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1.  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Interkoneksi merupakan isu sentral dalam regulasi telekomunikasi ketika industri 

telekomunikasi bertransformasi dari struktur yang monopolistik menjadi kompetisi. 

Salah satu kunci keberhasilan kompetisi dalam industri telekomunikasi adalah 

regulasi interkoneksi yang memadai, karena tanpa regulasi interkoneksi yang 

memadai, maka kompetisi tidak akan pernah berjalan secara optimal. 

Dalam beberapa tahun ke depan, faktor teknologi akan menjadi faktor pendorong 

perubahan yang fundamental dalam industri telekomunikasi. Perkembangan 

teknologi telah mendorong perkembangan munculnya berbagai layanan bisnis 

telekomunikasi sesuai perkembangan teknologi jaringan.  Untuk itu, interkoneksi 

menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian pada setiap perkembangan 

teknologi jaringan ke depan.  

Saat ini interkoneksi yang ada masih berbasis TDM. Namun seiring dengan 

perkembangan teknologi jaringan kedepan, dengan adanya transisi dari teknologi 

eksisting yang berbasis TDM ke era NGN yang berbasis IP serta berikutnya menuju 

Future Network yang berbasis full optical, maka akan merubah pola interkoneksi 

yang ada saat ini, sehingga perlu disiapkan mekanisme pengaturan interkoneksi 

dalam mempersiapkan regulasi interkoneksi kedepan baik interkoneksi yang 

berbasis teknologi IP maupun  interkoneksi pada era broadband sehingga 

interkoneksi yang ada tetap menjamin terjadinya hubungan any-to-any dan end-to-

end, serta perilaku non diskriminasi yang berbasis biaya dan menjaga iklim 

kompetisi yang sehat. 

 

 

1.2 Tujuan  

Tujuan dari kegiatan ini adalah : 

• Pengembangan model interkoneksi akibat adanya perkembangan teknologi 
dan layanan bisnis ke arah konvergensi (era Broadband)  

• Mengkaji Roadmap Regulasi dari interkoneksi eksisting menuju Era 
Konvergensi  

• Menyusun kerangka regulasi dengan mempertimbangkan  aspek technical 
regulation, business regulation dan social regulation yang tertuang dalam 
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regulasi masa transisi dan Era Konvergensi yang akan diterapkan di 
Indonesia.  

 

1.3 Kerangka Materi 

Ruang lingkup kajian : 

1. Mengidentifikasi isu-isu permasalahan Interkoneksi 

2. Mengidentifikasi model interkoneksi  

3. Mengkaji objektivitas regulasi Interkoneksi  

4. Mengkaji Aspek Teknis  

5. Mengkaji Aspek Bisnis  

6. Mengkaji Aspek Regulasi interkoneksi baik yang menyangkut technical 

regulation, business regulation maupun social regulation serta Melakukan 

Regulatory Impact Analisys (RIA) terhadap industri 
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2.  KERANGKAN PENGEMBANGAN REGULASI INTERKONEKSI  

2.1 Prinsip Dasar Penngembangan Regulasi  

Pemerintah memiliki kontribusi dan tanggung jawab yang besar untuk menciptakan 

industri yang sehat dan menjaga iklim kompetisi telekomunikasi yang fair agar 

dapat memberikan jaminan pada pasar (pelanggan) akan layanan yang semakin 

mudah didapatkan, affordable, accessible, dan non-diskriminatif serta jaminan bagi 

para penyelenggara telekomunikasi untuk dapat terus berkembang dan tumbuh. 

Disamping itu, pemerintah juga berkewajiban untuk mendorong para operator untuk 

menciptakan pemerataan akses layanan telekomunikasi ke daerah-daerah lain di 

pelosok Indonesia.  

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam pengembangan regulasi perlu 

mempertimbangkan 3 perspektif yang berbeda, yaitu : 

a. Persepktif Pelanggan 

b. Perspektif Industri 

c. Perspektif Pemerintah  

Dalam perspektif pelanggan, Regulator memiliki kewajiban untuk menciptakan 

aksesibilitas layanan telekomunikasi kepada masyarakat (pelanggan), menciptakan 

layanan yang affordable, kualitas layanan (QoS) yang baik serta menjamin 

terlaksananya perlindungan konsumen. 

Dalam persepktif industri, Regulator memiliki peran untuk menciptakan iklim  

regulasi yang dapat mendorong tumbuhnya industri (adanya jaminan profit margin 

dan ROI yang memadai), menciptakan iklim kompetisi yang fair, menjamin kondisi 

yang non-diskriminatif, transparansi, dan adil kepada setiap elemen penyusun 

value chain industri. 

Dalam Perspektif Pemerintah, Regulator berperan dalam menciptakan pemerataan 

jaringan dan layanan telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia sesuai amanat 

UUD 1945 pasal 28F sehingga seluruh masyarakat bisa merasakan manfaat dari 

layanan telekomunikasi. 

Terkait dengan penngembangan regulasi, maka regulator harus menyeimbangkan 

ketiga kepentingan tersebut dan menjaga sinergis antara tujuan industri, tujuan 

pelanggan, dan tujuan Pemerintah. 
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Gambar 2.1   Prinsip Dasar Pengembangan Regulasi di Indonesia 

 

 

2.2 Prinsip Pengembangan Regulasi Interkoneksi di Indonesia  

Dengan berpedoman pada prinsip dasar pengembangan regulasi serta kondisi 

eksisting, maka prinsip-prinsip dalam pengembangan regulasi interkoneksi harus 

mencakup : 

a) Menjamin terjadinya any to any dan end to end 

b) Perilaku non discriminatory dan menjaga iklim kompetisi yang sehat  

c) Menciptakan efisiensi  dan efektivitas industri  dengan sistem pentarifan 

yang berbasis biaya disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang 

dikembangkan  

d) Mampu mendorong tumbuhnya investasi dalam pengembangan jaringan 

pada area rural yang mendorong peningkatan coverage layanan  

e) Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat 

 

 

PERAN 
REGULASI

INDUSTRI

PELANGGAN/ 
MASYARAKAT

PEMERINTAH

Profit
Return on 

Investment (ROI)

Share Holders
Revenue

Tarif

Investasi 

• Aksesibility
• Affordability price
• QoS
• Perlindungan Konsumen

• Target RPJMN
• Industri yang sehat
• Pemerataan Pembangunan
• Peningkatan Aksesibility
• Affordability price
• Perluasan Coverage

Value Chain Industri
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2.3 Tantangan Regulasi Interkoneksi Kedepan  

Adanya perkembangan teknologi dan layanan yang berkembang dengan cepat 

telah berdampak pada perubahan struktur industri secara fundamental. Hal ini 

tentunya akan berpengaruh terhadap berbagai kebijakan industri yang ada 

termasuk salah satunya kebijakan regulasi interkoneksi di Indonesia. 

