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I.

PEN
NDAHULU
UAN

B
Broadband is a general purrpose technolo
ogy that signif
ificantly affectts how peoplee live and worrk. It is a keyy driver of
eeconomic growth and natiional competittiveness, and it can contrib
ibute to sociaal and cultura
al developmen
nt. (Global
IInformation an
nd Communica
ation Technolog
gies (GICT) Dep
partment, Worrld Bank)

Tahun 2000 me
erupakan ton
nggak awal yang ditetaapkan oleh PBB untuk mencapai M
Millenium
Developmentt Goals (MDG
Gs). MDG merupakan
m
se
ebuah agendaa optimis yaang berupayaa menguranggi tingkat
kemiskinan dan
d meningkaatkan taraf ke
ehidupan. Tellah dicanangkkan 8 (delapaan) tujuan MDG yang man
na tujuan
ke‐8 yaitu me
engembangkaan kemitraan
n global untukk pembangunnan, dan targeet yang hend
dak dicapai daari tujuan
ttersebut adaalah kerjasam
ma dengan se
ektor swasta dalam mem
manfaatkan teeknologi baru
u, terutama tteknologi
informasi dan komunikassi, yang meliputi sambungan telepon per 100 populasi, pelan
nggan seluler per 100
populasi, dan
n pengguna in
nternet per 10
00 populasi.
Sasaran utama yang
y
telah dittetapkan dap
pat terlaksan a dengan baaik bila aksess broadband tersedia.
Kesenjangan digital jugaa berarti kessenjangan dalam pembaangunan seh
hingga masallah ini harus segera
mpin dunia meyakini
m
bahw
wa perkembaangan sosial dan ekonom
mi setiap negara pada
dijembatani. Para pemim
abad ke‐21 in
ni sangat berggantung kepaada ketersediaan jaringan broadband d
dengan hargaa yang terjanggkau oleh
masyarakat. Di banyak negara, akses broadband ini ditetapka n sebagai fasilitas publikk yang mendaasar bagi
seluruh lapisaan masyarakaat.
Hasil kajian yang dilakukan oleh World Bank berdasarkkan analisa eeconometric p
pertumbuhan
n telepon
ttetap, selulerr, internet, daan broadband
d dari 120 ne
egara antara tahun 1980 ssampai dengan tahun 200
06, untuk
negara‐negarra miskin daan berkembaang, memperrlihatkan bahhwa setiap p
peningkatan penetrasi brroadband
sebesar 10% maka akan te
erjadi peninggkatan pertum
mbuhan ekon omi sebesar 1,38%. Penin
ngkatan ini lebih tinggi
bila dibandin
ngkan dengan
n yang dialam
mi oleh negaara maju (1,2 1%) serta leb
bih baik bila dibandingkan
n dengan
pertumbuhan
n layanan tele
ekomunikasi lainnya (Gam
mbar 1).

Gambar 1.
1 Pengaruh peningkatan pen
netrasi layanan
n telekomunikaasi sebesar 10%
% terhadap pen
ningkatan perttumbuhan
ekon
nomi. Sumber: Extending Rea
ach and Increasing Impact Infformation andd Communicatiion Technologyy For
ment. World Baank, 2009.
Developm
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Beberapa alternatif teknologi yang dapat digunakan untuk memberikan broadband access antara lain:
a.
b.
c.

Jaringan kabel (wired), baik tembaga (copper) maupun serat optic (fiber optic).
Jaringan nirkabel (wireless)
Satelit (broadband satellite access)

Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda‐beda sehingga pendekatan yang digunakan untuk
mengimplementasikan jaringan broadband tidak seragam. Bila kita tinjau lebih jauh, berdasarkan data dari BPS,
pada tahun 2009 Indonesia memiliki sekitar 55,159 juta rumah tinggal (household), dan terdapat 8,6 juta
sambungan telepon tetap (kabel) yang melayani rumah tinggal, bisnis, dan pemerintahan. Diperkirakan sekitar
20% dari sambungan ini digunakan untuk keperluan bisnis dan pemerintahan dimana layanan broadband dapat
diberikan di dalamnya, dan terdapat sebagian yang tidak bisa dimanfaatkan untuk layanan broadband
mengingat keterbatasan serta kondisi jaringan PSTN tertentu. Untuk membangun jaringan kabel baru, terdapat
masalah utama yang dihadapi penyelenggara antara lain dari sisi memperoleh izin galian, besarnya investasi
yang dibutuhkan, kondisi geografis, waktu implementasi yang relatif lama, serta pangsa pasar yang tersebar
sampai dengan daerah rural. Hal ini sangat mempengaruhi kelayakan investasi jaringan kabel yang akan
dilakukan. Dengan demikian, teknologi nirkabel diperkirakan akan lebih dominan digunakan untuk penyediaaan
akses broadband bagi masyarakat Indonesia.
Tabel 1. Status penguasaan tempat tinggal. Sumber : BPS
Nasional / Provinsi
00. Indonesia
11. NAD
12. Sumatera Utara
13. Sumatera Barat
14. Riau
15. Jambi
16. Sumatera Selatan
17. Bengkulu
18. Lampung
19. Kep. Bangka Belitung
20. Kepulauan Riau
31. DKI Jakarta
32. Jawa Barat
33. Jawa Tengah
34. DI Yogyakarta
35. Jawa Timur
36. Banten
51. Bali
52. Nusa Tenggara Barat
53. Nusa Tenggara Timur
61. Kalimantan Barat
62. Kalimantan Tengah
63. Kalimantan Selatan
64. Kalimantan Timur
71. Sulawesi Utara
72. Sulawesi Tengah
73. Sulawesi Selatan
74. Sulawesi Tenggara
75. Gorontalo
81. Maluku
82. Maluku Utara
94. Papua

Milik Sendiri

Kontrak

43,649,860

2,939,419

1,889,915
779,885
753,946
496,269
1,278,195
286,589
1,548,046
209,547
218,366
1,207,243
8,256,960
7,176,821
748,633
8,804,002
1,533,631
658,609
929,591
781,788
746,524
371,082
636,601
472,436
426,585
445,769
1,628,498
351,604
171,629
218,989
161,640
460,467

163,373
70,824
58,766
37,434
93,446
19,420
53,392
11,197
26,837
606,529
614,757
211,277
89,613
311,277
177,558
41,883
25,530
19,275
56,223
11,086
23,915
38,506
14,432
20,862
95,027
18,378
2,898
8,428
3,291
13,985

Status Penguasaan Tempat Tinggal
Milik Orang Tua /
Sewa
Bebas Sewa
Dinas
Keluarga
2,541,473
884,707
725,080
3,223,991
198,089
61,907
133,306
16,484
39,878
21,843
19,943
12,996
62,182
135,911
296,276
376,090
97,023
244,360
296,733
77,456
32,429
31,073
40,368
31,078
101,718
80,798
22,402
23,750
19,032
19,296
624
3,908
2,754
41,766

102,245
26,557
35,272
19,761
30,724
16,191
42,258
5,456
8,065
26,225
163,693
78,462
12,329
84,290
19,727
18,479
14,659
17,319
14,818
9,413
20,418
20,644
21,949
10,134
29,065
10,468
2,696
8,374
3,425
11,591

2

133,785
25,696
39,563
21,984
34,216
13,543
12,442
3,430
17,680
55,710
40,176
34,392
2,491
44,544
6,723
6,262
9,816
14,165
10,999
14,591
26,464
34,160
11,081
9,705
49,275
9,966
3,216
8,225
4,617
26,163

178,846
123,792
45,010
49,087
105,272
20,795
60,198
13,312
10,676
170,189
799,478
475,133
49,489
341,228
109,359
54,457
72,670
41,822
35,291
34,124
53,570
34,731
65,304
34,662
101,570
27,126
53,051
19,750
12,243
31,756

Jumlah

Lainnya
109,386

2,600

4,581
2,401
2,891
773
3,331
1,587
9,082
1,310
1,208
9,159
13,205
8,689
342
15,468
1,467
2,265
777
3,748
3,231
1,331
3,920
814
2,279
784
7,984
756
432
1,820
522
3,229

