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1. Definisi dan Fungsi Penomoran Telekomunikasi 

 
Penomoran adalah enabler layanan kepada pelanggan, dimana nomor merupakan 
identitas bagi pelanggan, dan merupakan alamat pelanggan untuk akses layanan. 

‘Nomor’ merupakan sumber daya nasional yang terbatas. Oleh karena itu 
pengalokasian blok-blok nomor kepada penyelenggara untuk keperluan 
jaringan dan p elayanan masing-masing dilakukan oleh Direktorat Jenderal 
Pos dan Telekomunikasi (Ditjen POSTEL) atas nama pemerintah. Selanjutnya 
penggunaan dan pengaturan blok nomor yang telah dialokasikan dilakukan 
oleh penyelenggara sendiri. (Fundamental Technical Plan 2000) 

‘Nomor’ adalah rangkaian dari digit desimal sebagai indikasi unik dari titik 
terminasi jaringan publik. Nomor mengandung informasi yang diperlukan 
untuk merutekan panggilan ke titik terminasi ini. 
Nomor dapat berupa format yang ditetapkan secara nasional maupun 
mengikuti format internasional. Format internasional dikenal juga sebagai 
nomor internasional telekomunikasi publik yang terdiri dari kode negara dan 
digit-digit berikutnya, selain prefix internasional. (ITU Rec E.164) 

Dalam perkembangannya, ITU-T mengeluarkan standar format penomoran 
internasional yang kemudian banyak dianut oleh negara-negara di dunia, yakni E.164. 
Indonesia juga salah satu negara yang menganut standar penomoran E.164 untuk 
alokasi nomor telepon yang aturannya dituangkan dalam FTP 2000. 
Penomoran E.164 dipergunakan untuk mengakomodasi layanan dasar seperti layanan 
teleponi, teleks, faksimili, dan telegrap. Dalam perkembangan layanan telekomunikasi 
yang semakin divergen dan bervariasi, terutama layanan yang berkembang dan tumbuh 
dari platform data, skema identifikasi end-user menjadi berganti ke platform 
pengalamatan (addressing) mengacu kepada protocol internet (IP). 
Nomor  merupakan sumber daya nasional yang terbatas. Pengertian terbatas disini, 
sebetulnya tidak mutlak, seperti sumber daya nasional lain yang juga terbatas yaitu 
frekuensi yang terbatasnya mutlak. Terbatasnya “nomor” karena nomor merupakan 
sumber daya jaringan, yang keterbatasannya ditentukan oleh jaringannya. Penomoran 
juga merupakan sarana untuk kerjasama antar jaringan/interkoneksi antar jaringan. 
Karena hal ini maka penomoran dapat merupakan salah satu “entry barrier” bagi calon 
operator (“new entrant”). 
Disebabkan hal-hal diatas maka penomoran merupakan salah satu “obyek” yang perlu 
diregulasi, karena itu dalam UU 36/tahun 1999 tentang telekomunikasi menyatakan 
bahwa “sistem penomoran ditetapkan oleh Menteri”. Sistem penomoran adalah suatu 
aturan/tatacara dalam memberikan tanda/alamat pada suatu terminal telekomunikasi, 
yang “unik” (tidak ada duanya), sehingga dapat mengarahkan informasi dari suatu 
tempat (pengirim) ketempat lainnya (tujuan) dengan tepat. Ke-unik-an adalah faktor 
yang paling penting, karena itu perlu dikoordinasikan penggunaannya. 
Dengan perkembangan teknologi yang berdampak pada munculnya layanan-layanan 
baru, yang dari semula hanya layanan teleponi dasar berkembang menjadi berbagai 
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layanan multimedia, maka masalah penomoran dan k oordinasinya menjadi semakin 
kompleks. Perkembangan teknologi yang mempengaruhi jaringan, utamanya ada pada 
transmisi dan penyambungan/switching. 
Transmisi akan menyalurkan informasi makin cepat dan makin besar (broadband), 
sedangkan switching dari circuit switched akan menuju ke packet switched/IP dan 
akhirnya akan menjadi seluruhnya berbasis IP. Hal inilah yang menyebabkan layanan 
yang semula hanya suara dan data dengan kecepatan 64 Kbps menjadi berbagai jenis 
layanan/multimedia dengan kecepatan sampai beberapa Mbps bahkan ratusan Mbps. 
Selain hal tersebut, layanan suara dan layanan data yang semula masing-masing 
melalui infrastruktur yang terpisah/beragam, dimana penomoran suara mengikuti ITU-T 
E.164 dan penomoran data mengikuti ITU-T X.121; kedepan akan menjadi layanan 
multimedia yang infrastrukturnya menyatu/seragam. Inilah yang disebut konvergensi. 
Jadi konvergensi adalah menyatunya berbagai jenis layanan, yang dapat diberikan oleh 
suatu jaringan. Layanan-layanan teleponi (dasar), data dengan berbagai kecepatan, 
gambar/video dapat disalurkan melalui jaringan yang sama. Layanan inipun sifatnya 
beragam, dapat point to point-interaktif-simetri, dapat point to multipoint-asimetris dan 
sebagainya. Sedangkan jaringannya dapat berupa jaringan tetap, jaringan bergerak, 
internet, jaringan terbuka, jaringan tertutup (batas-batas antara jaringan terbuka dan 
tertutup makin kabur), NGN, 3G, 4G. 
Dengan semakin banyaknya penyelenggara dan per kembangan teknologi ke arah 
konvergensi maka akan berdampak pada kebutuhan penomoran. Secara umum 
permasalahan penomoran yang terjadi dapat diidentifikasi sebagai berikut  : 

• Semakin terbatasnya alokasi penomoran, karena penomoran merupakan sumber 
daya yang terbatas. 

• Adanya inefisiensi terhadap system penomoran yang ada saat ini. 

• Dengan perkembangan teknologi yang berdampak pada munculnya layanan-
layanan baru, yang dari semula hanya layanan teleponi dasar berkembang 
menjadi berbagai layanan multimedia. 

• Perkembangan system penomoran E.164 dengan berkembangnya IPv6 dan 
system penomoran ENUM. 

