
 

LAPORAN PELAKSANAAN 
WORKING GROUP LAYANAN KONVERGENSI   

 

HARI/ TANGGAL   11 FEBRUARI 2010 09.00 – 14.00 WIB 
RUANG WALET LT.9 TELKOM GRHA CITRA 

CARAKA  

 

OBJEKTIF RAPAT 

Rapat Awal Working Group (WG) Layanan Konvergensi (terdiri atas 5 working party ; 

Infrastructure sharing; Roadmap Infrastructure; E-Commerce; Broadcast Network 

Operator; IP Telephony),  

Pada tahap awal dilakukan diskusi penyamaan persepsi, dan sebagai referensi 

penyelenggara mengundang narasumber dari pihak yang kompeten. 

Dalam meeting pertama WG Layanan konvergensi mengundang 3 (tiga) nara sumber, 

yaitu Bpk.Wiseto Agung,  Bpk.Pandu Sinatriyo, dan  Bpk.Andi Kristianto. 

 

NOTULEN Fenny Linting & Asdhi Yanuar 

PESERTA  

Perwakilan dari : 

1. Ditjen Postel 

2. Operator (Telkom, Indosat, Telkomsel, XL, STI, BakrieTel) 

3. Vendor (Nokia Siemens Network,  

4. Konsultan (Pan System)  

5. Asosiasi (Mastel,  IDTUG) 

 

Agenda topics : 

 RENCANA WORKING GROUP KONVERGENSI  

DISCUSSION 
- Membahas Topik SGR Konvergensi 

- Membahas Output Kajian  
- Objektif Working Group adalah memberikan rekomendasi sebagai input bagi penyusunan peraturan 

pelaksana dari revisi UU Konvergensi yang diproyeksikan akan diberlakukan pada 2014.  

- Output SG pada akhir periode kajian adalah :  

a. Materi roadmap transisi 

b. Usulan implementasi regulasi mendatang (sebagai dasar implementasi di 2014) 

c. Roadmap transisi sebagai inti menujui UU Konvergensi 

 

 

 NARASUMBER-1 : BPK. WISETO AGUNG   

DISCUSSION - Paparan Isu konvergensi dalam forum AWF 

1) Bpk Wiseto Agung (SM Research and Development of Service and Product RDC PT.Telkom) 

sebagai narasumber memaparkan pengalaman sebagai ketua working group di AWF (APT wireless 

forum) & subworking group di fixed mobile convergence.  
 

2) Dari pemaparan narasumber, diketahui bahwa bahwa Forum Internasional dalam hal ini AWF (APT 

Wireless Forum) telah mengidentifikasi beberapa issue terkait dengan Aspek Regulasi dari Fixed 

Mobile Converge sebagaimana diakomodir dalam Doc. AWF-6/INP-80 diantaranya terkait dengan 

issue Licensing, Spectrum Frequency, Numbering, dan Interconnection Charging. Sedangkan untuk 

Telecommunication and Broadcasting Converge (Doc AWF-4/ INP-26 Rev. 3) ditemukenali 

beberapa issue terkait dengan market analysis dari Wireless Convergence Services, regulasi mengenai 

telekomunikasi, broadcasting, dan Wireless Convergence Services, serta rencana transisi TV Digital. 
 

3) Narasumber memaparkan convergence scheme dalam telekomunikasi (mobile, fixed), internet & 

broadcasting. Dimana bahasan study group ITU merupakan kontributor dalam penetapan standarisasi 

ITU. 
 

4) Dipaparkan juga konsep Unliicensed Mobile Access, IMS based FMC architectur, Home zone 2.0, 



 

ITU-R activities termasuk perkembangannya hingga saat ini pada seluruh teknologi yg direkomendasi 

oleh BT-1833, serta paparan metodelogi of survey on regulatory aspect of fixed mobile convergence, 

mekanisme pertanyaan dalam questionaire working group & repsonse dari contributor WG.  

 

Q&A audience : 

a. Bpk.Mario (dari IDTUG), menanyakan terkait konvergensi, bagaimana posisi DGPT terhadap 

implementasi aspek penggunaan spektrum dalam konteks neutral technology, mengingat alokasi 

frekuensi existing dapat digunakan untuk berbagai layanan (selular maupun fixed).  