337
348
‐
304
222
‐
‐
‐
‐
‐
420
449
‐
‐
‐
‐
‐
‐
191
84
‐
‐
‐
‐
112
‐
46
87
‐
‐

55,159,228
1,082,712
2,671,171
1,091,410
1,068,754
642,096
1,585,284
379,968
1,745,361
257,248
345,014
2,210,966
10,184,965
8,361,313
999,920
9,845,169
2,145,198
859,411
1,085,472
909,190
907,645
472,789
866,606
682,089
564,032
545,666
1,930,563
437,594
234,592
269,581
188,492
588,957
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Teknologi nirkabe
el memanfaattkan spektrum
m frekuensi ddengan keterssediaan jumlaah spektrum ffrekuensi
R
M.207
78, perkiraan kebutuhan ttotal spektru
um untuk tah
hun 2020
sangat terbatas. Berdasarkan ITU‐R Report
berkisar antaara 1280 MH
Hz (daerah de
engan potenssi pelanggan kecil) dan 1720 MHz (daaerah dengan
n potensi
pelanggan besar). Untuk mengatasi keendala keterbatasan spektrrum ini, makaa teknologi yyang akan digunakan
haruslah mem
miliki efisiensi spektrum yaang tinggi.
Dalam
m mengalokaasikan spektru
um, harmonissasi global meenjadi salah ssatu pertimbaangan utama sehingga
diharapkan masyarakat
m
mendapatkan
m
n manfaat global
g
roaminng dan masss market dikarenakan kkesamaan
tteknologi dan
n alokasi spekktrum frekuensi radio di beberapa
b
neg ara, serta did
dukung hargaa perangkat yang lebih
tterjangkau. Harmonisasi
H
global
g
juga mempermuda
m
ah koordinas i penggunaa n spektrum ffrekuensi rad
dio untuk
daerah‐daeraah perbatasan negara seh
hingga berdampak pada ppeningkatan optimalisasi spektrum, d
disamping
perangkat terminal tetap dapat digunakan pada daerah tersebbut sehingga memberikan manfaat kon
nektivitas
dimanapun (a
anywhere) daan kapanpun (anytime).
Akses pita lebar nirkabel (wirreless broadb
band) merupaakan teknolo
ogi akses yang dapat men
nawarkan
akses data/in
nternet berke
ecepatan tingggi dan berke
emampuan m
menyediakan layanan tanppa kendala w
waktu dan
ttempat (anyttime anywherre) dengan menggunakan
m
n media nirkaabel. Sejumlaah layanan yang dapat diisediakan
oleh penyele
enggaraan wiireless broad
dband antara lain akses innternet pita lebar (broad
dband interneet), VoIP,
Multimedia, layanan on demand
d
(VOD, AVOD, daan sebagainyaa), yang dap
pat diakses m
menggunakan 1 (satu)
perangkat terminal yang sama.
s

I.1.

TUJJUAN

Gamba
ar 2. Tujuan BW
WA

White paperr ini disusun dengan tuju
uan untuk menganalisa
m
ppemanfaatan
n spektrum ffrekuensi rad
dio untuk
keperluan layanan wireleess broadban
nd sebagai alternatif solussi percepatan penyediaan
n layanan brroadband
iinternet di In
ndonesia. Dallam penyediaaan akses intternet pita leebar dengan menggunakan spektrum ffrekuensi
radio untuk keperluan laayanan wireleess broadban
nd tersebut, terdapat tigga aspek yang menjadi dasar dari
ttujuan utamaa kebijakan wireless
w
broad
dband, yaitu:
(a)
Aspek Alokasi Frekkuensi, dengaan tujuan op
ptimalisasi seerta efisiensi penggunaan
n spektrum ffrekuensi
radio.
and dan
(b) Aspek Penyelenggaraan Telekkomunikasi, dengan tujuuan peningkkatan penetrasi broadba
ernet.
keterjaangkauan tarif layanan inte
(c)
Aspek Standarisasi,, dengan tujuan mendorrong tumbuhhnya Industri Dalam Negeri melalui kkebijakan
Tingkat Kandungan Dalam Negerri (TKDN).
3
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Tujuan utama dari kebijakan pemerintah yang tertuang dalam dokumen ini adalah:
(a)

Menambah alternatif dalam upaya mengejar ketertinggalan teledensitas ICT dan penyebaran layanan
secara merata ke seluruh wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.

(b)

Mendorong terciptanya tarif akses internet yang terjangkau di Indonesia.

(c)

Membuka peluang bangkitnya industri manufaktur, aplikasi, dan konten dalam negeri.

(d)

Menciptakan mekanisme perizinan alokasi spektrum frekuensi radio yang transparan dengan
memperhatikan nilai ekonomi dari spektrum frekuensi radio.

Draft kebijakan pemerintah yang tertuang dalam dokumen ini juga berpedoman pada Perpres No.5 tahun 2010
yaitu arah kebijakan yang terkait dengan Fokus Dukungan Sarana dan Prasarana bagi Peningkatan Daya Saing
Sektor Riil diantaranya melalui optimalisasi sumber daya (resources) dalam pengembangan sarana dan
prasarana dan layanan komunikasi dan informatika dengan strategi antara lain:
(1)

pengelolaan sumber daya terbatas (spektrum dan non spektrum);

(2)

penerapan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi berbasis pita untuk mencerminkan nilai
keekonomiannya;

(3)

adopsi sistem perizinan berbasis teknologi netral dengan tetap menjaga interoperabilitas;

(4)

pengembangan industri TIK dalam negeri tanpa proteksi yang berlebihan di antaranya untuk mendukung
implementasi broadband wireless access;

(5)

implementasi konsep infrastructure sharing dan site sharing (co‐location) berbasis open access untuk
efisiensi investasi serta mendorong pergeseran dari belanja modal menjadi belanja operasi;

(6)

pemberdayaan masyarakat (community based empowerment) melalui pemberian edukasi dan bimbingan
teknis terutama dalam pengembangan konten lokal.

I.2.

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL
(WIRELESS BROADBAND)

Pada awal tahun 2000, melalui event WRC‐2000, ITU mengidentifikasi pita frekuensi 2.1 GHz sebagai core
band untuk penyelenggaraan IMT‐2000 yang umum dikenal dengan 3G (3rd Generation). Namun pada WRC‐
2003, ITU mengidentifikasi pula pita frekuensi 2.6 GHz sebagai extended band untuk layanan IMT‐2000. Dalam
perkembangannya, 3G and beyond tidak lagi dinyatakan sebagai IMT‐2000, demikian pula halnya IMT‐Advance
yang dikenal sebagai 4G (4th Generation). Keduanya cukup dinyatakan dengan IMT. Pada WRC‐2007, pita
frekuensi 2.3 GHz pada rentang frekuensi 2300‐2400 MHz dinyatakan sebagai pita frekuensi untuk IMT.
Teknologi IMT meliputi teknologi WCDMA, TD‐SCDMA, CDMA 2000, dan OFDMA. Pengembangan
IMT‐2000 melalui jalur GSM menjadi GPRS, EDGE, WCDMA, dan HSPA kemudian LTE dan LTE‐Advanced
dikembangkan oleh 3GPP (3G Partnership Project). Sedangkan 3GPP2 mengembangkan CDMA, CDMA 1X,
CDMA 2000 1X EV/DV dan keinginan untuk membangun 4G melalui UMB. Namun karena kurang berhasil, maka
3GPP2 bergabung dengan 3GPP dan bersama‐sama mengembangkan LTE, dimana persyaratan teknisnya sudah
ditetapkan 3GPP Release 9. Dengan demikian, diharapkan 3GPP Release 9 akan mempunyai backward
compatibility tidak hanya dengan access 3GPP tetapi juga dengan 3GPP2.
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Sedanggkan IEEE dan
n WiMAX Foru
um mengem
mbangkan WiM
MAX dari 8022.16d, 802.16
6e, dan 802.16
6m (yang
mana 802.16
6m setara de
engan LTE). Sampai saatt ini, WiMAXX Forum barru mengeluarrkan sertifikaasi untuk
802.16d dan 802.16e di pita
p frekuensii 2.3 GHz, 2.6
6 GHz, dan 3 .5 GHz. Berb
beda halnya d
dengan 3GPP maupun
pat backwarrd compatible dengan peeralatan sebelumnya,
3GPP2 yang semua perkkembangannyya harus dap
W
WiMAX 802.1
16e maupun 802.16m tidaak backward compatible
c
deengan 802.166d.
Mulai dari awal pe
erkembangan
nnya, WiMAX
X series adal ah full‐IP deengan kecepaatan lebih tinggi dari
IMT‐2000. Deengan peneraapan all-IP dan
d
OFDM, pa
ada situasi dan kondisi ya
ang sama, W
WiMAX series memiliki
kelebihan dib
banding WCD
DMA/CDMA, yaitu
y
efisiensi spektrum yaang lebih baikk, dan low lattency. Sedanggkan dari
jjalur 3GPP, LTE
L menggun
nakan OFDMA
A sebagai downlink accesss‐nya, dan SSingle Carrier OFDMA (SC‐‐OFDMA)
sebagai uplin
nk‐nya, dan mempunyai
m
flleksibilitas lebar minimum
m carrier darii 1.4 MHz, 5 MHz, 10 MH
Hz dan 20
MHz yang daapat dipakai dengan moda FDD maupu
un TDD. Menngingat setiap
p teknologi m
memiliki keleb
bihan dan
kekurangan masing‐masin
m
ng, pemilihan
n teknologi paada akhirnya kembali kep
pada kebutuh
han dan strateegi bisnis
masing‐masin
ng penyelengggara.