• Belum adanya system penomoran telekomunikasi yang yang dapat mencakup 
sistem penomoran untuk era konvergen dan t etap juga mendukung sistem 
penomoran yang ada. 
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Tabel 1.1 : Pemetaan Fungsi Penomoran sebagai identitas dan enabler layanan 

Fungsi 
Penomoran Sudut Pandang Periode transisi Setelah transisi 

Identifikasi 
layanan (mis. 
PSTN atau 
seluler)  

Sebagian besar pelanggan 
menganggap penting  

Harus dipertahankan  Harus dipertahankan  

Identifikasi 
lokasi  

Untuk keperluan routing, tidak 
diperlukan lagi identifikasi lokasi, 
namun pelanggan tetap 
membutuhkan  

Harus dipertahankan  Harus dipertahankan, namun harus 
mempertimbangkan keperluan 
untuk efisiensi alokasi penomoran  

Identifikasi 
tarif  

Sejauh ini, pelanggan dapat 
mengetahui tarif panggilan dari 
layanan atau jarak, namun di era 
NGN, perbedaan tarif tidak akan 
terlalu signifikan  

Harus dipertahankan ketika masih 
ada perbedaaan tarif antar 
layanan  

Tidak perlu dipertahankan, karena 
kecenderungan tarif seluruh 
layanan akan menjadi semakin 
sama (flat)  

Identifikasi 
kualitas  

Era sekarang, kualitas PSTN 
mungkin masih lebih baik daripada 
kualitas seluler, namun kualitas 
PSTN pasti lebih baik daripada 
kualitas IP Phone  

Harus dipertahankan selama 
masih ada pe rbedaan kualitas 
layanan  

Tidak perlu dipertahankan karena 
kecenderungan seluruh layanan 
akan dilewatkan pada platform yang 
sama (IP)  sehingga kualitas 
layanan akan menjadi hampir sama  

Identifikasi 
social trust  

Ketika lokasi dari PSTN dapat 
diidentifikasi, maka akan memiliki 
social trust yang lebih tinggi 
daripada telepon seluler  

Harus dipertahankan sebagai 
identitas dari terminal tetap  

Harus dipertahankan sebagai 
identitas dari terminal tetap  
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2. LATAR BELAKANG KAJIAN PENOMORAN DI ERA 
KONVERGENSI  

 
Penomoran berperan sangat penting untuk penyediaan layanan telekomunikasi sebagai 
enabler layanan kepada end-user. Dalam kajian penomoran di working group 
Numbering Ditjen PPI, dilatar belakangi oleh adanya isu-isu dalam penomoran 
telekomunikasi, yakni sebagai berikut: 

a. Sistem penomoran saat ini belum didesain untuk layanan dan lingkungan NGN 
(IP-based). 

b. Sumber daya penomoran sudah terbatas, khususnya untuk penyelenggaraan 
FWA (Fixed Wireless Access). 

c. Indonesia belum mengalokasikan penomoran untuk layanan berbasis IP. 
d. Perlu adanya harmonisasi kajian infrastruktur ENUM dan layanan MNP dengan 

rencana penomoran NGN. 
e. Perubahan struktur industri (UAL, vertikal ke horisontal, seamless access) 

Dengan isu-isu tersebut, maka diperlukan suatu kajian penomoran di era konvergensi, 
terkait dengan kajian pemetaan penomoran di Indonesia, kajian kelayakan 
implementasi infrastruktur ENUM dan M obile Number Portability, dan j uga dengan 
antisipasi terhadap layanan-layanan baru yang memerlukan alokasi penomoran dari 
pemerintah. 
Peran regulasi juga harus kuat berkaitan dengan perlindungan pelanggan terhadap 
layanan yang dipergunakan oleh pelanggan, nomor merupakan enabler dari sebuah 
layanan, sehingga penggunaan nomor juga harus diatur dan diregulasi sehingga tidak 
menimbulkan adanya layanan-layanan yang cenderung malah merugikan pelanggan 
sebagai end-user telekomunikasi. 
Kajian yang dilakukan akan didukung dengan data-data benchmark dari negara lain, 
terkait dengan numbering plan negara bersangkutan, dan juga implementasi dari 
penomoran NGN dan juga layanan Mobile Number Portability dan E NUM. Dengan 
lingkup kajian tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif 
kepada industri telekomunikasi di Indonesia, terutama dalam memandang penomoran 
sebagai salah satu unsur penting dalam terjadinya layanan telekomunikasi, dan juga 
sebagai enabler konvergensi layanan dan jaringan ke depan. 
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3. SYSTEM NUMBERING EKSISTING 

 
Sistem penomoran layanan telekomunikasi di Indonesia mengacu kepada standar 
Rekomendasi ITU E.164 dan diatur dalam FTP Nasional tahun 2000 (KM. 4 tahun 
2001). Keputusan menteri tersebut diperbaharui dengan Peraturan Menteri KOMINFO 
no.9 tahun 2010, dimana perubahannya adalah pada ikhtisar peruntukan nomor 
sebagai berikut: 

Tabel 3.1 : Peruntukan penomoran sesuai PM 9/2010 

Kombinasi 
Digit 

PERUNTUKAN CATATAN 

1XY Kode akses untuk Pusat Layanan Masyarakat 
untuk Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik 
Negara dan Badan Usaha Milik Swasta 

X = 2-9; Y = 0-9 

11X Nomor Panggilan Darurat 

110 – Polisi 

112 – Panggilan darurat (yanmas POLRI) khusus untuk terminal STBS 

113 – Pemadam Kebakaran 

115 – S A R 

118 – Ambulans 

120XY Kode Akses untuk Jasa Nilai Tambah Teleponi 
Kartu Panggil (Calling Card) 

X, Y = 0-9 

12X(Y)(Z) Penggunaan akan diatur lebih lanjut X ≠ 0 

13X(Y)(Z) Penggunaan akan diatur lebih lanjut X ≠ 0 

130XY Kode Akses untuk RPUU X, Y = 0-9 

14X(Y)(Z) Kode Akses untuk Pusat Layanan Informasi 
(Call Centre) 

X = 0; Y = 0-9; 

Z = 0-9 

150(A)XYZ Kode Akses untuk Pusat Layanan Informasi 
(Call Centre) 

A = 0-9 

A = Kode Penyelenggara 
Telekomunikasi; 

X,Y,Z= 0-9 

15X(Y)(Z) Penggunaan akan diatur lebih lanjut X ≠ 0 

16X(Y)(Z) Penggunaan akan diatur lebih lanjut  
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17X(Y)(Z) Penggunaan akan diatur lebih lanjut X ≠ 0 

170XY Kode akses untuk ITKP dua tahap X, Y = 0-9 

18X(Y)(Z) Penggunaan akan diatur lebih lanjut  

199(X)(Y) Kode akses untuk Pusat Layanan Masyarakat 
untuk Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik 
Negara dan Badan Usaha Milik Swasta 