Kebijakan regulasi interkoneksi di Indonesia kedepan harus mampu mengatasi 

tantangan regulasi akibat perkembangan teknologi dan layanan tersebut yang 

antara lain menyangkut : 

• Perubahan struktur industru dari vertikal menjadi horisiontal 

• Tend kompetisi pasar (market competition) 

• Perlunya regulasi perlindungan konsumen akibat perilaku industri yang 

kurang etis 

• Kesenjangan rural dan urban yang masih terjadi di Indonesia 

Secara umum tantangan pengembangan regulasi interkoneksi kedepan dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 

 
 

Gambar 2.2   Tantangan Pengembangan Regulasi Interkoneksi di Indonesia 

 

 

 

 Perubahan Vertical based  horizontal based

 One network, one service  One network, multi service (convergence)

 TDM Interkoneksi  IP Interkoneksi

 Perubahan landscape  of telecom market  dan market competition 
menyebabkan regulasi interkoneksi eksisting menjadi tidak efektif 

 Perlunya kebijakan regulasi untuk perlindungan konsumen

 Kesenjangan rural dan urban  investment incentive for rural

 Mendorong tumbuhnya industri yang sehat
 Mengarah pada terciptanya perbaikan ekonomi secara menyeluruh;
 Mendorong meningkatnya investasi dibidang telekomunikasi;
 Menciptakan iklim kompetisi yang adil dan kondusif;
 Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat;

Regulasi Interkoneksi kedepan harus mampu : 
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3.  TINJAUAN REGULASI INTERKONEKSI EKSISTING   

3.1 Konsep Interkoneksi  

Menurut Peraturan Menteri No.8 tahun 2006 tentang Interkoneksi disebutkan 

bahwa Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari 

penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda. Interkoneksi wajib 

dilaksanakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna agar dapat mengakses 

jasa telekomunikasi  dan dilakukan berdasarkan permintaan.  

Menurut ITU, interkoneksi bukan sekedar isu teknis tentang keterhubungan dua 

jaringan, akan tetapi juga isu legal, operasional dan bisnis serta tujuan dari 

interkoneksi, yaitu menghubungkan satu pengguna dengan pengguna lainnya. 

Keterhubungan satu pengguna dengan pengguna lainnya lebih di kenal dengan 

istilah any-to-any connectivity. 

Dari berbagai sudut pandang yang ada, dimensi interkoneksi secara umum dapat 

dilihat sebagai berikut : 

 
Gambar 3.1: Dimensi Interkoneksi 

 

Berdasarkan Fundamental Technical Plan (FTP) 2000 ditetapkan bahwa 

interkoneksi adalah sarana, sedangkan yang dituju adalah kerjasama 

(internetworking) antar penyelenggara jaringan. Oleh karena itu kompleksitas 

persoalan interkoneksi tidak hanya terbatas pada penyembungan fisik dua jaringan 

penyelenggara, melainkan juga meliputi aspek : 

a. Pengaturan antar muka (interface); 
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b. Pengaturan akses, ruting dan dimensi; 

c. Pengaturan transmisi dan pensinyalan; 

d. Perekaman dan pembebanan; 

e. Persyaratan mutu layanan. 

Dengan konsep yang sedemikian maka hakekat dari interkoneksi antar 

penyelenggara tidak lain adalah interkoneksi antar sentral gerbang (exchange 

gateway).  

 
Gambar 3.2: Konsep Interkoneksi 

 

 

3.2 Kebijakan Regulasi Interkoneksi Eksisting 

Kebijakan Regulasi Interkoneksi eksisting mengacu pada Peraturan Menteri (PM)  

No.8 tahun 2006 tentang Interkoneksi. Secara umum PM 8/2006 tersebut mengatur 

tentang : 

• formula dan metode perhitungan biaya interkoneksi yang dibebankan antar 
operator  

• mengatur tentang layanan interkoneksi yang diregulasi 

• mengatur tentang sistem pelaporan keuangan kepada regulator 

• mengatur tentang tata cara penyusunan dokumen penawaran interkoneksi 

• mengatur tentang aturan pokok akses ke fasilitas penting interkoneksi 

• mengatur tentang tata cara penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam 
interkoneksi antar operator 
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Ketentuan-ketentuan tersebut diatur dan dituangkan dalam bentuk batang tubuh 
(main body) dan lampiran-lampiran yang terdiri dari : 

• Lampiran 1 mengenai Metode perhitungan biaya interkoneksi 

• Lampiran 2 mengenai Metode pengalokasian biaya dan laporan finansial 
kepada regulator 

• Lampran 3 mengenai Petunjuk penyusunan dokumen Penawaran Interkoneksi 
(P2DPI) 

• Lampiran 4 mengenai Aturan pokok akses ke Fasilitas Penting Interkoneksi 
(FPI) 

• Lampiran 5 mengenai tata cara penyelesaian perselisihan interkoneksi 

 

 

3.3 Regulasi Tarif Interkoneksi Berbasis Biaya 

Dalam memberlakukan kebijakan tarif interkoneksi saat ini, pemerintah mengadopsi 

pendekatan berdasarkan tarif interkoneksi yang berbasis biaya (cost based). Hal ini 

didasarkan antara lain : 

• mendorong terciptanya efisiensi investasi secara ekonomi dalam jangka 

panjang 

• memberikan jaminan kepada penyelenggara bahwa pendapatan yang 

diperolehnya sesuai dengan biaya yang dikeluarkan sehingga tingkat 

pengembalian investasi akan terjamin. 

• Keseimbangan efisiensi dalam penggunaan fasilitas investasi  

• Mendorong terciptanya kompetisi dalam memberikan pelayanan yang 

terbaik kepada masyarakat 

Perhitungan biaya interkoneksi yang berlaku saat ini dilakukan dengan metode cost 

based dengan pendekatan LRIC Bottom Up. Data yang digunakan adalah data dari 

penyelenggara yang dianggap dapat mewakili industri karena merupakan 

penyelenggara dominan dan tingkat penyebarannya yang sudah mencakup seluruh 

Indonesia. 

Metode Bottom-Up dilakukan berdasarkan desain konfigurasi jaringan 

(configuration network design) yang dibuat dengan menggunakan teknologi saat ini. 

Desain network tergantung dari pemilihan topologi network.  Dalam perhitungan ini 

pendekatan topologi network dilakukan berdasarkan  Scorched node network 

topology, dimana lokasi geografi dari titik pada jaringan operator eksisting 
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digunakan menjadi point awal untuk design jaringan. Biaya-biaya diperlukan sesuai 

kebutuhan yang efisien dan berdasarkan current price. Dengan pendekatan 

Bottom-Up diharapkan operator memiliki efisiensi yang tinggi dalam 

penyelenggaraan jasa telekomunikasi. 

 
 

3.4 Pengaturan POI dan POC Interkoneksi Eksisting     

Ketentuan tentang penetapan titik pembebanan atau zona pembebanan serta 

jumlah titik interkoneksi sesuai yang terdapat dalam FTP nasional yang berlaku, 

adalah sebagai berikut : 

• Zona pembebanan dari jaringan tetap lokal ditetapkan sesuai dengan 

penetapan area lokal dalam penomoran jaringan tetap lokal, yang 

ditetapkan berdasarkan pertimbangan geografis; 

• Zona pembebanan jaringan bergerak selular didefenisikan dan ditetapkan 

sendiri oleh penyelenggara jaringan bergerak selular; 

• Lokasi titik interkoneksi ditetapkan sepanjang teknis memungkinkan untuk 

melakukan fungsi dari titik interkoneksi; 

• Jumlah titik interkoneksi ditetapkan sebagai kesepakatan bersama dari 

penyelenggara. 

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

penetapan zona pembebanan adalah : 

a. Jumlah zona pembebanan dari jaringan tetap dan jaringan bergerak berbeda; 

b. Jumlah titik interkoneksi dengan zona pembebanan tarif pungut in-bound (on-

net) berbeda; 

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

pembebanan tarif pungut out-bound (off-net) berbeda. 

Akibatnya sering terjadi perbedaan persepsi mengenai pembebanan biaya 

interkoneksi yang mengakibatkan adanya dispute di lapangan.  