I.3.

KONDISI BROAD
DBAND DI NEGARA LAIN
N

urut ITU, bro
oadband dian
nggap sebagai salah satu ccara untuk m
mendorong peertumbuhan ekonomi
Menu
dan kemasyaarakatan. Baggi industri tele
ekomunikasi, broadband ddianggap seb
bagai alternattif dalam mem
mberikan
inovasi layan
nan untuk me
enghadapi pe
ersaingan passar di sektor telekomunikasi saat ini. SSedangkan baagi dunia
usaha, khusu
usnya usaha skala kecil dan menenggah, broadbaand memberrikan manfaaat dalam menjangkau
seluruh poten
nsi bisnis yang selama ini hanya
h
didominasi oleh perrusahaan bessar.
Internet dikenal sebagai tekno
ologi multigun
na dan broadbband sebagai infrastruktur dasar seperrti halnya
m
aakses interneet sebagai salaah satu fasilittas publik
listrik, air, dan jalan sehinggga banyak negara telah menetapkan
yyang mendasar bagi warrga negaranyya. Mengingaat pentingnyaa broadbandd, banyak neggara telah m
menyusun
National Bro
oadband Plan
n. Gambar berikut
b
menyyajikan tongggak awal ren
ncana pengggelaran broad
dband di
beberapa neggara.

Gambar 3. Pengenalan National
N
Broadb
band Plan pad
da negara majuu dan berkembbang. Sumber : Telecom Regu
ulatory
Authority of Ind
dia (TRAI). Deseember 2010
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Gam
mbar 4. Jumlah pengguna inteernet, 2009‐2015E. Sumber : Boston Consullting Group. Seeptember 2010
0

Gambar 5. Persentase
P
penggunaan interrnet berdasarka
an aktivitas. Suumber : Bostonn Consulting Group. Septemb
ber 2010
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Korea Selatan
Korea Selatan merupakan contoh yang paling menonjol dimana pada awal tahun 1990‐an, penetrasi
broadband baru mencapai 1%. Untuk menggalakkan penetrasi broadband, pemerintah Korea Selatan
meluncurkan program Cyber Korea 21 yang menyediakan pendidikan IT bagi kaum marjinal seperti Ibu Rumah
Tangga, penduduk lanjut usia (lansia), serta orang dengan kebutuhan khusus. Bersamaan dengan hal tersebut,
pemerintah Korea juga merancang beragam program e‐Government, melakukan investasi senilai US$ 24 milyar
untuk menggelar jaringan backbone serat optik [Sumber: Telecom Regulatory Authority of India (TRAI). Desember
2010].
Saat ini kondisi broadband di Korea Selatan telah melampaui Amerika Serikat dan negara‐negara maju lainnya.
Untuk tahun 2010, kecepatan internet rata‐rata sebesar 12 Mbps, sedangkan untuk tahun 2012 pemerintahnya
menetapkan tersedianya akses internet di rumah‐rumah dengan kecepatan sebesar 1 Gbps. Bagi banyak
negara, Korea Selatan merupakan contoh terbaik yang menunjukkan kuatnya keinginan pemerintah dalam
mewujudkan broadband bagi masyarakatnya.
Amerika Serikat
Federal Communications Commision (FCC) mengeluarkan National Broadband Plan pada tahun 2010. Rencana
ini merekomendasikan 6 tujuan yang harus dicapai dalam 10 tahun ke depan diantaranya 100 juta tempat
tinggal harus tersambung internet dengan kecepatan download 100 Mbps dan upload 50 Mbps. Setiap
komunitas seperti sekolah, rumah sakit, dan gedung pemerintahan harus tersedia internet dengan kecepatan
minumum 1 Gbps.
National Broadband Plan juga menetapkan alokasi spektrum sebesar 500 MHz untuk layanan broadband serta
menyediakan insentif bagi ketersediaan broadband secara universal. Disamping itu, pemerintah AS juga
membentuk National Digital Literacy Corp untuk mengelola dan melatih anak‐anak remaja dan dewasa dalam
hal pendidikan keahlian digital literacy.
Jepang
Pemerintah Jepang menerbitkan national brodband plan pada tahun 2001, dan pada bulan Maret 2010,
pengguna internet di Jepang telah berjumlah 94,08 juta dimana 32,04 juta diantaranya merupakan pelanggan
broadband. Pelanggan broadband yang mengakses melalui jaringan Fiber‐To‐The‐Home (FTTH) sebanyak 17,79
juta, sedangkan 9,74 juta melalui DSL, dan sisanya melalui jaringan kabel lainnya. Untuk koneksi melalui FTTH,
kecepatan rata‐rata mulai dari 100 Mbps sampai 1 Gbps, sedangkan melalui DSL mencapai 50 Mbps [Sumber:
Telecom Regulatory Authority of India (TRAI). Desember 2010].
Japan Strategy 2015 menetapkan penyertaan teknologi digital bagi sendi
kemasyarakatannya. Ruang lingkup strategi tersebut mencakup 3 prioritas, yaitu:

perekonomian

dan

 Electronic Government dan Electronic Local Government
 Healthcare & Health fields
 Education and Human Resources
Pengembangan infrastruktur juga ditujukan bagi dunia usaha termasuk usaha skala kecil dan menengah, serta
disiapkannya infrastruktur untuk e‐Commerce yang menunjang layanan joint material procurement dan joint
sales.
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I.4.

ARAH PERENCANAAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND) DI INDONESIA

Broadband seringkali disebut juga high‐speed internet, karena memiliki kecepatan transmisi data yang
relatif tinggi. Umumnya kecepatan transmisi data mencapai 256 kbit/s dapat dianggap sebagai broadband.
Dalam perencanaan ke depannya, layanan wireless broadband diharapkan mampu memberikan layanan yang
dapat memberikan kecepatan akses minimum per pengguna layanan (user) tanpa adanya pengurangan
kecepatan akses (non‐throttling) selama masa penggunaan. Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan
Instruksi Presiden No.11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN,
dimana disampaikan pengembangan (upgrade) program internet pedesaan dengan broadband berkecepatan
512 kbps (kilobit per second). Sejalan dengan keperluan tersebut, harapan kecepatan akses minimum per
pengguna layanan (user) dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut:
Tabel 2. Harapan kecepatan akses minimum per pengguna

Jenis Area
Area‐1
Area‐2
Area‐3
Area‐4
Keterangan:
 kbps
 Mbps
 Area‐1
 Area‐2
 Area‐3
 Area‐4
radio

Minimum downlink bit rate per user
Tahun 2014
Tahun 2016
Tahun 2018
1 Mbps
2 Mbps
3 Mbps
512 kbps
1 Mbps
2 Mbps
512 kbps
1 Mbps
1 Mbps
512 kbps
1 Mbps
1 Mbps

Tahun 2012
512 kbps
512 kbps
512 kbps
512 kbps

Tahun 2020
3 Mbps
3 Mbps
2 Mbps
1 Mbps

= kilobit per second
= Megabit per second
= kota/kabupaten yang termasuk dalam Zona‐1 penggunaan spektrum frekuensi radio
= kota/kabupaten yang termasuk dalam Zona‐2 penggunaan spektrum frekuensi radio
= kota/kabupaten yang termasuk dalam Zona‐3 penggunaan spektrum frekuensi radio
= kota/kabupaten yang termasuk dalam Zona‐4 atau Zona‐5 penggunaan spektrum frekuensi

Pengklasifikasian Zona penggunaan spektrum frekuensi radio merujuk pada Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor: 19 Tahun 2005 dan perubahannya.