X,Y = 0,9 

19X(Y)(Z) Penggunaan akan diatur lebih lanjut X ≠ 9 

10X(Y)(Z) Penggunaan akan diatur lebih lanjut  

Xyyyy..... Nomor pelanggan PSTN X= 2-9 

0 Prefiks Nasional  

00X Prefiks SLI X = 1-9 

000 Penggunaan akan diatur lebih lanjut  

01X Prefiks SLJJ X = 1-9 

010XY Prefic ITKP satu tahap X,Y = 0-9 

(0)AB(C) Kode wilayah A = 2-7,9; B,C = 0-9 

(0)81X NDC untuk STBS nasional  

(0)82X NDC untuk STBS nasional  

(0)83X NDC untuk STBS nasional  

(0)84X NDC untuk STBS nasional  

(0)85X NDC untuk STBS nasional  

(0)86X Penggunaan akan diatur lebih lanjut X ≠ 8 

(0)87X NDC untuk STBS nasional  

(0)88X NDC untuk STBS nasional  

(0)89X NDC untuk STBS nasional  

(0)80X Pelayanan IN nasional 

(0)801 – Universal Personal Telecommunication (UPT) 

(0)802 – Cadangan untuk UPT 
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(0)803 – Cadangan untuk UPT 

(0)804 – Cadangan untuk UPT 

(0)805 – Virtual Private Network (VPN) 

(0)806 – Mass Calling (MAS) 

(0)807 – Universal Access Number (UAN) 

(0)808 – Credit/Account Card Calling (CCC/ACC) 

(0)809 – Premium Call (PRM) 

(0)800 – Freephone (FPH) 

 
3.1 Penomoran penyelenggaraan jaringan tetap lokal (PSTN) 
Sistem penomoran untuk penyelenggaraan jaringan tetap lokal menggunakan sistem 
terbuka (open) dimana ada perbedaan perlakuan cara menelepon untuk panggilan lokal 
dan panggilan jarak-jauh. Untuk panggilan jarak jauh, pelanggan harus memasukkan 
kode wilayah tujuan, namun untuk panggilan lokal, pelanggan hanya perlu 
memasukkan nomor telepon langsung. 

Tabel 3.2 : Skema penomoran terbuka 

Skema panggilan Nomor pelanggan 756xxxx (Bandung) 

Panggilan Lokal 756xxxx 

Panggilan Jarak Jauh (022)-756xxxx 

 
Kode area PSTN di Indonesia mengacu kepada kode area Telkom, dimana ada 
sejumlah 342 kode wilayah. Untuk wilayah penomoran, Indonesia dibagi menjadi 7 
wilayah penomoran seperti ditunjukkan oleh gambar dibawah: 
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Bagan 3.1 : Pembagian Kode Penomoran Wilayah PSTN 
Prinsip penomoran tersebut juga berlaku untuk penyelenggaraan jaringan tetap dengan 
mobilitas terbatas (FWA), bahkan secara fakta, jumlah pelanggan FWA sudah jauh 
melebihi pelanggan PSTN. 
Berikut adalah skema penomoran penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal menurut FTP 
2000 
 
a. Nomor (Signifikan) Nasional 
Dalam FTP Nasional 2000 ini, Nomor (Signifikan) Nasional untuk pelanggan telepon 
pada jaringan tetap mempunyai panjang 10 di git,  t erdiri atas 2 at au 3 di git Kode 
Wilayah dalam kombinasi dengan 8 atau 7 digit  Nomor Pelanggan. 
 

(Pr.)AB – DEFG - X1 X2 
  

atau (Pr.)ABC - DEF - X1 X2 
   

di mana AB atau ABC menunjukkan kode wilayah dan (  DEFG-X1 X2 X3 X4 ) atau ( 
DEF-X1 X2 X3 X4 ) menunjukkan nomor pelanggan. Terhadap batas maksimum yang 
ditetapkan oleh ITU-T, masih tersedia cadangan sebanyak 3 digit. 
 

1. Kode Wilayah 
Kode Wilayah menggunakan digit awal A = 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 9.  

2. Nomor Pelanggan Telepon 
Nomor Pelanggan telepon mempunyai panjang 8 digit untuk wilayah dengan 
kode AB, dan 7 digit untuk wilayah dengan kode ABC, dengan format sebagai 
berikut: 

D E F (G) -  X1  X2  X3  X4           ( D = 2 ... 9 ) 
 

Di dalam satu wilayah penomoran seluruh nomor pelanggan harus mempunyai 
panjang yang sama, namun untuk keadaan yang sifatnya sementara, boleh 
digunakan nomor dengan panjang campuran, dengan tujuan mempercepat 
proses ekspansi di wilayah tersebut. 

3. Blok Nomor Pelanggan 
Untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan nomor, Nomor Pelanggan  
ditempatkan di bawah pengendalian Ditjen POSTEL, dan di alokasikan kepada 
penyelenggara sesuai dengan kebutuhannya, dalam kelipatan blok-blok nomor 
yang berisikan 10.000 nomor pelanggan. Untuk wilayah ABC,  setiap blok nomor 
diidentifikasikan oleh 3 digit pertama dari nomor pelanggan yaitu DEF, sedang 
untuk wilayah AB oleh 4 digit pertama dari nomor pelanggan, yaitu DEFG. 
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Pengaturan selanjutnya dari nomor-nomor yang sudah dialokasikan (yakni 
bagian: X1 X2 X3 X4) dilakukan sendiri oleh penyelenggara. 

4. Kode Penyelenggara 
Empat digit pertama (atau tiga digit pertama, untuk wilayah ABC) dari Nomor 
Pelanggan, DEF(G) yang menjadi identitas dari blok nomor yang diuraikan pada 
butir 5.3.4 di atas, juga mempunyai fungsi administratif sebagai Kode 
Penyelenggara. Satu penyelenggaraan dapat mempunyai lebih dari satu kode 
penyelenggara. 
Penyelenggara yang memperoleh alokasi blok nomor dalam jumlah besar 
sekaligus dapat menggunakan kode penyelenggara yang ‘dipersingkat’, yaitu: 
DEF-, atau DE-, ataupun D-, tergantung pada jumlah dan struktur blok nomor 
yang diperolehnya. 
Dalam hal diperlukan identitas penyelenggara yang tidak ada duanya sampai ke 
tingkat nasional, maka kode penyelenggara pada butir 5.3.5.1 dan 5.3.5.2 di atas 
harus digunakan dalam kombinasi dengan kode wilayah. 

Identitas Penyelenggara  =   K ode Wilayah  +  K ode 
 Penggunaan lebih lanjut dari kode penyelenggara diserahkan kepada masing-

masing penyelenggara 
 

5. Kode Sentral 
Untuk berbagai keperluan, terutama untuk ruting dan pembebanan, 4 digit (atau 
3 digit) pertama dari Nomor Pelanggan juga mempunyai fungsi operasional 
sebagai Kode Sentral. Dalam panggilan lokal, sentral asal harus menganalisa 
digit-digit tersebut untuk menyalurkan panggilan ke tujuannya. Satu sentral dapat 
memiliki lebih dari satu kode sentral. 
Penggunaan lebih lanjut dari Kode Sentral diserahkan kepada masing-masing 
penyelenggara. 