Dengan telah diimplementasikannya tarif interkoneksi berbasis biaya dan tarif retail 

berbasis biaya ternyata secara langsung belum menciptakan kompetisi yang 

transparan dan masih terjadi perbedaan persepsi. Hal ini disebabkan dalam 
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implementasinya masih tergantung pada pola penetapan titik pembebanan dan 

zona pembebanan sebagai dasar dalam penentuan biaya, sedangkan titik dan 

zona pembebanan untuk setiap operator berbeda-beda. 

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam  Pengaturan Zone Pembebanan 

(POI dan POC) saat ini antara lain : 

• Jumlah POI dan POC interkoneksi untuk setiap operator berbeda-beda. 

• Pada beberapa call skenario masih terdapat pola ruting yang tidak efisien 

dan menjadi sumber dispute dalam implementasinya 

• Adanya cross subsidy penggunaan network elemen dan pembebanan biaya 

interkoneksi. 

• POI dan POC Fixed diatur sesuai FTP Nasional sedangkan mobile tidak. 

• Penetapan zone pembebanan selular diatur oleh masing-masing operator 

sesuai strategi bisnisnya masing-masing. 

• Sering terjadi dispute di lapangan akibat adanya perbedaan diatas. 

• Akibat adanya perbedaan tersebut ada operator yang mengalami defisit dan 

menanggung beban yang tidak seharusnya. 

• Beban cross subsidy dibebankan kepada konsumen dan operator lainnya. 

Secara umum permasalahan yang terjadi dalam pengaturan POI dan POC 

interkoneksi saat ini dapat dijabarkan sebagai berikut : 

Tabel 3.1 : Pengaturan POI dan POC interkoneksi Saat ini    

Item Jaringan Tetap Jaringan Bergerak  Jaringan Satelit 

Regulasi  Penomoran ditetapkan 
pemerintah (FTP 2000) 
sesuai dengan Kode 
Area  

Tidak ditetapkan 
pemerintah 

Ditetapkan single PoC 

Retail Sesuai dengan 
Regulasi 

Ditetapkan masing-
masing Operator 

Non Distance 
Sensitive 

Interkoneksi Sesuai regulasi,  

PoC retail = PoC 
Interkoneksi 

Administratif, tidak 
ada korelasi  antara 
PoC retail dengan 
PoC interkoneksi 

Non Distance 
Sensitive 
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Item Jaringan Tetap Jaringan Bergerak  Jaringan Satelit 

Pemahaman 
Lokal atau JJ 
di Pelanggan  

Pelanggan cenderung 
mengetahui  

Pelanggan cenderung 
Tidak mengetahui  

Pelanggan cenderung 
mengetahui  

Cakupan 
Penomoran 

Ditetapkan batasan 
cakupan penomoran 
sesuai area code 
distance sensitive 

Nasional 
(perpindahan PoC 
tidak diikuti 
perubahan nomor)  
non distance sensitive 

Nasional 

Call Scenario 
JJ 

Selalu menggunakan 
jaringan JJ (node to 
node)   

Beberapa diantaranya 
hanya melalui 
jaringan akses 

Tidak ada 

Jumlah PoC 
Interkoneksi  

Sesuai Kode Area 
Penomoran  

Fleksibel dan berbeda 
untuk setiap operator 

Single POC 
interkoneksi di 
Jakarta 

 

 

 

3.5 Permasalahan Regulasi Interkoneksi Eksisting 

PM 8/2006 tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi yanng 

berkembang saat itu, sehingga adanya perkembangan industri dan teknologi yang 

pesat saat ini mengakibatkan regulasi PM 8/2006 menjadi tidak efektif lagi. Oleh 

karena itu perlu adanya penyempurnaan terhadap PM tersebut.  Beberapa hal yang 

krusial terhadap penyempurnaan PM interkoneksi tersebut antara lain : 

a. Belum tercakupnya kebijakan regulasi terkait interkoneksi berbasis IP 

b. Interkoneksi masih berbasis keterhubungan antar jaringan sehingga 

keterhubungan antar platform penyelenggaraan (NFP, NSP, ASP, CASP) 

masih belum dipertimbangkan 

c. Penyempurnaan lampiran 1 mengenai metode perhitungan biaya 

interkoneksi, karena dengan adanya perkembangan layanan dan teknologi 

jaringan yang digunakan akan sangat berpengaruh terhadap model 

perhitungan yang ada 

d. Penyempurnaan terhadap lampiran 2 mengenai metode alokasi dan 

pelaporan keuangan kepada regulator (RFR). Dengan adanya 

perkembangan layanan dan teknologi yang berbeda tentunya akan 
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berpengaruh terhadap proses alokasi biaya (rule allocation) dan format RFR 

yang ada, sehingga perlu dilakukan update 

e. Penyempurnaan terhadap lampiran 3 mengenai Petunjuk penyusunan 

dokumen Penawaran Interkoneksi (P2DPI). Dengan adanya penambahan 

layanan dan teknologi yang berbeda juga akan berpengaruh terhadap 

P2DPI yang ada, dalam hal ini P2DPI perlu diperjelas lebih detail dengan 

format yang seragam sehingga memudahkan evaluasi dan tidak 

menimbulkan persepsi yang berbeda terutama terkait penyambungan 

interkoneksi pada sentral yang berbasis TDM dan IP. 

f. Pengaturan POI dan POC untuk pembebanan interkoneksi, mengingat 

dengan adanya implementasi PM 8/2006 saat ini masih terjadi masalah 

karena adanya perbedaan jumlah POI an POC setiap operator. Hal ini 

terjadi karena penentuannya dilakukan oleh operator yang bersangkutan 

sehingga terjadi jumlah POC dapat berubah-ubah dan tidak seragam untuk 

semua operator yang disesuaikan dengan strategi bisnisnya. 

Dalam melakukan revisi PM interkoneksi tersebut, maka beberapa aspek yang perlu 

dipertimbangkan antara lain : 

• Berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah yang menjadi dasar hukum 

penyempurnaan PM 8/2006 tersebut 

• Ketentuan-ketentuan yang ada yang diatur dalam PM 8/2006 dan menjadi inti 

permasalahan yang terjadi 

• Metode perhitungan ulang biaya interkoneksi  

• Dokumen DPI dan RFR para operator yang telah disampaikan kepada regulator 

• Paradigma Perubahan struktur industri dari vertikal menjadi horisontal 

• Masukan-masukan dari para pihak yang terkait (stakeholder)  

• Berbagai permasalahan yang terjadi dilapangan atas implementasi PM 8/2006 

• Perkembangan teknologi dan layanan menuju konvergence dan broadband 

• Perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia yang menyangkut 

perkembangan pasar, layanan bisnis, teknologi dan faktor-faktor lainnya yang 

berpengaruh terhadap industri telekomunikasi di Indonesia 
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• Standar sistem pelaporan keuangan yang berlaku di Indonesia 

• Aspek-aspek lain yang terkait 

 

Keterkaitan dari masing-masing aspek tersebut terhadap rencana penyempurnaan 

dapat dijabarkan sebagai berikut : 

 
 

Gambar 3.3   Penyempurnaan PM 8/2006 tentang Interkoneksi 
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4.  TINJAUAN INDUSTRI ERA KONVERGENSI    

4.1 Umum   

Pengertian konvergensi saat ini masih menjadi perdebatan karena masih adanya 

perbedaan persepsi baik dari tinjauan teknologi maupun tinjauan rantai nilai industri 

penyelenggaraan. Dalam kaitan dengan pembahasan kajian interkoneksi ini, maka 

secara teknologi dipersepsikan adanya evolusi teknologi jaringan dari yang 

berbasis TDM menjadi berbasisi IP based atau lebih dikenal dengan era next 

generation network (NGN). Sedangkan dalam kontek rantai nilai industri 

dipersepsikan sebagai rantai nilai industri dalam penyelenggaraan telematika. 