Merujuk kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia No.5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010‐2014 dan dijabarkan dengan Rencana Strategis Kominfo Nomor 2
Tahun 2010, untuk menunjang kebutuhan broadband dan menyediakan sarana dalam menunjang internet
murah dan merata di Indonesia maka telah ditetapkan target:
Tabel 3. Target RPJMN 2010‐2014

No

Parameter

2012

1 % Desa yang dilayani akses telekomunikasi

2014

100%

100%

2 % Desa yang dilayani akses internet

40%

80%

3 % Ibukota provinsi yang terhubung dengan jaringan serat optik

50%

100%

4 % Ibukota kabupaten/kota yang terhubung secara broadband

50%

88%

5 % Ibukota provinsi yang memiliki Regional Internet Exchange

50%

100%

6 % Ibukota provinsi yang memiliki International Internet Exchange

50%

100%
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Merujuk pada Peraturan Presiden No.32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011‐2025, mengenai perlunya penyediaan infrastruktur untuk mendukung
aktivitas ekonomi khususnya infrastruktur yang mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat
mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Penyediaan infrastruktur yang mendorong
konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing
produk, dan mempercepat gerak ekonomi. Termasuk dalam infrastruktur konektivitas ini adalah pembangunan
jalur transportasi dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta seluruh regulasi dan aturan yang terkait
dengannya. Dengan demikian, pembangunan infrastuktur TIK sebagai enabler bagi pembangunan nasional, dan
rencana merealisasikan “Meaningful broadband” atau “Broadband untuk semua” yang harapannya dapat
mendorong semua lapisan masyarakat untuk menaikkan produktivitas, memberikan peluang kerja, dan
menaikkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

9
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II. KONDISI EKSISTING PENYELENGGARAAN INTERNET DI INDONESIA
Menyikapi potensi pasar dan pengembangan standar teknologi yang sedang berkembang, sejak tahun
2006 Pemerintah telah berupaya mendorong kemampuan pengembangan industri dalam negeri sehingga
dapat semaksimal mungkin berpartisipasi dalam penyelenggaraan layanan akses internet pita lebar
menggunakan spektrum frekuensi radio. Sehingga di dalam penyusunan kebijakan regulasi terkait
Penyelenggaraan Wireless Broadband, Pemerintah memiliki 4 (empat) tujuan yang hendak dicapai (sumber:
White Paper tahun 2009) yaitu:
a.

Menambah alternatif dalam upaya mengejar ketertinggalan teledensitas ICT dan penyebaran layanan
secara merata ke seluruh wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.

b.

Mendorong ketersediaan tarif akses internet yang terjangkau di Indonesia.

c.

Membuka peluang bangkitnya industri manufaktur, aplikasi dan konten dalam negeri.

d.

Mekanisme perizinan alokasi spektrum frekuensi radio yang memberikan kesetaraan persaingan,
transparan dengan memperhatikan nilai ekonomi spektrum frekuensi radio.

II.1.

PENETRASI INTERNET DAN BROADBAND

Merujuk kepada data Internet World Stats edisi Q1 2011, penetrasi pengguna internet di Indonesia
merupakan salah satu yang terendah di negara ASEAN (16,1%) meskipun dari sisi jumlah pengguna Indonesia
menempati posisi ke‐4 di Asia dan ke‐2 di ASEAN.

90.00%
77.20%79.40%

80.00%

Cambodia

70.00%
58.80%

60.00%

Laos
Indonesia

50.00%

Thailand

40.00%

32.30%
27.40%29.20%

30.00%

16.10%

20.00%
10.00%

Myanmar

Philippines
Vietnam
Malaysia

8.10%

Singapore

0.20% 2.20%

Brunei Darussalam

0.00%
Penetration

Gambar 6. Peringkat Indonesia di ASEAN berdasarkan jumlah pengguna internet
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Gamba
ar 7. Peringkat Indonesia di Asia
A berdasarka
an jumlah penggguna internett. Sumber: Inteernet World Sta
ats

n internet
Gambar 88. Persentase penggunaan
berdasarkaan jenis perang
gkat terminal.
Sumber : N
Nielsen 2011.

ITU ICT Developm
ment Index (IIDI) memberiikan gambaraan tingkat peerkembangan
n pemanfaataan ICT di
i digunakan
n sebagai bah
han monitorinng bagi pemerintah dalam
m rangka meengurangi
berbagai neggara. Indeks ini
kesenjangan digital. Indikator yang diggunakan antara lain jumla h sambungan
n telepon tettap, jumlah p
pelanggan
ttelepon seluler, bandwidtth internet in
nternasional per
p penggunaa internet, jumlah rumah tinggal yang memiliki
komputer, ju
umlah rumah
h tinggal yan
ng memiliki akses internnet, jumlah pengguna in
nternet per 100 jiwa
penduduk, ju
umlah pelangggan fixed broadband
b
internet per 1100 jiwa pen
nduduk, jumlah pelanggan mobile
b
broadband per 100 jiwa penduduk,
p
daan tingkat lite
erasi digital ppenduduk dew
wasa. Pada tahun 2010, Indonesia
menempati posisi
p
ke‐101
1 dari 152 ne
egara di duniia, dibandingg sebelumnyaa berada pad
da posisi ke‐1
107 pada
ttahun 2008, dan
d posisi ke‐‐108 pada tah
hun 2007.
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Tabell 4. Peringkat IDI beberapa neegara tahun 20007 dan 2008. Sumber: ITU‐D
D
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Tabell 5. Peringkat IDI beberapa neegara tahun 20008 dan 2010. Sumber: ITU‐D
D
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Berdasarkan hasil penelittian yang dilaakukan MARSS di Indones ia di 8 kota besar sepertti yang termuat pada
nsumer Profille 2009, mayo
oritas penggu
una mengaksees internet daari kantor, waarnet, dan rum
mah.
Indonesia Con
Tabel 6. Persentasse penggunaan
n internet berddasarkan tempaat mengakses

Intensitas
I
Pe
enggunaan Internet
21.900%
42.40%
13.2
20%

22
2.50%

setiap hari

3x sem
minggu

1x seminggu

tidak teeratur

9 Intensitas peenggunaan inteernet. Sumber:: Indonesia Connsumer Profile 2009
Gambar 9.

Aktivitas Pe
enggunaan Internet

Instan
nt Messaging
25%

46%

Gamin
ng
ng
Bankin
19%

4%

3%

Shopp
ping
Travel
Social Network

3%
3

Gambar 10. Aktivitas Penggunaan
P
Internet. Sumbeer : Credit Suissse Emerging Coonsumer Surveyy 2011, AC Nieelsen
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Gam
mbar 11. Trend
d usia penggun
na telekomunikkasi mobile. Sum
mber: Nielsen

Akses internet melalui
m
jaringaan seluler meningkat tajaam terutamaa setelah tersedianya smartphone
2
menuruut konsultan Nielsen, 48%
% pengguna in
nternet di
dengan hargaa yang relatiff terjangkau. Pada tahun 2011,
Indonesia me
elakukan akses melalui te
elepon gengggam, sedangkkan akses internet melalu
ui perangkat genggam
lainnya sebessar 13 persen.
Dari sisi ketersediaan sarana pendukung, tabel berikutt terlihat perrtumbuhan kkepemilikan kkomputer
omputer yang paling diminati adalah notebook/neetbook (65%‐70%) dan pada tahun
naik cukup tiinggi. Jenis ko
2011 diperkirrakan pangsa desktop hanyya tersisa sekkitar 20%.

Konssumen Pembeli
P
Komputter
2% 1%
5%
Rumah Tan
ngga
38%
3

554%

UKM
Korporasi
Pemerintah
Pendidikan
n

Gambar 12. Konsumen
K
Pem
mbeli Komputeer. Sumber: Apkkomindo
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II.1.a.