6. Nomor Khusus 
Penggunaan nomor khusus diatur dan dikendalikan oleh Ditjen POSTEL, 
dialokasikan dari kelompok nomor dengan digit awal ‘1’. 
Nomor pelayanan darurat adalah: 

- Polisi   : 110 
- Pemadam Kebakaran : 113 
- SAR   : 115 
- Ambulans  :  118 
- Khusus untuk pelanggan STBS digunakan nomor darurat : 112 
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Nomor pelayanan darurat berlaku secara nasional; pelayanan yang sama dapat 
diakses dengan memutar nomor yang sama di semua jaringan telekomunikasi di 
Indonesia, baik jaringan tetap maupun jaringan bergerak (STBS). 
Setiap penyelenggaraan jaringan tetap lokal yang menyelenggarakan jasa 
teleponi dasar, dan setiap  penyelenggaraan STBS, wajib segera mengaktifkan 
nomor-nomor darurat tersebut sejak saat mulai beroperasi secara komersial. 
Pelaksanaannya dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau dengan 
bekerjasama dengan penyelenggara jaringan lokal lain. 
Nomor pelayanan pelanggan terdiri atas 3 at au 5 di git tergantung pada 
fungsinya, dan dapat berlaku secara nasional atau lokal tergantung pada tingkat 
kepentingannya. Pada dasarnya setiap penyelenggara dapat memperoleh nomor 
pelayanan pelanggan untuk keperluan lingkungannya sendiri. Meskipun 
demikian, untuk jenis-jenis pelayanan tertentu, satu nomor dapat digunakan 
secara bersama oleh semua penyelenggara yang beroperasi di dalam wilayah 
lokal yang sama. Penggunaan secara bersama yang dimaksud dapat berbentuk: 

a) untuk jenis pelayanan yang dimaksud, para penyelenggara membangun 
pusat pelayanan bersama; 

b) untuk jenis pelayanan yang dimaksud, setiap penyelenggara hanya 
melayani pelanggannya sendiri. 

Nomor pelayanan umum terdiri atas 3 at au 5 di git tergantung pada fungsinya, 
dan dapat berlaku secara nasional atau lokal tergantung pada tingkat 
kepentingannya.   
Pemegang hak atas nomor pelayanan umum harus menjalin kerjasama dengan 
setiap penyelenggara jaringan di mana nomor tersebut dikehendaki untuk 
diaktifkan. 
 

b. Penomoran Fixed Wireless Access (FWA) 
Penomoran di FWA hingga sekarang masih mengikuti penomoran FWL, dan juga 
mengikuti metode penomoran terbuka seperti di PSTN. Permasalahan yang muncul 
adalah keterbatasan jumlah nomor yang bisa dipergunakan oleh operator. 
Operator FWA di Indonesia berjumlah 4 operator, dan memiliki pelanggan 
sebanyak sebagai berikut: 

Tabel 3.3 : Jumlah Pelanggan FWA 

 
Dengan jumlah pelanggan yang semakin besar, maka kebutuhan alokasi nomor 
operator FWA akan menjadi semakin besar. 

Operator FWA 2006 2007 2008 2009 2010
1. Telkom 4.175.853        6.363.000        13.305.181      15.139.057      18.161.000      
2. Indosat 358.980           627.934           761.589           594.133           594.133           
3. BakrieTel 1.479.198        3.820.701        7.308.182        9.787.540        13.026.734      
4. Mobile-8 -                       -                       332.530           66.763             66.763             
Total 6.014.031        10.811.635      21.707.482      25.587.493      31.848.630      
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Dikarenakan penomoran FWA menggunakan nomor kode wilayah, maka 
keterbatasan sangat terasa pada daerah yang memiliki pelanggan besar. Nomor 
yang dipergunakan pada FWA sekarang adalah 

0-ABC-D-EFGHIJK 
Dimana: 
ABC  : kode wilayah 
D  : kode operator 
EFGHIJK : nomor pelanggan 

Dengan jumlah digit pelanggan sebanyak 7 digit, maka setiap operator hanya bisa 
memiliki maksimal 10.000.000 pelanggan per kode operator per wilayah layanan. 
Dengan kapasitas sebesar itu, maka operator besar yang memiliki pelanggan besar 
di kota-kota besar akan memiliki masalah, sedangkan hampir seluruh kode operator 
juga sudah dipergunakan untuk pelanggan PSTN.  
 

3.2 Penomoran untuk selular 
Sistem penomoran penyelenggaraan seluler mengacu sistem penomoran tertutup 
(closed), dimana setiap panggilan baik lokal maupun interlokal wajib men-dial seluruh 
nomor telepon pelanggannya. 
Di indonesia, terdapat 8 penyelenggara seluler, yakni: 

1. Telkomsel 
2. Indosat 
3. XL Axiata 
4. Axis Telecom Indonesia 
5. Hutchison (3) 
6. Smart Telecom 
7. Mobile-8 
8. Sampoerna Telecom Indonesia 

Untuk melayani pelanggannya, maka para penyelenggara tersebut berhak atas alokasi 
penomoran sesuai dengan permintaan dan juga ketersediaan alokasi penomoran 
nasional E.164 blok seluler (08xx ...). 
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Bagan 3.2 : Tabel nomor seluler 

Berikut adalah regulasi pengaturan penomoran sesuai dengan FTP 2000: 
MSISDN adalah nomor internasional untuk terminal/pelanggan jaringan bergerak 
seluler, terdiri atas Kode Negara (yakni 62 unt uk Indonesia), diikuti oleh N(S)N-Mobil 
yang terdiri atas Kode Tujuan Negara (NDC) dan Nomor Pelanggan. 
Format untuk N(S)N-Mobil adalah sebagai berikut: 

 

  ABC - X1 X2 X3 X4 ……….. 

di mana ABC adalah NDC dan X1X2X3X4…. nomor pelanggan. 
Hanya NDC yang perlu diatur dan dialokasikan oleh Ditjen POSTEL 
a. Kode Tujuan Nasional (NDC) 

Untuk setiap penyelenggaraan STBS dialokasikan NDC sendiri, yang terdiri atas 
3 digit (ABC), yang juga berfungsi sebagai identitas penyelenggara yang 
bersangkutan. Satu penyelenggara dimungkinkan untuk mendapat lebih dari satu 
NDC.  
NDC untuk jaringan bergerak seluler dialokasikan dari kelompok nomor A = 8. 
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b. Nomor Pelanggan 
Pada dasarnya pengaturan nomor pelanggan (X1 X2 X3 X4 …) dilakukan sendiri 
oleh penyelenggara masing-masing, baik mengenai panjang nomor (jumlah digit) 
yang digunakan, maupun mengenai fungsi/kegunaan dari setiap digit yang 
digunakan tersebut, dengan tetap memperhatikan panjang maksimum yang 
dibolehkan untuk N(S)N-Mobil. 
Meskipun demikian, dengan diberlakukannya beberapa ‘zona pembebanan’ oleh 
penyelenggara STBS, maka setiap penyelenggara STBS diwajibkan untuk 
membuat dan mengumumkan ‘Rencana Penomoran’ yang disesuaikan dengan 
zona-zona pembebanan yang digunakannya (lihat juga Bab IV – Rencana 
Pembebanan). 