 

4.1.1 Definisi Konvergensi    
Ada beberapa definisi yang diadopsi dalam kajian ini antara lain :  

a. OECD (2004) 

The processes by which communications networks and services, which were 
previously considered separate, are being transformed such that: different 
networks and services carry a similar range of voice, audio-visual and data 
transmission services, different consumer appliances receive a similar range of 
services and new services are being created. 

 
Proses-proses dimana komunikasi jaringan dan layanan, yang sebelumnya 
dianggap terpisah, ditransformasi sehingga: jaringan dan layanan yang 
berbeda mampu membawa layanan suara, audio visual dan transmisi data 
yang serupa, peralatan-peralatan konsumen yang berbeda-beda dapat 
memperoleh rentang layanan yang serupa serta layanan baru yang sedang 
dibuat 

b. ITU (2006) 

The ability of different networks to carry similar kinds of services (e.g., voice 
over Internet Protocol (IP) or over circuit switched networks, video over cable 
television or Asynchronous Digital Subscriber Line (ADSL) or, alternatively, the 
ability to provide a range of services over a single network, such as the so-
called “triple play. 
 
Kemampuan jaringan yang berbeda-beda untuk membawa layanan yang 
serupa (seperti: voice over Internet Protocol (VoIP) atau suara melalui switched 
network, video melalui televisi kabel atau Asynchronous Digital Subscriber Line 
(ADSL) atau, kemungkinan lain, kemampuan untuk memberikan berbagai 
layanan melalui jaringan tunggal seperti yang disebut “triple play” 
 

c. Rancangan UU Konvergensi (2010) 
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Konvergensi Telematika adalah perpaduan teknologi dan rantai nilai (value 

chain) dari penyediaan dan pelayanan telematika. 

 

4.1.2 Definisi NGN    
Menurut  ITU-T berdasar rekomendasi Y.2001 : 

• NGN adalah jaringan paket data (packet-based network) 

yang  memungkinkan menyediakan berbagai layanan telekomunikasi 

termasuk berbasis broadband dengan  teknologi transport didukung Quality 

of Service (QoS enabled). Layanan (service) independen dari 

teknologi  layer  transport-nya. NGN ini memungkinkan pengguna 

(user)  dapat mengakses  penyedia layanan yang berbeda-beda, serta 

mendukung generalized mobility yang konsisten dari  layanan 

ke  pengguna. 

Sedangkan menurut ETSI : 

• NGN adalah satu konsep yang  merupakan  pengembangan jaringan, dalam 

kaitan dengan separasi formal-  ke dalam  suatu wahana dan 

lapisan/tingkatan  yang berbeda menggunakan antarmuka  terbuka, dan 

menawarkan kepada operator sebuah platform yang dapat meningkatkan  

dan mengatur  layanan yang inovatif. 

Secara garis besar NGN atau Next Generation Network dapat diartikan sebagai 

sebuah konsep berupa  sebuah jaringan yang berbasis IP (Internet Protocol) yang 

mendukung berbagai layanan termasuk broadband dimana terjadi konvergensi 

jaringan. 

Selain teknologi yang berbasis IP yang mendukung layanan broadband dan adanya 

konvergensi jaringan, berdasarkan rekomendasi ITU-T Y.2001, ada karakteristik 

dasar yang menjadi bagian dan diperhatikan dalam NGN antara lain : 

• berbasis paket 

• pemisahan fungsi control antara bearer capabilities, call/session, dan 

application/service; 

• pemisahan ketetapan service dari transport, dan ketetapan open interface 

• mendukung  untuk layanan cakupan layanan  luas 

• memiliki kemampuan layanan broadband 
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• dapat melakukan interworking dengan  jaringan eksisting; 

• generalized mobilitas dan Mobilitas tinggi 

• akses tersedia untuk para pemakai ke penyedia layanan yg berbeda 

• teknologi transport QoS dapat diterapkan  dan dalam pelayanannya berfungsi 

secara independent. 

• Standarisasi protokol pada tiap komponen. Dimana setiap protokol yang 

digunakan antara komponen-komponen yang ada dalam NGN akan mengacu 

pada standar yang telah ditetapkan. 

• Adanya jaminan kualitas ( QoS) 

• Mampu memberikan multi layanan (variable bit rate, relatime/non, multi/unicast) 

• Memiliki Reliabilitas tinggi 

• Memiliki kemampuan Sekuritas yang jauh lebih baik 

• Kemudahan dalam operasi dan pemeliharaan 

 

4.2 Faktor Pendorong Evolusi Legacy Network menuju NGN     

Ada tiga faktor utama pendorong evolusi jaringan tradisional menuju NGN: 

a. Perubahan struktur pasar telekomunikasi 

Saat sekarang telah terjadi perubahan paradigma pada struktur pasar 

telekomunikasi dari bersifat monopolistik menjadi kompetisi. Hal ini menjadi 

munculnya investasi dan pembangunan jaringan dan lebih didorong lagi 

dengan makin berkembangnya jaringan berbasis IP dan pertumbuhan trafik IP 

yang naik secara signifikan. 

b. Perubahan kebutuhan pengguna  

Adanya keinginan dari  pengguna agar mendapatkan  layanan yang lebih  

bersifat fleksibel dan dalam bentuk multimedia (tidak hanya layanan suara). 

Kondisi jaringan saat ini dirasa kurang mendukung hadirnya layanan-layanan 

itu. Sehingga operator  harus lebih inovatif dalam mengembangkan jaringan 

dan layanannya. Dari pemikiran itu NGN dianggap memenuhi keinginan 

pengguna tersebut, dalam hal ini adalah NGN. 
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c. Berkembangnya Teknologi 

Adanya perkembangan teknologi telematika yang pesat yang cenderung 

konvergen dan low cost akan menciptakan evolusi teknologi yang semakin 

baik. Teknologi seperti teknologi IP,WDM, komputer dan serat optik semakin 

bekembang dan berkombinasi untuk menghantarkan trafik tinggi dan bersifat 

multimedia. Hal ini dapat mendukung perkembangan NGN. 

NGN memberikan kapabilitas pengembangan dan manajemen segala macam 

layanan,termasuk layanan yang bersifat broadband dan multimedia. Dalam NGN 

terdapat penekanan terhadap pentingnya kemampuan untuk dapat melakukan 

kostumisasi dari layanan yang diinginkan oleh pengguna atau pengguna diberi 

kebebasan dalam merubah layanannya. 