Potensi
P
Dem
mand

Gambar 13
3. Grafik pengg
guna internet tahun
t
2008 berrdasarkan provvinsi. Sumber: Towards The Indonesia Broa
adband
Connect 20
015, BRTI, Meii 2011

Berdasarkan gambar di atas, dapat terlihaat bahwa peeringkat pelanggan data d
di Indonesia terbesar
dian diikuti oleh
o
Jawa Tim
mur, Jawa Baarat, Jawa Teengah, dan SSumatera
berada di prrovinsi DKI Jaakarta kemud
Utara. Selain dimanfaatkaan untuk akses internet oleh
o
masyara kat pada um
mumnya, aplikkasi dari layanan data
ttersebut dapat dimanfaatkan pula antaara lain untukk program e‐G
Government dan e‐Educattion.
ee‐Governmen
nt
Berbagai keputussan dan peraaturan pemerrintah telah dikeluarkan untuk mendukung praktiik‐praktik
overnment melalui
m
kemitrraan pemerin
ntah‐swasta ddan kerja sama antara p
pemerintah p
pusat dan
inovatif e‐Go
daerah serta penyedia layyanan sektorr swasta. TIK akan digunaakan sebagai instrumen untuk menataa kembali
m bagi seluruh masyarakatt Indonesia. TTelah direncanakan bahwaa:
penyediaan layanan umum
 e‐Servicess dan e‐Procurrement akan diterapkan oleh seluruh innstansi pemerintah;
 Penerapan e‐Budgeting oleh instansi peme
erintah akann meningkattkan transparansi dan efisiensi
perencanaaan dan pengganggaran pemerintah;
 Melaksanakan strategii e‐Governmeent yang berffokus pada applikasi‐aplikassi yang dituju
ukan untuk b
berinovasi
dan meningkatkan traansparansi dalam
d
administrasi publikk dan proses demokrasi serta meningkatkan
efisiensi.
 Mengemb
bangkan inisiatif dan layaanan e‐Government secaara nasional, di semua tingkatan, dissesuaikan
dengan kebutuhan warga negara dan dunia usaha,
u
untukk mencapai alokasi sumb
ber daya dan
n barang
kebutuhan
n publik yangg lebih efisien;
 Mendukung prakarsa kerja sama internasionaal di bidang e‐Governmeent, dalam rrangka meningkatkan
ua tingkatan ppemerintahan
n; dan
transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi di semu
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 Pada akhir periode RPJMN 2010‐2014, indeks e‐Government nasional diharapkan sudah mencapai angka 3,4
(kategori baik). Selain itu, layanan publik yang setidaknya meliputi layanan kependudukan (e‐Citizen),
pengadaan (e‐Procurement), dan perizinan (e‐Licensing) juga sudah dapat diakses secara online [Sumber:
Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia oleh Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS, Tahun 2010].
e‐Education
Jaringan pendidikan nasional (www.Jardiknas.net) dibentuk untuk memadukan TIK dengan proses
pembelajaran, meningkatkan manajemen pendidikan, dan memanfaatkan TIK dalam penelitian dan
pengembangan pendidikan. Jardiknas adalah Wide Area Network (WAN) dengan empat zona hubungan:
 kantor administrasi (DiknasNet)
 lembaga pendidikan tinggi guna mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan (INHERENT)
 sekolah untuk mengakses informasi dan e‐learning (SchoolNet), dan
 guru serta siswa untuk mengakses informasi dan mendukung interaksi (TeacherNet dan StudentNet). Di
masa depan jaringan ini akan diperluas dan inisiatif e‐education akan diperkuat melalui:
o legalisasi perangkat lunak pendidikan;
o perluasan aplikasi e‐education dalam pendidikan formal dan non formal;
o penggunaan internet untuk kampanye pendidikan; dan
o pembangunan sumber daya manusia TIK.
Pembangunan kapasitas TIK akan dilakukan melalui model kemitraan publik‐swasta untuk
dikembangkan sedemikian rupa sehingga semua pihak yang terlibat dapat merasakan manfaatnya.
Pengembangan sumber daya manusia TIK akan difokuskan pada kelompok sasaran di dalam pemerintahan,
lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat seperti dijelaskan di bawah ini:
1)

Kapasitas e‐government akan ditingkatkan bagi semua departemen di tingkat pusat maupun daerah
dengan membangun kesadaran dan kompetensi TIK di kalangan pejabat dan penyediaan pelatihan
khusus bagi petugas TIK yang ditunjuk. Pelatihan ini akan difokuskan pada penerapan TIK untuk
meningkatkan pelayanan publik dan akan dilaksanakan baik di pusat pelatihan milik pemerintah maupun
di luar pemerintah.

2)

Tingkat kesiapan lembaga pendidikan dalam menerapkan e‐Education dan e‐Learning akan dikaji, dan
cetak biru pembangunan TIK bidang pendidikan akan disiapkan. Kapasitas e‐Education akan
dikembangkan di semua lembaga pendidikan, baik di tingkat manajerial maupun di kalangan
pendidik/guru.

 Untuk mendukung ekspansi bisnis TIK yang begitu pesat, sistem sertifikasi profesional TIK akan disiapkan
dan sistem pengembangan karier bagi sumber daya manusia TIK akan dipromosikan. Pusat pendidikan TIK
akan dijalankan untuk mempromosikan penerapan TIK dalam rangka mendukung penguatan UKM dan
peningkatan akses UKM ke berbagai pasar [Sumber: Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Milenium di Indonesia oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS,
Tahun 2010].
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II.1.b.

Backbone:
B
Program
P
Palapa Ring

Gambar 14
4. Perkembang
gan program baackbone Palappa Ring

Para penyelenggaara jaringan telekomunikaasi terutama PT.TELKOM sampai den
ngan akhir 20
014 akan
membangun jaringan fiber optik yang akan
a
menghu
ubungkan 85%
% dari semua Ibukota Provvinsi dan kabu
upaten di
seluruh Indonesia sebagaai bagian darii jaringan backbone fiber optik Palapaa Ring sepanjang 4.450 kkilometer.
Pemerintah sedang
s
menggembangkan kerangka kebijakan pem anfaatan Dan
na TIK (ICT FFund) sebagai sumber
insentif untu
daya untuk memberikan
m
uk pembangu
unan Palapa R
Ring pada kh
hususnya, dan jaringan brroadband
pada umumn
nya. Pembanggunan ini akaan dilakukan pada bagian yang tidak dikembangkan
n oleh sektor swasta /
para penyele
enggara jaringgan, khususnyya pada pem
mbangunan ja ringan serat optik pita leb
bar (broadba
and) guna
memperlancaar komunikassi ke semua provinsi di kaw
wasan timur I ndonesia.

II.1.c.

Infrastruktu
I
ur Menara Te
elekomunikkasi

Meniimbang telah
h diberlakukaannya Peratu
uran Bersam
ma Menteri D
Dalam Negerri, Menteri P
Pekerjaan
Umum, Mentteri Komunikaasi dan Inform
matika, dan Kepala
K
Badan Koordinasi Peenanaman M
Modal:





Nomor: 18
8 Tahun 2009
9
Nomor: 07
7/PRT/M/200
09
Nomor: 19
9/PER/M.KOM
MINFO/03/20
009
Nomor: 3//P/2009

ttentang Pedo
oman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Meenara Telekomunikasi, pemerintah meengimbau
penyelenggara wireless broadband
b
aggar dapat be
ekerja sama dalam menggefisiensikan penggunaan
n menara
bersama sehiingga dapat mempercepat
m
t penggelaran
n jaringan wirreless broadbband.
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II.2.

PENYELENGGARAAN LAYANAN INTERNET UNTUK KEPENTINGAN UNIVERSAL SERVICE
OBLIGATION (USO)

Berdasarkan Undang‐Undang No.36 Tahun 1999, telekomunikasi dibangun dengan azas pemerataan
dan keadilan. Dalam rangka memenuhi amanat UU dan komitmen negara untuk menanggulangi kesenjangan
digital nasional dan dengan international, antara lain World Summit on the Information Society (WSIS), maka
Pemerintah mengimplementasikan Program Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) atau USO sebagai berikut :
I.

