Migrasi dari dari teknologi jaringan berbasis TDM ke IP, tentunya akan mengubah 

pola bisnis interkoneksi terutama pada pembebanan biaya baik di sisi retail maupun 

di sisi wholesale. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah terkait jumlah PoI. 

Jumlah PoI pada interkoneksi berbasis IP akan berbeda dengan interkoneksi 

berbasis TDM.  

Berdasarkan benchmark diperlukan kebijakan pengaturan PoI pada interkoneksi 

berbasis IP. Beberapa  negara di Eropa seperti Inggris dan Jerman melakukan 

transisi PoI disesuaikan dengan rencana penyelenggara SMP dalam melakukan 

transisi dari pengembangan topologi jaringan berbasis TDM menuju IP. Namun 

karena lokasi area layanan sedikit maka mereka memberlakukan jumlah PoI ganda 

pada setiap area sebagai redudansi untuk menghindari terjadinya overload atau 

masalah dalam POI yang digunakan.  

Hasil pembahasan Pokja untuk pengaturan interkoneksi berbasis IP tahap full 

IP model interkoneksi yang diimplementasikan dapat menggunakan model 

interkoneksi secara langsung (IP – IP) dan interkoneksi secara tidak langsung 

melalui penyelenggara IPX. 

Pertanyaan 

Menurut Anda apa saja yang perlu diatur pada interkoneksi IP tahap Full IP 

dan bagaimana pengaturannya? Jelaskan rekomendasi Anda. 
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9.5 Perjanjian Interkoneksi Berbasis IP antar Penyelenggara 

Pada perjanjian interkoneksi saat ini, perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak 

dengan mengacu pada Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI) yang ditawarkan 

oleh penyelenggara. Hal ini disebabkan karena biaya interkoneksi mengacu pada 

biaya interkoneksi yang ditawarkan dalam DPI.  

 
 

9.6 Roadmap Implementasi Interkoneksi Berbasis IP di Indonesia 

Regulator sudah membuat roadmap interkoneksi berbasis IP di Indonesia dalam tiga 

tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap transisi dan tahap full IP. Penyusunan 

roadmap ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan industri dan 

masyarakat baik menyangkut tren layanan, tren jumlah pelanggan 4G, tingkat 

adopsi smartphone, dan tren jumlah jaringan 4G. Dengan mengacu pada 

rekomendasi GSMA yang menyebutkan bahwa implementasi interkoneksi berbasis 

IP dapat lebih efektif apabila market share akses sudah melebihi 60% dari jumlah 

akses industri.   

Hasil pembahasan Pokja untuk mencapai tahapan efisiensi yang maksimal 

diharapkan penyederhanaan PoI dimulai pada masa transisi yang disesuaikan 

dengan kesiapan serta kemampuan masing-masing penyelenggara. 

Pertanyaan: 

• Menurut Anda apakah jumlah PoI pada interkoneksi IP harus diatur? 

• Jika harus diatur, menurut Anda berapa jumlah PoI yang sesuai untuk 

kondisi geografis Indonesia dan apa yang menjadi dasar 

pertimbangannya? Jelaskan rekomendasi Anda. 

 

Pertanyaan: 

• Menurut Anda apakah perjanjian implementasi interkoneksi berbasis IP 

diserahkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau mengacu 

pada DPI yang ditawarkan? Jelaskan jawaban anda. 
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Gambar 9-1 Roadmap Interkoneksi Berbasis IP di Indonesia 

2018 - 2019 2020 - 2024 2025 -

Tahap Persiapan

Interkoneksi TDM

Description of the 
contents

Interkoneksi TDM

Interkoneksi IP
Interkoneksi IP

Tahap Transisi

Tahap Full IP

• Ujicoba Interoperability 
• Ujicoba interkoneksi pada

semua penyelenggara yang 
berbeda termasuk compability
pada terminal pelanggan

• Identifikasi dan evaluasi
permasalahan interkoneksi
jaringan IP 

• Mempersiapkan regulasi
teknis interkoneksi IP

• Interkoneksi berbasis TDM

• Mempersiapkan regulasi
interkoneksi berbasis IP

• Kebijakan Migrasi POI 
berbasis TDM ke POI 
berbasis IP

• Melakukan perhitungan
biaya interkoneksi pada
jaringan berbasis IP

• Implementasi Interkoneksi
TDM - IP

• Implementasi Interkoneksi
IP-IP  berdasarkan B2B

• Regulasi Implementasi
interkoneksi berbasis IP

• Implementasi biaya
interkoneksi berbasis IP

• Implementasi Interkoneksi
IP-IP denganakses
berbasis TDM

• Interkoneksi IP-IP dengan
akses IP
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9.7 Hal-Hal Lain 

Penyelenggara dapat memberikan tanggapan/masukan terhadap hal – hal selain 

yang tercantum dalam pertanyaan-pertanyaan dalam bagian ini. 

 
 

Dari hasil pembahasan pada Pokja penyusunan rencana strategis implementasi 

interkoneksi berbasis IP, para penyelenggara memiliki roadmap implementasi 

interkoneksi berbasis IP yang berbeda – beda, namun demikian para 

penyelenggara telah memiliki tujuan akhir yang sama yaitu full-IP network (dari 

terminal pelanggan ke core network dan sampai ke terminal pelanggan tujuan 

seluruhnya berbasis IP) dengan kualitas dan keamanan yang dijamin. Dengan 

adanya perbedaan roadmap implementasi interkoneksi berbasis IP di antara 

para penyelenggara ini mengharuskan adanya masa transisi dalam 

implementasi interkoneksi berbasis IP. Berdasarkan masukan seluruh 

penyelenggara, sebagian besar sepakat dengan usulan roadmap oleh regulator, 

yaitu: 

Ø Masa Persiapan (TDM – TDM): 2018 – 2019 

Ø Masa Transisi (TDM – IP): 2020 – 2024 

Ø Masa Full IP (IP – IP): mulai 2025 

Pertanyaan : 

• Menurut Anda kapan sebaiknya implementasi interkoneksi berbasis IP 

dilakukan pada masa transisi? Jelaskan alasan Anda. 

• Menurut Anda kapan sebaiknya implementasi interkoneksi Full IP 

dilakukan? Jelaskan rekomendasi Anda. 

• Menurut Anda, apa kira-kira dampak bagi industri dan masyarakat 

apabila kebijakan interkoneksi berbasis IP dipercepat dari  roadmap 

regulator? Jelaskan jawaban Anda. 

 

Masukan Lainnya:  
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