Tabel 4.1  Perbandingan NGN , PSTN dan Internet 

Layanan PSTN/ IN Internet NGN 

Multimedia services No Yes Yes  

QoS enabled Yes (voice) No Yes 

Network intelligence Yes  No Yes 

Intelligent CPE No Yes Yes 

Underlying transport network TDM Packet Packet 

Services architecture Semi distinct Ad hoc distinct 

Integrated control & management No Yes Yes 

Services reliability High  Low  High  

Services creation Complex  Ad hoc Systematic  

Ease of use of services Medium High  High  

Evolvability / modularity  Low  Medium  High  

Time to market of services Long  Short  Short  

Architecture of openness  Low  High  High  

 

Teknologi Next Generation Network (NGN) ini memiliki beberapa keunggulan baik 

dilihat dari sisi penyelenggara dan juga dari sisi pengguna (pelanggan). 

a. Keuntungan dari inplementasi NGN dari sisi penyelenggara: 

• Capex yang rendah akibat integrasi dan teknologi berbasis IP yang 

efisien. 
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• OPEX yang rendah akibat penghematan biaya transmisi, konsumsi 

listrik yang rendah, kebutuhan lahan yang sedikit, dan O&M yang 

rendah 

• Kemampuan untuk menawarkan banyak jenis jasa layanan 

• Fleksibiltas yang lebih dalam menaikan penetrasi pasar dengan 

menawarkan kustomisasi dan manajemen jasa yalanan personal 

• Single network layer for management 

• Tidak perlu lagi untuk memisahkan jaringan suara dan data 

 

b. Keuntungan dari implementasi NGN dari sisi pengguna (pelanggan) 

• Tariff retail yang murah 

• Jasa layanan dengan inovasi-inovasi baru  

• Satu saluran untuk quadplay, suara, data, video dan mobile  

• Kecepatan yang tinggi 

• Kemampuan penyediaan bandwidth sesuai kebutuhan 

 

 

4.3 Tinjauan Teknologi NGN 

Trend perkembangan telekomunikasi kedepan digambarkan dengan adanya 

evolusi jaringan dan jasa telekomunikasi kedepan yang dipengaruhi oleh adanya 

perkembangan teknologi telekomunikasi yang dinamis dan sangat cepat. 

Perkembangan teknologi tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan evolusi 

teknologi jaringan telekomunikasi dari legacy network yang berbasis TDM 

mengarah pada konvergensi network yang berbasis IP dan mampu memberikan 

berbagai layanan yang bervariasi. Konvergensi inilah yang menjadi isu utama 

dalam konsep jaringan pada masa yang akan datang, atau yang biasa disebut 

sebagai NGN (next generation network).  

Menurut ITU-T, Konfigurasi Jaringan NGN dapat dijabarkan sebagai berikut : 
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Gambar 4.1  Arsitektur NGN menurut ITU 

 

Menurut ITU, bahwa arsitektur NGN terdiri dari 5 layer, yaitu application/services 

layer, control layer, transport layer, akses layer dan terminal layer. 3 layer pertama 

merupakan NGN area sedangkan 2 layer terakhir merupakan related to NGN. 

Secara praktis, NGN melibatkan perubahan pada arsitektur utama, yakni: pada 

core network, NGN menyiratkan konsolidasi dari beberapa jaringan transport yang 

dibangun untuk berbagai layanan ke dalam satu jaringan transport berbasis IP. 

Pada jaringan akses, terjadi migrasi dari circuit switch (voice) menjadi infrastruktur 

berbasis packet switch (VoIP). Dengan bersatunya beberapa platform ke dalam 

platform berbasis IP, membuat struktur NGN menjadi flat. Perbandingan jaringan 

tradisional (vertical) dengan NGN (horisontal) diperlihatkan dalam gambar di bawah 
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Gambar 4.2  Perbandingan Jaringan Eksisting yang bersifat Vertikal dengan NGN 

yang bersifat Horisontal   

 

 

4.4 Perubahan Struktur Industri dan Trend Layanan 

Perkembangan teknologi jaringan telekomunikasi berkembang pesat dan mengarah 

pada convergence network. Dengan adanya perubahan jaringan dari yang semula 

berbasis TDM menjadi jaringan berbasis IP yang lebih convergence, maka secara 

tidak langsung telah menyebabkan terjadinya perubahan struktur telekomunikasi 

dari penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi dari yang dulunya bersifat  

vertikal menuju ke horizontal integrasi seperti digambarkan dibawah ini. 
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Gambar 4.3   Struktur Telekomunikasi Pada Era Konvergen 

 

Dengan adanya perubahan evolusi jaringan dari TDM ke jaringan yang berbasis IP 

tersebut, tentunya juga akan berdampak pada struktur penyelenggaraan jasa 

telekomunikasi kedepan, apalagi dengan semakin berkembangnya jasa layanan 

aplikasi dan content yang semakin pesat dan bervariasi tentunya secara tidak 

langsung menjadikan struktur penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang ada saat 

ini menjadi kurang relevan lagi dengan perkembangan layanan bisnis 

telekomunikasi kedepan.    

Kedepannya  bisnis yang diperkirakan akan sangat berkembang dengan baik  

adalah penyediaan layanan dan aplikasinya baik yang masih berbasis TDM 

maupun yang dikembangkan  secara IP (internet protocol).  

 

4.5 Trend Interkoneksi Kedepan   

Perkembangan Teknologi  telematika yang pesat  berpengaruh terhadap 
perkembangan layanan bisnis dan regulasi termasuk  perubahan regulasi 
interkoneksi yang menuju era broadband dan berbasis IP . 
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Gambar 4.4   Dampak Trend Teknologi terhadap Interkoneksi  

 

Dengan adanya perubahan strutkur industri tersebut di atas, maka isu-isu terkait 

interkoneksi kedepan adalah sebagai berikut ; 

a. Konsep dan definisi Interkoneksi 

b. Jenis Keterhubungan antara penyelenggara (NFP, NSP, ASP, CASP) 

c. Perlunya penyesuaian RFR dan DPI 

d. Penentuan Operator Dominan (SMP) 

e. Pengaturan Interkoneksi : 

 Interkoneksi berbasis circuit based 

 Interkoneksi berbasis IP 

f. Kebijakan Tarif Interkoneksi 

g. Pengaturan POI dan POC interkoneksi 

h. Analisa QoS pada jaringan NGN 

i. Asymetric Regulation 
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5.  KEBIJAKAN INTERKONEKSI PADA ERA KONVERGENSI     

5.1 Definisi Interkoneksi    

Dengan mempertimbangkan struktur industri penyelenggaraan telematika kedepan, 

maka tentunya definisi interkoneksi yang ada saat ini seperti tercantum dalam PM 

8/2006 menjadi tidak relevan lagi.  

Definisi interkoneksi kedepan harus dapat mengakomodasi semua keterhubungan 

antara platform penyelenggaraan baik platform jaringan, jasa, aplikasi maupun 

kontent.  Dalam hal ini, interkoneksi dapat didefinisikan sebagai keterhubungan 

antar jaringan dan perangkat penyelenggara telematika yang berbeda  

 

 

5.2 Jenis Keterhubungan Antar Penyelenggara    
 

5.2.1 Pola Interkoneksi pada Era Konvergensi    
Berdasarkan evolusi jaringan dari legacy network menuju jaringan NGN, maka 

dalam implementasinya akan ada pergeseran penggunaan jaringan dari yang 

berbasis TDM menuju berbasis IP.  

Berdasarkan perkembangan bisnis dan teknologi kedepan, maka interkoneksi pada 

penyelenggara jaringan NGN akan terjadi pada dua jaringan, yaitu : 

• Interkoneksi dengan penyelenggara jaringan berbasis TDM atau sirkit switch 

based 

• Interkoneksi dengan penyelenggara jaringan yang berbasis NGN atau paket 

switch based 

Beberapa kemungkinan interkoneksi yang terjadi antara lain : 

• Interkoneksi TDM dengan TDM 

• Interkoneksi TDM dengan IP 

• Interkoneksi  IP dengan IP (Full IP) 

Secara umum kemungkinan trend interkoneksi kedepan menuju era konvergensi 

dapat dijabarkan sebagai berikut : 
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Gambar 5.1   Pola Interkoneksi Kedepan 

 

Interkoneksi dengan penyelenggara jaringan TDM masih akan tetap berlangsung 

selama masih ada operator yang menggunakan jaringan TDM sejalan dengan 

evolusi dari jaringan TDM ke jaringan NGN.  