Pembangunan akses yang merata diseluruh Nusantara , termasuk diantaranya :
a. Program Desa Dering, yaitu membangun akses telepon di setiap desa.
b. Program Desa Pinter, yaitu membangun akses internet di setiap desa, dengan mendahulukan
pembangunan Pusat layanan Internet di Kecamatan (PLIK) dan pembangunan Mobile PLIK atau
M‐PLIK di setiap kabupaten

II.

Pembanguan sarana TIK dan pendukungnya dimana saat ini belum layak dibangun secara komersial
dalam menyediakan internet keseluruh wilayah dengan kecepatan broadband dan harga yang
terjangkau, diantaranya :
a. Pembangunan National Internet Exchange (NIX) yang dilengkapi dengan data centre yang mencakup
program‐program konten yang mendidik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
b. Pembangunan International Internet Exchange (IIX) yang menghubungkan internet dari dan ke negara
lainnya.
c. Menyediakan connectivity dengan membangun/memfasilitasi pembangunan serat optik berkapasitas
tinggi yang dapat menampung kebutuhan broadband dengan harga yang terjangkau.

Dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi yang mencanangkan bahwa Indonesia di tahun 2025
akan masuk pada 10 negara maju, maka Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden No.32 Tahun 2011
tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011‐2025 dimana
pembangunan Telematika termasuk pada 8 (delapan) kegiatan utama bersama dengan Pertanian,
Pertambangan, Energi, Industri, Kelautan, Pariwisata, dan Pembangunan wilayah strategis.
Untuk menindaklanjuti MP3EI tersebut, Pemerintah membentuk beberapa Tim Kerja yang diantaranya
adalah Tim Konektivitas dengan lingkupnya meliputi Infrastuktur Telekomunikasi yang antara lain
memprioritaskan penggunaan dana USO untuk memberikan insentif bagi pembangunan serat optik sampai ke
Ibukota Provinsi dan Ibukota kabupaten (yang sampai dengan akhir 2014 belum dalam rencana pembangunan
para penyelenggara telekomunikasi).
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Tabel
T
7. Kemajjuan Program Pembangunan
n KPU/USO (pe r 2 Januari 20112)
Catatan:
8 NIX yang
akan
direncana
selesai tah
hun 2011
adalah M
Medan,
Palemban
ng,
Surabaya,,
Denpasarr,
Makassarr,
Balikpapa
an ,
Ternate d
dan
Jayapura..

II.3.

PITTA FREKUENSI YANG
BRO
OADBAND

DIGUNAKAN OLEH
O

PENYEELENGGARA EKSISTING LAYANAN WIRELESS

Penyyelenggara brroadband maasih didominaasi oleh seluuler IMT dengan lebih daari 30 juta pengguna,
disamping AD
DSL ataupun HFC. Sedangkan dalam haal kompetisi ssesama tekno
ologi wirelesss broadband, terdapat
beberapa operator yang sebenarnyya sudah memiliki
m
liseensi frekuenssi yang jugga berpotenssi untuk
mengimplem
mentasikan teknologi wirelless broadba
and. Berikut iini adalah daata jumlah peenyelenggaraa wireless
b
broadband:
Tabel 8. Ju
umlah penyeleenggara akses telekomunikassi Indonesia paada pita frekueensi keperluan wireless broad
dband

NO

PITA FREKUENSI
R
UNTUK KEPERLUAN LAYANAN WIRELESS BROADBA
AND

JUM
MLAH PENYELEN
NGGARA EKSISTTING

1. 300 MH
Hz (287 – 294 MHz & 310 – 324 MHz, TD
DD)

1 penyeelenggara

2. 1.5 GHzz (1428 – 1522
2 MHz, TDD)

1 penyeelenggara

3. 2 GHz (2
2053 – 2083 MHz,
M TDD)

1 penyeelenggara

4. 2.1 GHzz (1920 – 1980
0 MHz & 2110 – 2170 MHz, FDD)

5 penyeelenggara

5. 2.3 GHzz (2360 – 2390
0 MHz, TDD)

6 penyeelenggara

6. 2.4 GHzz (2400 – 2483
3.5 MHz, TDD
D)

‐ (beerlaku Izin Kellas per 1 Janu
uari 2005)

7. 2.6 GHzz (2500 – 2690
0 MHz, TDD)

2 penyeelenggara

8. 3.3 GHzz (3300 – 3400
0 MHz, TDD)

8 penyeelenggara

9. 5.8 GHzz (5725 – 5825
5 MHz, TDD)

‐ (berllaku Izin Kelas per 19 Janu
uari 2011)

10. 10.5 GH
Hz (10150 – 10
0300 MHz & 10500 – 1065
50 MHz, FDD))
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Pemerintah telah melakukan seleksi lelang wireless broadband tahap pertama pada tanggal 14‐16 Juli
2009 untuk mendapatkan pemenang seleksi yang selanjutnya diberikan izin penyelenggaraan jaringan tetap
lokal berbasis packet switched yang menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHz di rentang frekuensi 2360–2390
MHz dengan pertimbangan sebagai berikut:
1.

Penggunaan wireless broadband menunjukkan perkembangan pesat dibanding wired broadband. Hal ini
dikarenakan terbatasnya jaringan kabel tembaga maupun penggelaran jaringan fiber optik

2.

Teknologi wireless yang digunakan untuk layanan wireless broadband dipandang dapat menjadi
komplemen bagi wired broadband seperti ADSL dan sejenisnya sehingga mempercepat penetrasi
broadband internet.

3.

Seiring dengan keinginan untuk mendorong tumbuhnya Industri Dalam Negeri, peserta seleksi harus
memenuhi persyaratan TKDN sekurang‐kurangnya 30% untuk alat/perangkat subscriber station dan 40%
untuk base stasion yang digunakan untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (Wireless Broadband).
Besaran persentase sebagaimana disebutkan harus dapat meningkat hingga 50% dalam jangka waktu 5
tahun sejak pelaksaan Proses Seleksi.

Dari 15 zona yang ditawarkan pada saat dilakukannya proses seleksi penyelenggaraan jaringan akses
pita lebar nirkabel berbasis packet switched di rentang frekuensi 2360‐2390 MHz yang terbagi menjadi 2 (dua)
buah blok masing‐masing selebar 15 MHz dengan mode penggunaan frekuensi TDD, beberapa pemenang
seleksi telah dilakukan pencabutan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio atas dasar:
 tidak memenuhi kewajiban pasca seleksi berupa pembayaran lunas Up front fee dan BHP IPSFR Tahun
Pertama sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
 atas permintaan sendiri dari pemenang seleksi;
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III. KEBIJAKAN REGULASI SELEKSI IZIN PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
UNTUK LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND) KE
DEPAN
Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan spektrum frekuensi radio, khususnya pada pita frekuensi
yang bernilai strategis, Kementerian Komunikasi dan Informatika berwenang mengatur penggunaan pita
spektrum frekuensi radio melalui mekanisme seleksi dengan membuka peluang usaha guna menjamin setiap
calon peserta seleksi yang memenuhi syarat (eligible applicant) dan beritikad baik untuk dapat berpartisipasi
mengikuti keseluruhan rangkaian proses seleksi secara baik, benar, dan bertanggung jawab.
Jika dipandang dari sisi Fokus Dukungan Sarana dan Prasarana bagi Peningkatan Daya Saing Sektor Riil
diantaranya melalui optimalisasi sumber daya (resources) dalam pengembangan sarana dan prasarana dan
layanan komunikasi dan informatika, Seleksi Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio merupakan bagian dari
mekanisme penerapan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi berbasis lebar pita frekuensi radio untuk
mencerminkan nilai keekonomiannya. Agar seleksi Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio dapat menjamin
memberikan kontribusi baik untuk mendukung penyediaan infrastruktur telekomunikasi maupun untuk sumber
pendapatan negara maka Kemenkominfo perlu menyempurnakan aturan yang tegas dengan tujuan:
 menghindari pihak‐pihak yang tidak bertanggung jawab dari turut serta dalam seleksi;
 menghindari penguasaan pita spektrum frekuensi radio oleh pihak‐pihak yang tidak bertujuan memberikan
manfaat sebesar‐besarnya bagi masyarakat;
 menghindari penguasaan pita spektrum frekuensi radio oleh pihak‐pihak yang tidak memiliki dukungan
finansial yang kuat, sehingga berpotensi terlambatnya penggelaran jaringan yang dengan sendirinya
terlambatnya layanan kepada masyarakat.
Kebijakan regulasi seleksi izin pita spektrum frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel
(wireless broadband) ke depannya mempertimbangkan hal‐hal sebagai berikut:
1.