Jawaban : Bahwa hal tersebut masuk dalam rencana Ditjen postel, namun untuk implementasinya 

membutuhkan penyatuan jenis lisensi (tidak lagi identik layanan untuk jenis tipe frekuensi tertentu). 

Termasuk penggunaan frekuensi untuk penyelenggaraan Mobile Tv (bukan agregate service mobile 

tv) namun lebih kepada mobile access sebagi direct channel untuk broadcast (free to air).  

b. Bpk.Gunawan – DGPT mengusulkan jika kedepannya dilakukan metodelogi quesitonaire SGR, 

pelaksanaannya dan kompilasi hasil harus tertutup / hasil tidak dapat diketahui identitasnya (misal 

Country-A, B, C / Operator A-B-C).  

c. Bpk.Nanta - Telkom mengusulkan agar dalam pembahasan konvergensi, untuk pembahasan terhadap 

penggunaan teknologi spesifik operator, wajib dilibatkan operator agar tercapai interwoking 

/kesepakatan yg implementable. 

d. Ibu Koesmarihati menyampaikan dalam revisi UU telekomunikasi sebanyak 50% esensi 

perubahannya sehingga harus diganti, sementara pada UU ttg Penyiaran, hanya akan dilakukan revisi 

saja. Kedepannya terhadap implementasi digital TV, akan dipisah pelisensiannya menjadi Penyedia 

konten dan Penyedia jaringan (2 izin terpisah yaitu  Izin Jaringan /sbg network provider dan Izin 

Multiplexing. 

 

 

 NARASUMBER-2 : BPK. PANDU SINATRIYO  

DISCUSSION 
- Paparan Aplikasi dan Layanan dalam Convergence IMS Platform 

- Paparan Implementasi Networkl Sharing  

 

Convergence IMS Platform  

1) Bpk Pandu  (Strategic and Business Development PT.Nokia Siemens Network) sebagai narasumber-2 

memaparkan 2 materi tentang “Converged Network Positionng and Strategy” dan “Network Sharing 

Scenarios and Challenges”.  
 

2) Narasumber memaparkan bagaimana konvergensi terjadi ; Dalam konteks Core Network (dalam konten, 

aplikasi dan layanan); Konvergensi dalam konteks Layer Akses (radio & subscriber multi operator).  

Sehingga tahapan kesiapan yang harus dikaji ialah, Jaringan core IMS Based, Pola Migrasi legacyke 

konvergensi, dan Skema regulasi pola vertikal menuju layer horizontal. 

 

3) Narasumber juga memaparkan konvergensi pada evolusi jaringan tetap, skenario implemntasi IMS pada 

Bradband – Internet access, Fixed Mobile Convergence (FMC), Teknologi radio, Perubahan keputuhan 

bandwidth, dan layer IMS Core control. 

 

Q&A audience : 

a. Bpk.Arief hamdani - Telkom menyampaikan kemungkinan implemntasi IMS yang tidak menyeluruh, 

melainkan melalui pendekatan distributed enabler to IMS, dimana hal ini atas dasar perbedaan platform 

per penyeelenggara SGP. 

b. Ibu. Koesmarihati menyampaikan bahwa dalam konvergensi tdk membedakan fixed atau mobile network, 

hal ini mengingat service bisa berlangsung untuk FWA/ selular, akibat unified access license/ efek BHP 

pita yang netral sevices). 

c. Bpk. Nanta - Telkom menanyakan tahapan IMS & preIMS, time frame impelemntasinya /fasenya? 

jawaban : Bahwa saat ini diseluruh dunia terdapat 5 operator yang commercial, sementara puluhan lain 

operator dalam tahap trial. Roadmap terhadap IMS adalah terhadap kapan waktu kesiapan operator, 

kesiapan device dipasaran (sebagai hal penting dalam askepk komersialisasi / terkait ROI operator), 

kapan SIP based device terdapat? kapan content provider /CP akan transform ke IMS based? Serta Kapan 

pelaku (operator jaringan) akan melakukan transformasi?. 

d. Bpk.Agus hermanto Telkomsel menyampaikan bahwa IMS merupakan technology mature namun 

memerlukan industri & implementasi yang terkastomisasi (operator, industri pendukung, serta device 

manufacture) yang belum siap (istilah kesiapan Triple DNA ; device, network, aplication). 