Berdasarkan hal tersebut maka arsitektur interkoneksi jaringan NGN dapa 

digambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar 5.2  Arsitektur Interkoneksi pada Jaringan NGN 

 

Secara lebih detail arsitektur dan titik interkoneksi (POI) pada jaringan operator 

NGN dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 5.3  Titik Interkoneksi pada Jaringan NGN 

 

Berdasarkan gambaran diatas maka titik interkoneksi dapat dibedakan sebagai 

berikut : 

• Interkoneksi dengan penyelenggara jaringan TDM dapat terjadi pada Media 

Gateway 

• Interkoneksi dengan penyelenggara  jaringan NGN dapat terjadi pada 

Border Gateway 

 

 

5.2.2 Tipe Interkoneksi pada Era Konvergensi     

Dengan mempertimbangkan struktur industri penyelenggaraan yang secara umum 

terdiri dari : 

• Penyelenggara Jaringan Akses atau Network Access Provider (NAP) 

• Penyelenggara Jaringan dan Jasa atau Network Services Provider (NSP) 

• Penyelenggara jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) 

• Penyelenggara Konten  atau Content Provider (CP) 

Maka secara umum tipe interkoneksi pada era konvergensi dapat dibagi dua, yaitu : 

 

INTERNET 

PSTN 

NGN OPERATOR 1 

NGN OPERATOR 2 

PSTN 

V V 

V V 

Softswitch 

     Softswitch 

Media Gateway 

Media Gateway 

PE Router/Aggregator 
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SBC 

SBC 
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• Interkoneksi yang berbasis layanan atau Services Oriented Interconnection 

yang berada pada layer services 

• Interkoneksi yang berbasis jaringan atau Connectivity Oriented 

Interconnection yang berada pada layer control/ transport 

Secara umum tipe interkoneksi pada pada jaringan NGN dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

 

Gambar 5.4  Tipe Interkoneksi pada Jaringan NGN 

 

Perbedaan karakteristik dari tipe interkoneksi tersebut dapat dijabarkan sebagai 

berikut : 
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Tabel 5.1  Karakteristik Tipe Interkoneksi NGN  

 

 

5.2.3 Layanan Interkoneksi yang Diregulasi     

Dengan memperhatikan layer penyelenggaraan bisnis kedepan, maka layanan 

interkoneksi yang masih harus diregulasi adalah yang masih berbasis infrastrutkur 

dan sumberdaya terbatas sesuai kategori lisensi penyelenggaraan yang diatur. Hal 

ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain : 

• Memerlukan investasi yang besar sehingga perlu adanya kepastian jaminan 

return on Investment (ROI) 

• Adanya berbagai beban biaya penyelenggaraan terutama terkait biaya atas 

kepemilikan dan penggunaan sumber daya terbatas 

• Trend bisnis telematika mulai bergeser dari yang berbasis jaringan menjadi 

berbasis layanan 

• Menumbuhkan industri secara nasional melalui peningkatan penetrasi dan 

perluasan coverage layanan 

• Meningkatkan pelayanan terhadap seluruh masyarakat Indonesia 

• Menjaga keseimbangan rantai nilai industri 

• The physical and logical linking of NGN domains that allows 
carriers and service providers to offer services over NGN with 
control, signalling, which provides defined levels of 
interoperability. 

• This does apply for carrier-grade voice and/or multimedia 
services over IP interconnection. 

• The level of interoperability depends on services, Quality of 
Service, security.

Services 
Oriented 

Interconnection

• The physical and logical linking of carriers and service 
providers based on simple IP connectivity, irrespective of the 
levels of interoperability. 

• For example, an IP interconnection of this type is not aware 
of the specific end-to-end service and, as a consequence, 
service-specific network performance, QoS and security 
requirements are not necessarily assured. 

• This definition does not exclude that some services may 
provide a defined level of interoperability. 

• However, only services oriented interconnection fully satisfies 
NGN interoperability requirements.

Connectivity 
Oriented 

Interconnection
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Berdasarkan hal tersebut di atas, maka layanan interkoneksi yang dapat diregulasi 

adalah : 

Tabel 5.2  Layanan Interkoneksi yang diregulasi  

Segmen Bisnis  Kebijakan Tarif  Metode Tarif  

Layanan Content  Non Regulated  Market based  

Layanan Aplikasi  Non Regulated  Market based  

Layanan Jasa  Semi Regulated  Cost based  

Layanan Jaringan  Regulated  Cost based  

Layanan FBO  Regulated  Cost based  

 

Keterangan : 
• Non regulated artinya tidak diregulasi 

• Semi regulated artinya ada yang diregulasi dan ada yanng tidak diregulasi 

disesuaian dengan jenis layanan dan  tingkat kompetisi yang ada 

• Regulated artinya harus diregulasi untuk menjaga ketersediaan jaringan dan 

menjamin adanya kepastian investasi  

 

 

5.3 Model Interkoneksi     

5.3.1 Interkoneksi TDM    

Interkoneksi pada jaringan TDM pada umumnya memiliki karakteristik sebagai 

berikut : 

• Memerlukan Fasilitas jaringan yang dedicated untuk menghubungan kedua 

jaringan yang berinterkoneksi 

• Tergantung pada lokasi interkoneksi (lokal dan jarak jauh) 

• Cenderung layanan voice dan SMS 

• Berbasis circuit 

• Model terminasi based 

• Interkoneksi pada jaringan TDM relatif sederhana dan tidak menimbulkan 

isu masalah interoperability 
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• Pada jaringan TDM (legacy network) menggunakan sistem signalling yang 

sama (Signalling System Number 7, or SS7), skema penomoran sama  

(E.164), media transport (Time Division Multiplexing or TDM) and interfaces 

(E1/T1 or their multiples). 

Secara umum model interkoneksi pada legacy network dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

 

Gambar 5.5  Model Interkoneksi Jaringan TDM 

 

5.3.2 Interkoneksi TDM dan IP    
 
Saat ini sudah banyak operator yang membangun jaringan berbasis IP disamping 

jaringan TDM yang sudah dibangun sebelumnya. Dalam kaitan dengan 

interkoneksi antara TDMd an IP, karena keduanya menggunakan teknologi yang 

berbeda, maka kedua jaringan tersebut  tidak dapat saling berhubungan secara 

langsung. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan signaling dan teknologi 

media transport. 

Proses interkoneksi antar keduanya tersebut tetap harus pada level jaringan yang 

sama, sehingga agar jaringan-jaringan tersebut dapat saling berhubungan maka 

dilakukan translasi melalui dua elemen perantara yang menjamin suara 

dan terjemahan sinyal, yaitu media gateway (GSB) dan 

gateway sinyal (SGWs). Kedua GSB dan SGWs biasanya dimasukkan ke 

dalam satu peralatan, sering dikenal hanya sebagai gateway. Gateway dimiliki 
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oleh salah satu operator yang saling berhubungan - biasanya operator dari 

jaringan berbasis 

IP. Penggunaan gateway telah dasarnya diselesaikan tantangan interoperabilitas, 

membuat interkoneksi antara telcos dan IP berbasis jaringan luas. 