 
c. Penomoran internal dalam penyelenggaraan STBS 

Disamping MSISDN yang telah diuraikan di atas, penyelenggaraan STBS 
(berbasis GSM) menggunakan dua j enis penomoran internal, yaitu IMSI dan 
MSRN. 
International Mobile Subscriber Identity (IMSI) adalah nomor urut yang diberikan 
kepada setiap terminal STBS, sebagai identitas yang tidak ada duanya dalam 
satu wilayah pelayanan STBS.  IMSI tidak diumumkan dan tidak diketahui  oleh 
pelanggan. 
IMSI terdiri atas 3 digit Mobile Country Code (MCC), dikombinasikan dengan 2 
digit Mobile Network Code (MNC) yang mencirikan jaringan STBS-induk, dan 10 
digit (maksimum) Mobile Station Identification Number (MSIN) 

MCC   +    MNC   +   MSIN  

Pengaturan dan penggunaan IMSI sepenuhnya menjadi urusan dan tanggung 
jawab penyelenggara, dengan memperhatikan hal-hal berikut: 

• MCC yang dialokasikan oleh ITU-T untuk Indonesia adalah 510 (ITU-T 
E.212). 

• MNC ditetapkan melalui koordinasi dengan Ditjen POSTEL. 
 

Mobile Station Roaming Number (MSRN) adalah nomor intern untuk keperluan  
ruting dalam kaitannya dengan panggilan ke terminal STBS yang sedang 
menjelajah (ITU-T Q.1001). MSRN adalah nomor internasional yang dialokasikan 
secara sementara (selama pelanggan melakukan penjelajahan), dan karenanya 
menggunakan struktur yang sama dengan  MSISDN. MSRN untuk pelanggan 
dari negara lain yang menjelajah di Indonesia adalah: 

 

 
62 + N(S)N Mobil ‘sementara’ 
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N(S)N-Mobil-sementara menggunakan NDC dari penyelenggara STBS Indonesia 
yang menerima penjelajahan. 
Pengaturan dan penggunaan MSRN sepenuhnya menjadi urusan dan tanggung 
jawab penyelenggara jaringan bergerak seluler yang menerima penjelajahan. 

 
Tabel 3.4 : Tabel pertumbuhan pelanggan seluler di Indonesia 

 
 

Penomoran yang dipergunakan di Indonesia seperti telah dijelaskan pada 
gambar 2 dan penjelasan FTP 2000, dengan menggunakan 8 digit di belakang 
nomor prefix nasional dan p enyelenggara, terdapat 100.000.000 nomor yang 
bisa dipergunakan oleh pelanggan. 
Dengan jumlah pelanggan yang masih sebesar total 196.140.848 pada tahun 
2010, maka seharusnya blok tersebut akan masih sangat cukup untuk 
menangani seluruh pelanggan seluler di Indonesia, apalagi setiap operator 
seluler kini memiliki lebih dari 2 blok nomor. 

  

Operator Seluler 2006 2007 2008 2009 2010
1. Telkomsel 35.597.000      47.890.000      65.306.000      81.643.532      94.010.000      
2. Indosat 16.704.729      24.445.422      36.510.246      33.100.000      44.272.317      
3. Excelcomindo 9.527.970        15.469.000      26.015.517      31.438.377      40.400.000      
4. Mobile-8 1.825.888        3.012.801        2.701.914        2.805.842        2.805.842        
5. STI 134.713           310.464           784.343           636.868           636.868           
6. NTS 12.715             4.788               3.234.800        4.105.156        4.105.156        
7. HCPT -                       2.039.406        4.500.609        7.311.000        7.311.000        
8. Smart Telkom -                       -                       1.530.823        2.599.665        2.599.665        
Total 63.803.015      93.171.881      140.584.252    163.640.440    196.140.848    
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4. BENCHMARK IMPLEMENTASI 

 
4.1 Benchmark Numbering Plan di negara lain 

4.1.1 United Kingdom 
Badan yang berwenang melakukan pengalokasian nomor di UK adalah 
Pemerintahan UK Office of Communication (Ofcom).  
Penomoran telephon di United Kingdom, berdasarkan National Telephone 
Numbering Plan, merupakan system yang digunakan untuk menetapkan 
penomoran telephon di United Kingdom. Hal ini diatur oleh pemerintaham 
United Kingdom Office of Communications (Ofcom), dimana bertanggung 
jawab dalam pertelekomunikasian. 
Pada tanggal 28 A pril 2001, hampir seluruh nomor geografis dan sebagian 
besar dari nomor non-geografis nasional memiliki 9-10 angka setelah code 
trunk “0”. Dan untuk nomor telephone mobile nasional memiliki 10 ang ka 
setelah kode trunk “0”. Secara keseluruhan National Numbering Plan UK, 
adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 : Numbering plan UK 

Prefix Service Type 

01 Kode Area Geografis 

02 Kode Area Geografis (mulai digunakan tahun 2000) 

03 Kode Non-Geografis Nasional, dibebankan pada pemanggil dengan 
rate kode area geografis (diperkenalkan tahun 2007) 
Panggilan ini termasuk free dalam perencanaan “inclusive minutes”, 
tidak seperti penomoran 08, beberapa panggilan akan mendapat biaya 
tambahan, tergantung operator. 

04 Cadangan 

05 Penomoran Korporasi dan layanan VoIP (beberapa layanan VoIP 
menggunakan prefix 08 at au nomor geografis). Freephone (toll free) 
dengan format 0500. 