 

e. Ibu Nies - XL menyampaikan bahwa IMS merupakan solusi generic yang harus dikastemisasi, sehingga 

dapat menjadi solusi yang profitable/ menguntungkan. 

f. Ibu Koesmarihati, menilai pada era konvergensi business model untuk konten perlu distimulan agar 

tumbuh CP baru, hal ini dengan cara pengurangan margin share yg tidak teralu tinggi bagi operator, 

sehingga trafic dapat bertumbuh , dan utilisasi network meningkat. 

g. Ibu Meike Indosat menilai implementasi konvergensi memerlukan staging regulasi yang jelas ttg kapan 

diberlakukannya. Hal ini mempertimbangkan kapitalisasi dari sisi operator akan besar sekali. 

 

Implementasi Network Sharing 

 

1) Bpk Pandu  (Strategic and Business Development PT.Nokia Siemens Network) memaparkan materi 

tentang “Network Sharing Scenarios and Challenges” 

2) Nara sumnber memaparkan bahwa 3 success factor operator jaringan saat ini, yaitu melakukan rollout 

jaringan yang cepat dan mudah, meningkatkan efisiensi opersional, serta mengkonsolidasikan cakupan 

untuk layanan dasar dan fokus pada teknologi baru.  

3) Implementasi dari network sharing sendiri dapat mereduksi Capex dan Opex hingga 30% untuk site 

sharing (passive infrastruktur), dan mencapai 40% untuk RAN (radio access network) sharing, serta 

mencapai 55% untuk multiple RAN sharing with managed service. 

4) Sharing pada level Radio Network Controlled memungkinkan penggunaan BSC/RNC bersama untuk 2 

operator melalui RNC interface yang tidak hanya ke exixting operator tetapi kepada hingga 3 operator 

lain yang berbeda. 

5) Pada operator baru (case: HCPT/ NTS) efisiensi masih sekitar 30% dari kapasitas, sehingga 70% 

frekuensi digunakan bersama. 

6) Pada RAN Sharing, memungkinkan tetap menggunakan RAN existing, namun multiple shared melalui 

pembagian okupansi Trx, misal pada konfigurasi TRX 3-3-3 dapat dirubah menjadi 1-1-1 untuk penyewa 

dan 2-2-2 untuk incumbent. Pada case implementasi ini, isu transport ke core network akan menjadi 

penting (dipsepakati berdasar carried trafic). 

7) Isu penting lainnya adalah Transport sharing & OSS Management (SLA &SOP).  

8) Untuk implementasi pada 3G, standarisasi network sharing mengacu pada 3GPP (multi vendor), namun 

pada 2G tidak ada standarisasi network sharing. sehingga tercustomized based on vendor. 

9) Case infrastruktur sharing Vodafone-Optus, di Australia melalui Joint venture dgn NSN dgn kepemilikan 

50:50, sharing dilakukan melalui skema RAN sharing dan OSS shared. Benefit yang diperoleh saat 

dimulai kerjasama tahun 2004, berupa saving capex 50% pada hardware dan IT service. Nilai saving  

untuk kerjasama selama 10 tahun diproyeksikan sebesar $130 million, dan 100$million pada OPEX. 

 

Q&A audience : 

a. Bpk. Nanta - Telkom mengingatkan jika sharing dilakukan, tdk hanya pada akses,namun pada backhaul/ 

transport harus diperhatikan guna untuk menjaga SLA.  

b. Bpk.Kuswanto - STI mengingatkan perlunya pembahasan SGR terhadap keberadaan Pemda yang 

memiliki keinginan mendapat porsi menyediakan infrastruk dalam penyelenggaraan akses.. 

c. Bpk. Andi - Telkom mengingatkan adanya potensi penurunan PNBP yng disebabkan pengembalian 

frekuensi oleh sebagian operator yang tidak lagi memerlukan sebanyak alokasi frekuensi existing karena 

menggunaan shared spektrum melalui kerjasama access. 

d. Bpk.Danis – Telkomsel memandang perlunya Regulator mengatur transparansi transparansi implemntasi 

B2B infrastruktur sharing antar operator. Sehingga pelanggan mengetahui benefit yang diperoleh dari 

skema kerjasmanya tersebut, termasuk dampak negatif impleemtasinya bagi kstemer akibat model 

kerjasama operasi dan mekanisme pelaksanaannya. 
 