Secara umum proses interwokring antara jaringan legacy dan jaringan IP dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar 5.6  Model Interworking Jaringan TDM dan IP 

 
 
5.3.3 Interkoneksi IP    
Secara umum model interkoneksi pada jaringan IP terdiri dari dua model, yaitu 

peering dan transit. Transit adalah kesepakatan dimana ISP setuju untuk 

membawa trafik atas nama ISP lainnya atau end user. Transit ini biasanya 

hubungan bilateral bisnis dan kesepakatan teknis dimana satu privider Itransit 

provider) setuju untuk membawa trafik ke pihak ketiga atau konsumen.  

Transit ini merupakan asymmetric model, dimana The transit provider (ISP) 

membawa trafik untuk konsumen, tetapi konsumen tidak bisa membawa trafik 

untuk transit provider (ISP). Konsumen membayar provider dan tidak sebaliknya. 

Peering merupakan kesepakatan antara ISP untuk membawa trafik kepada 

konsumen. Peering tidak memiliki kewajiban untuk membawa trafik pada pihak 

ketiga. Peering biasanya hubungan bilateral bisnis dan kesepakatan teknis dimana 

dua provider setuju untuk menerima trafik dari yang sat sama lainnya dan dari 

pelanggan. 
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Gambar 5.7  Model Transit dan Peering 

 

Berdasarkan model diatas, maka jenis interkoneksi pada jaringan IP dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 

Tabel 5.3  Jenis Interkoneksi pada jaringan IP  

 

Model interkoneksi IP tersebut secara umum digambarkan sebagai berikut ; 

 

Gambar 5.8  Interkoneksi antara Jaringan IP 

Router adalah elemen dari jaringan IP yang secara fisik melakukan interkoneksi. 

Router berfungsi sebagai transport, sehingga dapat menjamin adanya interkoneksi 

antar dua elemen jaringan. 
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5.4 Model Charging Interkoneksi     

Migrasi dari teknologi yang ada ke NGN, tentunya akan merubah pola bisnis 

terutama pada pembebanan biaya baik disisi retail maupun di sisi wholesale. Hal 

yang terpenting dalam model pembebanan interkoneksi NGN adalah pengaturan 

pembayaran, pembebanan tarif yang digunakan serta model regulatory report.  

 

5.4.1 Model Tarif Interkoneksi    

Secara umum metode pembebanan tarif interkoneksi yang dapat digunakan pada 

jaringan  NGN adalah sebagai berikut : 

a. Calling Party Network Pay (CPNP)  

Model pembebanan yang banyak digunakan sampai sekarang adalah “calling 

network party pays” yang mana originasi dan terminasi pada jaringan OLO dibayar 

berdasarkan per menit dan masih dipengaruhi oleh jarak tetapi kedepan migrasi ke 

NGN akan menyebabkan pembebanan akan berdasarkan pada penggunaan 

bandwith, penggunaan aplikasi, kualitas layanan, jumlah elemen jaringan yang 

digunakan, dan lain-lain.  

Di dalam jaringan IP based, sebagai ganti dari durasi panggilan, pembebanan 

dapat berdasarkan pada jumlah paket yang ditransfer. Metode yang digunakan 

adalah  Element Based Charging (EBC) atau Capacity Based Charging (CBC). 

Kedua sistem ini merupakan sistem charging dengan pendekatan cost-based, dan 

yang sering banyak digunakan adalah dengan metode LRIC (long run incremental 

cost). 

Pembebanan biaya NGN dengan menggunakan model LRIC harus 

pempertimbangkan setiap layanan terutama dalam akses dan agregasi bagian 

jaringan: 

- Keperluan rata-rata bandwith 

- Parameter QoS sedikitnya rata-rata penundaan sesuai elemen jaringan. 

- Statistik trafik dan metode rekayasa trafik yang digunakan. 
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b. Bill and Keeps (B&K)  

Metode bill an keep atau dengan kata lain Sender keep all, merupakan suatu 

metode pembebanan interkoneksi, dimana pembawa trafik memiliki hak penuh atas 

pendapatan retailnya.  

Dalam metode ini tidak terdapat charging untuk terminasi. Pada dasarnya, Bill & 

Keep merupakan jenis pertukaran dimana jaringan operator A pada jaringannya 

menterminasi trafik yang datang dari jaringan B dan begitupun kebalikannya pada 

jaringan B.   

Dengan Bill & Keep, biaya-biaya transaksi dapat dikurangi dan tidak terdapat 

masalah terminasi monopoli. Tanpa pembayaran untuk layanan terminasi, masalah 

arbitrasi dapat dihindarkan. Dalam pelaksanaannya bill and keep cenderung 

dilakukan secara kesepakatan bisnis antar operator (B2B). 

Seperti setiap sistem yang lainnya, Bill & Keep juga mempunyai kekurangannya. Di 

dalam Bill & Keep, para penyedia layanan mempunyai dorongan untuk 

menyerahkan trafik mereka kepada jaringan lainnya untuk terminasi seawal 

mungkin. Untuk menjawab masalah ini, perlu dibuat persyaratan dengan 

memperhatikan minimum nomor dan lokasi titik interkoneksi untuk Bill & Keep yang 

diaplikasikan untuk operator jaringan spesifik. 

 

c. Based on Quality of Services   

Pembebanan interkoneksi yang dilakukan berdasarkan kualitas dari jasa layanan. 

Konsep ini akan sangat menguntungkan penyelenggara dalam menawarkan jasa 

layanannya. Dalam perhitungan beban biaya interkoneksinya menggunakan model 

TS-LRIC (Total service Long Run Incremental Cost).  

 

d. Bulk Basis   

Masa pembebanan interkoneksi legacy yaitu basis per menit akan mempersulit 

penyelesaian dari klaim. Alasan yang ada, produk NGN akan didasarkan pada 

kapasitas, QoS dan kelas dari layanan. Sejak pengumpulan trafik ditempatkan di 

node umum, maka pembebanan Interconnection yang bisa diterapkan untuk NGNs 

di basis pemakaian bulk dibanding basis per menit yang lazim sekarang ini. Di era 

NGN, biaya-biaya jaringan akan menjadi jauh lebih kecil sehubungan dengan 

volume trafik dan rata-rata biaya jaringan berhubungan dengan pengurangan 
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masing-masing unit trafik. Pembebanan dari interkoneksi berdasarkan basis bulk 

akan menetapkan suatu level persaingan yang jelas di antara operator dan 

memudahkan dalam menghemat waktu dan biaya-biaya yang sah dari proses 

pengadilan yang tak dikehendaki. 

 

5.4.2 Model Regulatory Report     

Adanya perkembangan bisnis, regulasi dan teknologi yang pesat mengakibatkan 

Regulatory Financial Report (RFR) yang ada saat ini (Lampiran 2 PM 8 tahun 2006) 

menjadi tidak relevan lagi untuk digunakan sehingga perlu dilakukan Update 

terhadap RFR. Dalam melakukan update  RFR ini, diharapkan RFR yang dibuat 

dapat lebih komprehenship sehingga dapat digunakan untuk berbagai kepentingan 

kebijakan regulasi seperti kebijakan tarif interkoneksi berbasis biaya, kebijakan tarif 

sewa jaringan, kebijakan tarif pungut dan lainnya. Oleh karena itu, kedepan posisi 

RFR ini tidak lagi sebagai lampiran PM 8/2006 tentang interkoneksi tetapi memiliki 

posisi yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri tersendiri. 