06 Cadangan untuk kemungkinan penggunaan Personal Numbering  

07 Untuk nomor telephone mobile dengan format : 074xx, 075xx, 07624, 
077xx, 078xx, and 079xx 
Nomor WiFi pada 079112 and 079118 
Personal Numbering 070 
Pagers di 076xx 

08 Freephone (toll free) untuk 080 dan Special Service (dengan rate lokal 
dan nasional) untuk 084 dan 087 

09 Layanan Rate Premium 
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Contoh penomoran geografis, sesuai dengan perizinan dari Ofcom: 

Nomor Lokasi 

(020) xxxx xxxx  London 

(0113) xxx xxxx Leeds 

(01382) xxxxxx Dundee 

(01204) xxxxx Boltom 

(015396) xxxxx Sedbergh 

(016977) xxxx Brampton 

Di UK, panjang kode area bisa terdiri dari 2, 3, 4 atau sampai 5 digit (setelah 
angka awal “0”). Daerah dengan kode area lebih pendek, untuk perkotaan 
besar, izin alokasi nomor telephon yang lebih sebagai bagian nomor lokal 
dengan jumlah digit yang lebih banyak (ex: London). Nomor pelanggan lokal 
memiliki panjang dari 4 sampai 8 digit sehingga jumlah total digit untuk nomor 
telephone bisa mencapai 10 digit angka. Kode area disusun berdasarkan pada 
kode STD (Subcriber Trunk Dialling) atau dialling code di UK 
Sedangkan untuk panggilan Internasional, Ofcom dan rekomendasi ITU-T 
E.123 meneta[kan bahwa penomoran ditulis dengan format seperti contoh 
berikut: 

Nomor Lokasi 

+44  20  xxxx xxxx  London 

+44  113 xxx xxxx Leeds 

+44  1382  xxxxxx Dundee 

+44  1204  xxxxx Boltom 

+44  15396  xxxxx Sedbergh 

+44  1697  xxxx Brampton 

Secara umum, format yang digunakan yaitu +44 xxx xxx xxxx atau +44<kode 
area><nomor lokal> 
 

a. Format Penomoran Geografis 
• (01xxx) xxxxxx 

Format ini digunakan oleh kebanyakan area. Memiliki 4 di git kode area 
(setelah “0”) dan 6 d igit nomor pelanggan. Range kode area dari 01200 
sampai 01998. Sebagai contoh 

01224 Aberdeen 22 = AB 

01244 Chester  24 = CH  

http://en.wikipedia.org/wiki/Aberdeen
http://en.wikipedia.org/wiki/Chester
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01382 Dundee  38 = DU  

01429 Hartlepool  42 = HA  

01482 Hull 48 = HU 

 
•  (01xxx) xxxxx 

Format ini digunakan kurang dari 40 a rea perkotaan dimana nomor 
pelanggan panjangnya 5 digit. Penomoran ini hanya memiliki 9 digit setelah 
angka “0”. Contoh pengkodean dari kode area dengan format ini adalah: 

01204  Bolton  20 = BO 

01750  Selkirk  75 = SK 

01900  Workington  90 = WO 

 
 

• (01x1) xxx xxxx 
Format penomoran geografis ini merupakan permulaan dari 5 k ota besar 
yang mengalihkan semua nomor panggilan pada tahun 1960, selanjutnya hal 
ini pun dilakukan pada kota Metropolitan seperti Tyne dan Wear, eastern 
Country Durham dan south-eastern Northumberland dari 1980 dan 
seterusnya. Kota-kota ini memiliki 3 digit kode area yang berbentuk 1x1 
(setelah angka “0”) dan 7 digit nomor pelanggan. Contoh penomorannya 
adalah sebagai berikut: 

0121  Birmingham  formerly 021 (2 = B) 

0131  Edinburgh  formerly 031 (3 = E) 

0151  Liverpool  formerly 051 (5 = L) 

 
• (011x) xxx xxxx 

Format nomor geografis untuk tahap kedua pada kota-kota besar dan kecil 
yaitu perubahan ke bentuk 3 digit kode area baru. Pada saat perubaahn, satu 
digit extra yang ditambahkan pada nomor pelanggan. Enam area berikut 
memiliki sebuah kode area 3 digit yang sesuai dengan bentuk 11x, memiliki 
nomor pelanggan 7 digit. Tiga digit pertama dari nomor lokal 
mengidentifikasian ukuran area apakah kota besar atau kecil. Sebagai 
catatan bahwa format pembacaan kode area telah mengalami perubahan 
sekali dengan menambahkan “1” setelah “0”.  

0113 Leeds formerly 0532 (53 = LE) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dundee
http://en.wikipedia.org/wiki/Hartlepool
http://en.wikipedia.org/wiki/Kingston_upon_Hull
http://en.wikipedia.org/wiki/Bolton
http://en.wikipedia.org/wiki/Selkirk,_Scottish_Borders
http://en.wikipedia.org/wiki/Workington
http://en.wikipedia.org/wiki/Birmingham
http://en.wikipedia.org/wiki/Edinburgh
http://en.wikipedia.org/wiki/Liverpool
http://en.wikipedia.org/wiki/Leeds
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0114 Sheffield formerly 0742 (74 = SH) 

0115 Nottingham formerly 0602 (60 = NO) 

0116 Leicester formerly 0533 (53 = LE) 

0117 Bristol formerly 0272 (27 = BR) 

0118 Reading formerly 01734 (73 = RE) 

 
 

• (02x) xxxx xxxx 
Ini merupakan format penomoran geografis terbaru. Penomoran terdiri dari 
kode are 2 di git yang sesuai denga bentuk 02x, dan 8 di git untuk nomor 
pelanggan. Empat digit pertama mengidentikan nomor lokal dari ukuran area 
sebagai kota besar atau kecil.  C ontoh penomorannya adalah sebagai 
berikut: 

020 London formerly 0171 and 0181 ( 1995–2000), 
071 and 081 (1990–1995), 01 (1960s-1990) 

023 
Southampton (023) 8xxx xxxx formerly 01703 (70 = SO) 

Portsmouth (023) 9xxx xxxx formerly 01705 (70 = PO) 

024 Coventry formerly 01203 (20 = CO) 

028 Northern Ireland 

(028) 71xx xxxx Derry formerly (01504) xxxxxx 

(028) 28xx xxxx Larne formerly (01574) xxxxxx 

(028) 37xx xxxx Armagh formerly (01861) xxxxxx 

(028) 82xx xxxx Omagh formerly (01662) xxxxxx 

(028) 90xx xxxx Belfast formerly (01232) xxxxxx 

(028) 92xx xxxx Lisburn formerly (01846) xxxxxx 

(028) 95xx xxxx Belfast new number range 

029 Cardiff formerly 01222 (22 = CA) 

 
 

• (01xxxx) xxxxx and (01xxxx) xxxx 
Ini adalah format penomoran geografis tertua dan digunakan oleh 12 k ota 
kecil dan pedesaaan dimana nomor pelanggan terdiri dari 4-5 digit. Sebagai 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sheffield
http://en.wikipedia.org/wiki/Nottingham
http://en.wikipedia.org/wiki/Leicester
http://en.wikipedia.org/wiki/Bristol
http://en.wikipedia.org/wiki/Reading,_Berkshire
http://en.wikipedia.org/wiki/London
http://en.wikipedia.org/wiki/Southampton
http://en.wikipedia.org/wiki/Portsmouth
http://en.wikipedia.org/wiki/Coventry
http://en.wikipedia.org/wiki/Northern_Ireland
http://en.wikipedia.org/wiki/Derry
http://en.wikipedia.org/wiki/Larne
http://en.wikipedia.org/wiki/Armagh
http://en.wikipedia.org/wiki/Omagh
http://en.wikipedia.org/wiki/Belfast
http://en.wikipedia.org/wiki/Lisburn
http://en.wikipedia.org/wiki/Belfast
http://en.wikipedia.org/wiki/Cardiff
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catatan bahwa kode STD dan nomor pelanggan tidak selalu berjumlah total 
10 digit setelah angka “0”. Kode area telah diubah dengan menambahkan 
digit “1” secara langsung setelah angaka “0” sebagai bagian dari PhONEday 
di tahun 1995. Sejumlah tempat menggunakan dua format penomoran yang 
menyebabkan pengurangan secara cepat dalam beberapa dekade dan 
Hallbankgate/Brampton merupakan tempat di UK yang memiliki nomor lokal 4 
digit.  