Percepatan penetrasi broadband untuk internet kecepatan tinggi dengan harga yang terjangkau bagi
masyarakat;

2.

Tren global dari perkembangan teknologi wireless broadband;

3.

Jenis Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio yang ditetapkan berlaku secara regional;

4.

Pada keseluruhan rangkaian proses seleksi maupun pasca seleksi diberlakukan kebijakan jaminan
keuangan (financial security) yang terdiri dari:
a. Bid Bond;
b. Performance Bond; dan
c. Commitment Bond.
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5.

Pemerintah akan memberlakukan kriteria yang tegas kepada calon peserta seleksi pada tahapan
prakualifikasi agar seleksi izin pita spektrum frekuensi radio dapat menghasilkan pemenang seleksi yang
memiliki komitmen dan keseriusan dalam penggelaran jaringan yang didukung pula oleh kesiapan
pendanaan. Kriteria‐kriteria tersebut antara lain sebagai berikut:
a. Perusahaan yang tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin penyelenggaraan dan/atau alokasi
frekuensi dikarenakan tidak dapat memenuhi komitmen penggelaran jaringan dalam periode waktu 5
(lima) tahun terakhir;
b. Perusahaan yang tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin penyelenggaraan dan/atau alokasi
frekuensi dikarenakan tidak dapat melunasi kewajiban PNBP kepada Kemenkominfo dalam periode
waktu 5 (lima) tahun terakhir;
c. Penyelenggara telekomunikasi yang tidak pernah berperkara di semua badan peradilan dengan
Kemenkominfo dalam periode waktu 5 (lima) tahun terakhir;
d. Penyelenggara telekomunikasi yang tidak sedang berperkara di semua badan peradilan dengan
Kemenkominfo;

6.

Peserta seleksi yang dalam proses seleksi ditemukenali tidak memenuhi kriteria sebagaimana termasuk
namun tidak terbatas pada angka 5 maka status kepesertaannya dibatalkan dan seluruh Bid Bond
dicairkan untuk disetorkan ke Kas Negara. Dan kepada peserta seleksi tersebut tidak diberikan
kompensasi dalam bentuk apapun.

7.

Peserta seleksi yang setelah pengumuman Pemenang Sementara ditemukenali termasuk dalam kriteria
sebagaimana termasuk namun tidak terbatas pada angka 5, maka status kepesertaan maupun status
Pemenang Sementara dibatalkan dan seluruh Bid Bond dicairkan untuk disetorkan ke Kas Negara
untuk disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP. Kepada peserta seleksi tersebut tidak diberikan
kompensasi dalam bentuk apapun.

Hal–hal yang akan diatur dalam mekanisme seleksi lelang pita spektrum frekuensi radio untuk layanan pita
lebar nirkabel (wireless broadband) ke depan antara lain:
1.

Beberapa istilah pemenang yaitu:
a. Pemenang Sementara, yaitu pemenang yang diperoleh pada saat berakhirnya tahapan terakhir
pencarian pemenang yang kemudian memasuki tahapan masa sanggah.
b. Pemenang Seleksi, yaitu pemenang yang diperoleh setelah berakhirnya masa sanggah untuk
kemudian diwajibkan memenuhi pembayaran Up Front Fee dan BHP IPSFR Tahun Pertama, dan
memberikan Commitment Bond selambat‐lambatnya sampai dengan batas waktu yang ditetapkan.

2.

Pemenang Sementara ditetapkan dalam keputusan Ketua Panitia Seleksi.

3.

Pemenang Seleksi dan Pemegang Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio ditetapkan dalam Keputusan
Menteri.

4.

Pemegang Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio, yaitu Pemenang Seleksi yang telah melunasi pembayaran
Up Front Fee dan BHP IPSFR Tahun Pertama, serta telah memberikan Commitment Bond tanpa melewati
batas waktu yang ditetapkan sehingga berhak diberikan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio sesuai
dengan objek seleksi yang dimenangkannya.
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5.

Batas waktu pembayaran Up Front Fee dan BHP IPSFR Tahun Pertama serta penyampaian Commitment
Bond bersifat tetap dan tidak dapat dilakukan perpanjangan batas waktu.

6.

Ketentuan pemberlakuan Jaminan (Bond) untuk menunjukkan keseriusan peserta seleksi terhadap
keseluruhan rangkaian proses seleksi dan pemenuhan kewajiban pasca seleksi izin penggunaan pita
frekuensi radio:
a. Bid Bond, yaitu Bank Garansi yang dikeluarkan oleh bank BUMN yang beroperasi di Indonesia yang
memberikan hak kepada Tim Seleksi untuk meminta prestasi dari bank yang memberikan jaminan
apabila Peserta tidak mematuhi keseluruhan rangkaian proses seleksi, melakukan tindakan yang tidak
diinginkan (mischief, sabotage, threaten, bribery, dan sebagainya), maupun melakukan perbuatan
yang merugikan kepentingan rangkaian proses seleksi sampai dengan terpenuhinya pemenuhan
kewajiban pembayaran Up Front Fee dan BHP IPSFR Tahun Pertama. Masa laku Bid Bond berlaku
sejak calon peserta seleksi memasukkan kelengkapan Dokumen penawaran hingga batas waktu
pemenuhan kewajiban pembayaran Up Front Fee dan BHP IPSFR Tahun Pertama, dan pemberian
Commitment Bond. Pemerintah berhak mencairkan Bid Bond dan menyetornya ke Kas Negara sebagai
PNBP pada kondisi tertentu. Bid Bond yang telah dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara sebagai
PNBP tidak dapat dimintakan pengembalian. Kondisi‐kondisi dilakukannya pencairan Bid Bond yaitu
sebagai berikut:
i.

Peserta seleksi yang tidak mematuhi rangkaian proses seleksi dikenakan sanksi berupa
pembatalan status kepesertaannya dan keseluruhan Bid Bond peserta seleksi tersebut
dicairkan untuk disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP, dan kepada peserta seleksi tersebut
tidak diberikan kompensasi dalam bentuk apapun;

ii.

Peserta seleksi yang:
1)

melakukan hal‐hal yang tidak diinginkan (mischief),

2)

berupaya mengacaukan keseluruhan rangkaian proses seleksi (sabotage),

3)

berupaya melakukan tindakan intimidasi (threaten),

4)

berupaya melakukan tindak pidana suap (bribery), dan/atau;

5)

bertindak dengan mengatasnamakan pejabat negara tertentu;

dikenakan sanksi berupa pembatalan status kepesertaannya dan keseluruhan Bid Bond peserta
seleksi tersebut dicairkan untuk disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP, dan kepada peserta
seleksi tersebut tidak diberikan kompensasi dalam bentuk apapun;
iii.

Peserta seleksi yang ditetapkan sebagai Pemenang Sementara pada suatu objek seleksi namun
mengundurkan diri sebagai Pemenang Sementara pada objek seleksi tersebut, maka status
Pemenang Sementaranya pada objek seleksi tersebut dibatalkan dan Bid Bond untuk objek
seleksi tersebut dicairkan seluruhnya untuk disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP. Kepada
peserta seleksi tersebut tidak diberikan kompensasi dalam bentuk apapun;

iv.

Peserta seleksi yang ditetapkan sebagai Pemenang Seleksi pada suatu objek seleksi namun
tidak memenuhi kewajiban pembayaran Up Front Fee maupun BHP IPSFR Tahun Pertama untuk
objek seleksi tersebut sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka status Pemenang
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Seleksinya pada objek seleksi tersebut dibatalkan dan Bid Bond untuk objek seleksi tersebut
dicairkan seluruhnya untuk disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP. Kepada peserta seleksi
tersebut tidak diberikan kompensasi dalam bentuk apapun.
v.