Secara umum gambaran update RFR dapat dijabarkan sebagai berikut : 

 

RFR Eksisting Rekomedasi  Update RFR 

• Sebagai Lampiran dari PM 8 
tahun 2006 tentang 
Interkoneksi 

• Peruntukan RFR hanya 
dikhususkan untuk 
perhitungan biaya 
interkoneksi 

 Ditetapkan dengan ketetapan PM 
tersendiri sehingga menjadi memiliki 
kekuatan hukum yang lebih pasti 

  Dapat dijadikan untuk berbagai 
kepentingan Regulasi  seperti : 
mengatur biaya interkoneksi, 
mengatur perhitungan Tarif Retail, 
Sirkit sewa dan lainnya 

 Fleksibel terhadap perkembangan 
bisnis dan layanan 

 
 

5.5 Pengaturan POI dan POC Interkoneksi Kedepan      

5.5.1 Kebutuhan POI dan POC Interkoneksi pada era Konvergensi    

Dengan adanya perkembangan teknologi NGN kedepan maka pada saat full NGN 

tidak diperlukan lagi banyak POI dan kecenderung tidak bisa lagi dibedakan antara 
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fixed mobile karena netral teknologi. Oleh karena itu, maka kedepan perlu adanya 

penyeragaman jumlah POI dan POC interkoneksi untuk fixed dan mobile. Idealnya 

pada saat fully NGN 1 POI sama dengan 1 POC interkoneksi. Mengingat kondisi 

eksisting yang ada dan berdasarkan hasil benchmark pada negara-negara maju 

seperti UK, maka ternyata tidak mudah untuk sekaligus menyesuaikan jumlah POI 

dan POC seperti ideal tersebut, apalagi adanya perbedaan jumlah POI dan POC 

interkoneksi eksisting antara operator sehingga sangat  sulit untuk langsung 

menuju ideal. Oleh karena itu perlu dibuat suatu kebijakan transisi yang tidak 

menjadi beban bisnis operator eksisting.  

Dalam hal ini maka perlu suatu kebijakan penyamaan area cakupan dan area 

pembebanan interkoneksi dengan cara penggabungan beberapa POC interkoneksi 

eksisting atau penambahan POI baru jika diperlukan. Penggabungan POC 

interkoneksi eksisting dilakukan dengan cara mengabung 2 atau lebih POC 

interkoneksi menjadi satu yang secara bisnis tidak membebani operator atau 

secara faktor geografis merupakan daerah perputaran bisnis yang cepat (daerah 

komuter). Sedangkan penambahan jumlah POI  baru dimaksudkan bagi 

penyelenggara baru yang jumlah POInya masih jauh dibawah operator eksisting. 

Namun karena penambahan POI baru memerlukan biaya yang mahal, maka perlu 

adanya kebijakan penambahan POI baru dengan menguprage Media gateway 

yang ada menjadi POI. 

Kelebihan dan kekurangan masing-masing opsi tersebut antara lain adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 5.3  Opsi Pengaturan POI dan POC Interkoneksi  

Penggabungan POC Penambahan POI 

Keuntungan 
• Secara cost tidak terjadi penambahan 

biaya pada operator 
• Perluasan zone pembebanan 
• Mengurangi ruting panggilan jarak jauh 
• Peningkatan customer surplus karena 

akan menurunkan beban customer 
terutama beban panggilan Jarak jauh 

• Berkurangnya cross subsidy 
• Penggunaan NE lebih efisien 

Keuntungan 
• Revenue operator  tidak 

terganggu bahkan revenue 
panggilan jarak jauh akan 
meningkat 
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Penggabungan POC Penambahan POI 

Kerugian / Kendala  
• Berdampak pada Penurunan revenue 

panggilan jarak jauh  

• Secara cost based kemungkinan dapat 
menaikan biaya interkoneksi local 
tergantung besarnya trafik 

Kerugian / Kendala 
• Ada tambahan investasi operator 

• Ruting panggilan akan semakin 
panjang sehingga dapat 
berpengaruh pada QoS 

• Teknologi NGN tidak memerlukan 
banyak POI 

 

Pemilihan terhadap kedua opsi di atas perlu dilakukan agar tidak menimbulkan 

dampak yang buruk terhadap performasi pendapatan penyelenggara sehingga ada 

kestabilan dalam pengembangan industri kearah yang lebih kompetitif, sehingga 

perlu dibuat suatu kebijakan regulasi yang fair untuk semua pihak. 

 

5.5.2 Rencana Pengaturan POI dan POC Interkoneksi Kedepan 

Beberapa hal yang perlu menjadi kebijakan regulasi POI dan POC Interkoneksi 

kedepan antara lain : 

Tabel 5.4  Kebijakan Pengaturan POI dan POC Interkoneksi Kedepan 

Kebijakan Regulasi Tujuan 

• Pengaturan POI dan POC perlu 
dilakukan secara bertahap 

• Agar secara gradual tidak begitu 
berdampak pada bisnis operator  

• Prioritas Pemilihan POI dan POC 
yang akan diatur dilakukan 
berdasarkan permasalahan yang 
paling krusial baik secara bisnis, 
regulasi maupun customer surplus 

• Menyelesaian dispute yang terjadi 
• Mampu memberikan benefit pada 

semua pihak 

• Pengambilan keputusan dalam 
pemilihan POI dan POC yang akan 
diatur perlu melibatkan stakeholder 
terkait terutama para operator 

• Agar dalam implementasinya 
berjalan lancar karena merupakan 
hasil keputusan bersama 

• Mengubah ketentuan titik POI pada 
sentral gerbang 

• Tidak selalu terhubung secara fisik 
tetapi bisa virtual POI melalui MGW  

• Perlu dilakukan monitoring dan 
evaluasi terhadap implementasi di 
lapangan  

• Untuk melakukan perbaikan serta 
mengidentifikasi permasalahan baru 
yang mungkin muncul 
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Untuk mendukung kebijakan tersebut, maka dalam implementasinya perlu 

dilakukan beberapa kebijakan sesuai tahapan masa transisi dan era konvergensi 

antara lain : 

Tabel 5.4  Pengaturan POI dan POC Interkoneksi Masa Transisi dan Konvergensi 

 
Tahap 

Implementasi 
Rencana Kebijakan Hasil yg diharapkan 

Masa Transisi • Karena deviasinya penurunan 
jumlah POI dan POC cukup 
signifikan untuk menuju ke era NGN, 
maka perlu dilakukan penurunan 
secara bertahap 

• Penurunan dapat dilakukan dengan 
mengacu pada rencana transisi 
jaringan operator incumbent untuk 
menuju topologi jaringan NGN.  

• Dalam hal ini perlu diketahui 
rencana penyesuaian jumlah POI 
dan POC interkoneksi dari operator 
incumbent. 

• Penyesuaian jumlah 
POI dan POC 
interkoneksi menuju 
jumlah yang ideal pada 
era NGN 

• Kemungkinan jumlah 
POI dan POC para 
operator belum simetris 
tetapi tingkat dispute 
sudah mulai berkurang 

Masa Kedepan 
yang 
diharapkan 

• Operator didorong untuk melakukan 
upgrade networknya sesuai 
perkembangan teknologi yang ada 
dengan memberikan batas time 
frame yang jelas 

• Membuat kebijakan yang 
mengarahkan operator untuk 
melakukan efisiensi network  dan 
menyusun kebijakan pengaturan 
POI dan POC pada era NGN 

• Jumlah POI dan POC 
interkoneksi fixed dan 
mobile simetris 

• Fair bisnis dan 
transparansi 
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