013873 Langholm 

015242 Hornby 

015394 Hawkshead 

015395 Grange-over-Sands 

015396 Sedbergh 

016973 Wigton 

016974 Raughton Head 

016977 Brampton[3][4] 

017683 Appleby 

017684 Pooley Bridge 

017687 Keswick 

019467 Gosforth 

 
 
 

 

b. Format Penomoran Non-Geografis 
• 03xx xxx xxxx—penomoran "UK-wide"  

Pada tanggal 27 Juli 2006, Ofcom mengumumkan bahwa perusahaan akan 
segera dapat menggunakan nomor "03" non-geografis, di tempat nomor non-
geografis nomor (seperti angka 0870 atau 0845). Pelanggan akan 
dibebankan pada rate yang sama seolah-olah pelanggan menghubungi 
nomor geografis (01 atau 02). Ini berarti bahwa pelanggan akan 
mendapatkan keuntungan berupa "free" menit bagi pelanggan ponsel atau 
sambungan telepon rumah yang akan memanggil nomor-nomor geografis 
dengan memanfaatkan menit inklusif, dimulai sejak tanggal 13 Februari 
2007. Ofcom merilis rincian lebih lanjut tentang rencana mereka untuk range 

http://en.wikipedia.org/wiki/Langholm
http://en.wikipedia.org/wiki/Hornby
http://en.wikipedia.org/wiki/Hawkshead
http://en.wikipedia.org/wiki/Grange-over-Sands
http://en.wikipedia.org/wiki/Sedbergh
http://en.wikipedia.org/wiki/Wigton
http://en.wikipedia.org/wiki/Raughton_Head
http://en.wikipedia.org/wiki/Brampton,_Carlisle
http://en.wikipedia.org/wiki/Brampton,_Carlisle
http://en.wikipedia.org/wiki/Telephone_numbers_in_the_United_Kingdom#cite_note-Brampton-2
http://en.wikipedia.org/wiki/Telephone_numbers_in_the_United_Kingdom#cite_note-Brampton-2
http://en.wikipedia.org/wiki/Appleby
http://en.wikipedia.org/wiki/Pooley_Bridge
http://en.wikipedia.org/wiki/Keswick,_Cumbria
http://en.wikipedia.org/wiki/Gosforth,_Cumbria
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“03” dan mengumumkan bahwa alokasi nomor “03” untuk penyedia akan 
dimulai pada Maret 2007. Sementara nomor 01, 02 dan 07 dapat menerima 
pesan teks. Saat ini sebagian besar penyedia jaringan selular tidak 
mendukung pengiriman pesan teks ke nomor “03”. Range penomoran “03” 
yang berbeda ditetapkan sebagai berikut: 

- 0300/0303 dicadangkan untuk kualifikasi badan publik dan organisasi 
non-profit,  

- 0330/0333, untuk pengalokasi kepada siapapun, 
- 034x/037x  digunakan untuk migrasi dari nomor 087x/084x dengan range 

masing-masing.  
Ofcom sendiri akan mulai menggunakan 03 nomor pada 13 November 2007 
untuk penggunaan publik.  
 
 

030x xxx xxxx dicadangkan untuk kualifikasi badan 
publik dan organisasi non-profit 

033x xxx xxxx untuk pengalokasi kepada siapapun / 
end user 

034x xxx xxxx untuk migrasi dari nomor 084x  

037x xxx xxxx untuk migrasi dari nomor 087x  

 
 

• 05x xxxx xxxx—cadangan untuk penomoran corporate 
Tidak seperti penomoran “03”, tidak ada harga yang seragam untuk 
penomoran “05”, akan diberlakukan sejumlah tarif yang berbeda tergantung 
pada nomor yang dihubungi. Beberapa dibebankan pada tarif geografis, 
yang lain tidak, dan tidak seperti penomoran "03”, operator lain tidak 
diharuskan untuk membebankan pembiayaan dengan tarif yang sama untuk 
panggilan ke nomor “05” 
 

055 xxxx xxxx 
Nomor Corporate (tetapi digunakan 
pula oleh BT untuk layanan Broadband 
Voice) 

056 xxxx xxxx 

Dialokasikan oleh Ofcom untuk LIECS 
(Location Independent Electronic 
Communications Services), seperti 
layanan VoIP 

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Voice_over_Internet_Protocol
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• 0500 xxxxxx—Freefone services dialokasikan sebelum tahun 1999 
Range “0500” digunakan untuk beberapa layanan freephone yang awalnya 
disediakan oleh Mercury Communications Ltd (sekarang Cable & Wireless 
Worldwide). Angka-angka ini berbeda dari sisa range”05” bahwa nomornya 
hanya terdiri dari 10 digit, misalnya 0500 2 88 2 91 (BBC Radio 2, 88-91 FM), 
karena mereka dialokasikan sebelum range “05” ditetapkan untuk 
penomoran perusahaan. 
 

0500 xxxxxx "Freephone" (free to call from landline, 
up to 40p per minute from mobile). 

 
 

• 07xxx xxxxxx—nomor mobile phones, pagers, Personal Numbering dan WiFi. 
Setiap Perusahaan telepon seluler dialokasikan range yang berbeda pada 
penomoran kode area 074xx, 075xx 07624, 077xx, 078xx dan 079xx. 
Perubahan ke nomor ponsel kebanyakan diganti secara langsung, seperti 
pelanggan Vodafone di blok 0378 menjadi 07778. 
 