 

 NARASUMBER-2 : BPK. ANDI KRISTIANTO  

DISCUSSION - Layanan Konvergensi E-Commerce  

 

1) Bpk Andi Kristianto (GM Business Incubation Telkomsel) Strategic and Business Development 

PT.Nokia Siemens Network) sebagai narasumber-3 memaparkan materi Layanan konvergensi e-

Commerce.  
 

2) Bahwa saat ini peraturan BI No.11/12/PBI/2009 telah mengatur tentang uang elektronik (electronic 



 

money), untuk penyelenggaraan penerbit lembaga selain bank wajib mendapat izin dari bank indonesia 

adalah peneribit yang merencanakan dana float mencapai nilai tertentu. 

3) Dalam peraturan yang sama siatur Nilai uang elektronik untuk jenis unregistered adalah sebanyak Rp 

1.000.000 (satu juta rupiah), sementara untuk jenis registered paling banyak hingga Rp 5.000.000 (lima 

juta rupiah). Termasuk diatur total transaksi uang elektronik dalam satu bulan maksimal Rp 20.000.000, 

yang meliputi transaksi pembayaran, transfer dana dan fasilitas transaksi lain dari penerbit. Hal ini 

diimplemntasi oleh pnyelenggara telekomunikasi terhadap tipe pelanggan prepaid maupun pelanggan 

postpaid. 

4) Dalam peraturan BI No.8/28/2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU), diatur money 

transfer operator adalah (salah satunya) badan usaha berbdan hukum yang menyediakan sarana, termasuk 

sistem, yang digunakan dalam usaha pengiriman uang, dan atau kegiatan penerimaan atau penerusan 

informasi dari satu penyelenggara ke penyelenggara lain untuk didisampaikan kepada penerima. Dari luar 

wilayah ke dalam, atau dari dalam ke luar wilayah, ataudi dalam wilayah Republik Indonesia. 

5) Layanan konvergensi yang dibutuhkan adalah digital money yang fleksibel dan aman, simple charging 

realtime, dinamic pricing system untuk mendukung bisnis ritel online, dan Delivery tracker system untuk 

memonitor penghantaran konten dari penjual ke pembeli. 

6) Pengaturan yang menghambat diantaranya :   

a. bahwa dana float yang dikelola penerbit uang elektronik wajib ditempatkan 100% pada rekening 

simpanan di bank umum dan tidak dapat dikembangkan untuk kegiatan investasi. 

b. Kendala aturan lainnya yaitu belum adanya aturan terkait keamanan dan otorisasi transaksi 

menggunakan layanan telekomunikasi. 

c. Kendala untuk layanan Remittance adalah ; Prinsip KYC (know your customer) dimana mayoritas 

pelanggan adalah prepaid, Keharusan menguangkan sleuruhnya (tidak parsial),  Keharusan 

menguangkan uang transfer hanya pada merchant/partner yang memiliki izin KUPU. 

 

 
 RENCANA LANJUTAN  

 

1) Kegiatan selanjutnya adalah pemaparan Koordinator tiap Working Party (WP) - WP Broadcast 

Network Operator (BNO) - WP Infrastructure Sharing - WP Roadmap Infrastructure, dan WP 

E-Commerce. 

 

2) Pemaparan tersebut mengenai pandangan umum terhadap WP masing-masing, issue yang akan 

dibahas dalam WP, serta output yang diharapkan dari masing-masing WP. 

 

3) Pertemuan WG Layanan Konvergensi berikutnya akan disampaikan oleh Sekretariat Study 

Group dari Dirtel Postel.  

 

 

 

 

 