Pasca pencairan Bid Bond, apabila setelah melewati batas waktu ditemukenali terdapat
pembayaran selain Bid Bond yang telah dicairkan, maka pembayaran lain tersebut tidak
dianggap sebagai pembayaran yang sah, dan pembayaran tersebut tidak dapat dikembalikan
(non‐refundable) maupun dialihkan untuk pembayaran lainnya (non‐transferable).

b. Commitment Bond, yaitu Bank Garansi dengan nilai sebesar 102% dari BHP IPSFR Tahunan
(1.02 x BHP IPSFR Tahunan) untuk masing‐masing objek seleksi yang dimenangkan yang bertujuan
menjaga kepastian Pemegang Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio tertib dan konsisten membayar BHP
IPSFR Tahunan periode tahun berikutnya kepada Negara dilakukan sebelum jatuh tempo pembayaran
periode tahun berikutnya untuk masing‐masing objek seleksi. Masa laku Commitment Bond terhitung
sejak tanggal Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio selama 13 (tiga belas) bulan. Masa laku Commitment
Bond untuk masing‐masing objek seleksi diperbarui setiap tahunnya dan harus diperbarui sebelum
berakhirnya masa laku Commitment Bond sebelumnya.
Pemegang Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio yang terlambat membayar BHP IPSFR Tahunan untuk
periode izin pita spektrum frekuensi radio berikutnya dikenakan sanksi pencairan Commitment Bond
untuk masing‐masing objek seleksi. Pencairan Commitment Bond dilakukan selambat‐lambatnya
dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah jatuh tempo pembayaran BHP IPSFR di setiap
periode, untuk disetorkan ke Kas Negara sebagai pembayaran BHP IPSFR Tahunan dan sanksi berupa
denda keterlambatannya.
Dalam hal Commitment Bond telah dicairkan, Pemegang Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio harus
memperbarui Commitment Bond selambat‐lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal
jatuh tempo pembayaran BHP IPSFR Tahunan.
Jika Pemegang Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio tidak memperbarui Commitment Bond sampai
dengan batas waktu tersebut di atas dan Pemegang Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio tidak
melakukan pembayaran BHP IPSFR periode berikutnya sampai dengan 6 bulan setelah batas waktu
pembayaran berakhir, maka Pemerintah berhak untuk melakukan tindakan tegas di antaranya
penyegelan terhadap perangkat tersebut, dan memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali. Apabila
sampai dengan 3 (tiga) kali diberikannya peringatan belum juga melunasi kewajiban BHP IPSFR
beserta dendanya, maka dilakukan pencabutan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio pada objek seleksi
yang belum dilunasi pembayaran BHP IPSFR beserta dendanya.
Dalam hal setelah dilakukannya pencabutan IPSFR namun ditemukenali terdapat pembayaran, maka
pembayaran tersebut tidak dianggap sebagai pembayaran yang sah, dan pembayaran tersebut tidak
dapat dikembalikan (non‐refundable) maupun dialihkan untuk pembayaran lainnya (non‐
transferable).
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III.1.

PENERAPAN NETRAL TEKNOLOGI UNTUK PENYELENGGARAAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL
PADA RENTANG PITA FREKUENSI 2300‐2360 MHZ

Berdasarkan Penjelasan Pasal 32 Undang‐Undang No.36 Tahun 1999, Lampiran Undang‐Undang No.17 Tahun
2007, dan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia No.5 Tahun 2010, Pemerintah menetapkan
kebijakan atas penggunaan pita frekuensi 2.3 GHz berbasis netral teknologi sebagai berikut:
a.

Pemerintah memberikan keleluasaan bagi penyelenggara wireless broadband 2.3 GHz untuk memilih
teknologi wireless broadband yang memenuhi ketentuan teknis dalam menyelenggarakan layanannya
berdasarkan jenis izin penyelenggaraan di wilayah yang telah dimenangkannya, dengan tetap
mewajibkan penggunaan perangkat yang memenuhi ketentuan Tingkat Kandungan Dalam Negeri
(TKDN);

b.

Pengoperasian perangkat untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) dilarang
menimbulkan gangguan yang merugikan (harmful interference) kepada pengguna frekuensi radio
lainnya;

c.

Pengoperasian perangkat untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) wajib
memenuhi batasan emisi spektrum (spectrum emission mask) atas alokasi blok pita spektrum frekuensi
radio masing‐masing;

d.

Pengoperasian perangkat untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) wajib
memenuhi persyaratan teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang ditetapkan;

e.

Pengoperasian perangkat untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) wajib
melakukan koordinasi dengan pengguna frekuensi radio lainnya dalam menjaga kualitas layanan dan
mitigasi gangguan yang merugikan (harmful interference);

III.2.

TINGKAT KANDUNGAN DALAM NEGERI (TKDN)

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 07/PER/M.KOMINFO/01/2009,
dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, alat dan atau perangkat telekomunikasi yang
digunakan untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) di pita frekuensi radio 2.3 GHz
dikenakan kewajiban memenuhi TKDN sekurang‐kurangnya 30% (tiga puluh persen) untuk subscriber station
(SS) dan 40% (empat puluh persen) untuk base station (BS). Dan, secara bertahap, alat dan atau perangkat
telekomunikasi sebagaimana dimaksud wajib memenuhi TKDN sekurang‐kurangnya 50% (lima puluh persen)
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

III.3.

RENCANA SELEKSI PITA FREKUENSI 2300‐2360 MHZ

1.

Pemerintah akan membuka peluang usaha layanan wireless broadband pita frekuensi 2.3 GHz untuk sisa
spektrum frekuensi radio pada rentang 2300‐2360 MHz dengan moda penggunaan frekuensi TDD
disertai kewajiban TKDN yang sama dengan pengguna 2360‐2390 MHz;

2.

Penggunaan teknologi dalam seleksi izin pita spektrum frekuensi radio 2300‐2360 MHz ialah berbasis
netral teknologi sehingga memberikan keleluasaan bagi penyelenggara wireless broadband 2.3 GHz
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untuk memilih teknologi wireless broadband yang akan digunakan dalam rangka memberikan layanan
wireless broadband terbaik kepada masyarakat;
3.

Penerapan netral teknologi tetap mewajibkan penyelenggara wireless broadband 2.3 GHz untuk
menggunakan alat/perangkat telekomunikasi yang memenuhi persyaratan teknis, dan wajib untuk
menggunakan alat/perangkat telekomunikasi yang telah mendapatkan sertifikasi dari Kementerian
Komunikasi dan Informatika;

4.

Sebagai bagian dalam mendorong tumbuhnya Industri Dalam Negeri, penerapan netral teknologi tetap
mewajibkan penyelenggara wireless broadband 2.3 GHz untuk memenuhi persyaratan TKDN sekurang‐
kurangnya 30% untuk alat/perangkat subscriber station dan 40% untuk base stasion yang digunakan
untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (Wireless Broadband). Besaran persentase sebagaimana
disebutkan harus dapat meningkat hingga 50% dalam jangka waktu 5 tahun sejak pelaksaan Proses
Seleksi;

5.

Dengan mempertimbangkan efisiensi kebutuhan backbone dan kemudahan koordinasi, Pemerintah akan
melakukan seleksi izin pita spektrum frekuensi radio 2300‐2360 MHz dengan mekanisme paket zona
layanan wireless broadband (zone packaging). Mekanisme paket zona dan lebar pita tiap paket akan
ditetapkan dalam Dokumen Seleksi;

6.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan spektrum agar penyelenggara mampu bersaing dalam melayani
masyarakat terhadap kebutuhan layanan data, dan mempertimbangkan laju penggelaran jaringan agar
layanan dapat secepatnya diberikan kepada masyarakat, maka calon peserta seleksi pita frekuensi 2300‐
2360 MHz dipersyaratkan untuk penyelenggara yang telah memiliki izin:
a. Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched, dan/atau;
b. Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler;

III.4.

LAMPIRAN RENCANA JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI IZIN PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
2300‐2360 MHZ
2012
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Pembukaan Pendaftaran Seleksi . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I

Penutupan Pendaftaran Seleksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prakualifikasi, aanwijzing, sanggah, simulasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pelaksanaan Seleksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pengumuman Pemenang Sementara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II

Sanggah Pasca Pengumuman Pemenang Sementara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pengumuman Pemenang Seleksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pembayaran Upfront Fee dan BHP IPSFR Tahun Ke‐1, dan Penyerahan Commitment Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III

Penerbitan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gambar 16. Rencana jadwal pelaksanaan seleksi izin pita spektrum frekuensi radio 2300‐2360 MHz. Jadwal dapat berubah
mengikuti perkembangan.
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