070 xxxx xxxx Personal Numbering 

074xx xxxxxx Mobile phones (sejak November 2009) 

075xx xxxxxx Mobile phones (sejak May 2007) 

076xx xxxxxx 
Pagers (tidak termasuk 07624, 
digunakan for untuk mobile phones di 
the Isle of Man) 

077xx xxxxxx 
Mobile phones (former 03xx and 
04xx—mostly Vodafone and O2 
(formerly Cellnet) 

078xx xxxxxx 
Mobile phones (former 05xx, 06xx and 
08xx—mostly Vodafone and O2 
(formerly Cellnet) 

079xx xxxxxx 
Mobile phones (former 09xx—mostly 
Orange and T-Mobile (formerly 
one2one) 

07911 2xxxxx 
07911 8xxxxx 

WiFi numbers (digunakan oleh 
perusahaan seperti Tovo and 
Mobiboo) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Toll-free_telephone_number
http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_Numbering
http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_Numbering
http://en.wikipedia.org/wiki/Vodafone
http://en.wikipedia.org/wiki/O2_plc
http://en.wikipedia.org/wiki/O2_plc
http://en.wikipedia.org/wiki/O2_plc
http://en.wikipedia.org/wiki/Vodafone
http://en.wikipedia.org/wiki/O2_plc
http://en.wikipedia.org/wiki/O2_plc
http://en.wikipedia.org/wiki/O2_plc
http://en.wikipedia.org/wiki/Orange_%28company%29
http://en.wikipedia.org/wiki/T-Mobile
http://en.wikipedia.org/wiki/T-Mobile
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c. 08xx xxx xxxx—Non-geographic fixed-rate, or special-rate services 

Dengan pengecualian nomor freephone 080x, nomor dibebankan dengan tarif 
geografis, dengan tambahan hingga sambungan komunikasi berakhir. 
Tambahan pendapatan ini dapat dibagi dengan pelanggan, tetapi ini pun 
sering digunakan sebagai pengganti untuk mensubsidi layanan jaringan 
tambahan, seperti fax ke email, aplikasi kantor virtual, panggilan antrian, 
nomor voicemail dan kemudahan pengalihan.  . 
 

0800 xxxxxx 
0800 xxx xxxx 
0808 xxx xxxx 

"Freephone" (free to call from landline, 
up to 40p per  minute from mobile. Calls 
to certain charity and similar services are 
free from mobile). 

0800 1111 for Childline and 0845 46 47 for NHS 
Direct 

0820 xxx xxxx Internet for Schools 

0845 xxx xxxx Up to 5p a minute, varies 
daytime/evening/weekend 

0844 2xx xxxx Up to 6p a minute, varies 
daytime/evening/weekend 

0844 3xx xxxx Up to 6p a minute, varies 
daytime/evening/weekend 

0844 4xx xxxx Up to 6p a minute, varies 
daytime/evening/weekend 

0844 5xx xxxx Up to 6p a minute, varies 
daytime/evening/weekend 

0844 6xx xxxx Up to 6.2p a minute, varies 
daytime/evening/weekend 

0844 7xx xxxx Up to 6p a minute, varies 
daytime/evening/weekend 

0844 8xx xxxx Up to 6p a minute, varies 
daytime/evening/weekend 

0844 9xx xxxx Up to 6p a minute, varies 
daytime/evening/weekend 

0843 xxx xxxx Up to 5p a minute but fixed (e.g. always 
4p/minute or always 5p/minute) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Toll-free_telephone_number
http://en.wikipedia.org/wiki/0845_number


 

Penomoran di Era Konvergensi 23 

0842 xxx xxxx Up to 5p a minute but fixed (e.g. always 
4p/minute or always 5p/minute) 

0870 xxx xxxx Up to 8p a minute, varies 
daytime/evening/weekend 

0871 2xx xxxx 
to 
0871 9xx xxxx 

Up to 10p a minute but fixed (e.g. always 
8p/minute or always 10p/minute) 

0872 xxx xxxx Up to 10p a minute but fixed (e.g. always 
8p/minute or always 10p/minute) 

0873 xxx xxxx Up to 10p a minute but fixed (e.g. always 
8p/minute or always 10p/minute) 

 
 

d. 09xx xxx xxxx—Premium Rate Content Services 
Penomoran di range 09xx dikenakan tarif tertinggi dari setiap panggilan  di  
Inggris, dan dikendalikan oleh berbagai peraturan mengenai penggunaannya. 
Regulator PhonepayPlus, sebelumnya dikenal sebagai ICSTIS.  

090x xxx xxxx Premium rate content services 

0908 xxx xxxx 
0909 xxx xxxx 
0982 xxx xxxx 

Sexual entertainment services 

091x xxx xxxx Premium rate non-content services 

092x xxx xxxx 
to 
099x xxx xxxx 

Broadband services 

 
4.1.2 Jepang 

Tabel 4.2 : Numbering plan Jepang 

http://en.wikipedia.org/wiki/0870_number
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Jepang juga memiliki alokasi penomoran untuk layanan FMC (Fixed-Mobile 
Convergence) pada 060-CDEFGHJK. FMC yang berlaku di jepang adalah 
sebagai berikut: 

1. One charge system  
Pelanggan mendapatkan keuntungan dengan bisa memiliki single billing 
untuk layanan mobile dan fixed. Dengan layanan ini, pelanggan 
mendapatkan kemudahan untuk bisa menggunakan telepon seluler dan 
telepon tetap dengan satu tagihan, bahkan mendapatkan promosi diskon. 

 
2. One handset  

Pelanggan dapat melakukan telepon dengan satu telepon dan satu nomor 
baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Dengan layanan ini, 
pelanggan bisa menggunakan telepon genggam untuk mobilitas maupun 
untuk komunikasi di rumah dengan akses bluetooth maupun wifi.  

 
3. One network 

Penyelenggara menyediakan layanan dengan satu database dan satu 
jaringan yang seamless. Dengan layanan ini, pelanggan bisa 
menggunakan akses quadrupple play, yakni akses internet, televisi, 
seluler, dan telepon tetap dengan menggunakan satu jaringan 
penyelenggara. 
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4.1.3 Australia 
Alokasi penomoran telephone di Australia dilakukan oleh Australian 
Communications and Media Authority (ACMA). 
Australia secara geografis membagi wilayahnya menjadi empat kode area yang 
luas, sebagian besar mencakup lebih dari sati negara dan/atau wilayah. Nomor 
telepon standar di Australia memiliki sepuluh digit, yang pertama adalah “0”. 
Angka pertama menunjukkan jenis layanan, seperti berikut: 
00 : panggilan darurat dan akses internasional 
01 : layanan telepon alternatif 
02 : geografis, wilayah central-east (New South Wales) 
03 : geografis, wilayah sout-east (tasmania, victoria) 
04 : layanan seluler digital (GSM dan 3G) 
05 : Nomor universal/pribadi 
07 : Geografis, wilayah north-east (Queensland) 
08 : wilayah tengah dan barat 
 

a. Nomor geografis 
Nomor telepon fixed di australia terdiri dari: 

- Kode area (dua digit, dimulai dengan ‘0’), dan 
- Nomor lokal (delapan digit) 

Kode area tidak sama persis dengan batas-batas negara. Terutama bagian New 
South Wales (NSW) sekitar Broken Hill (sebagian besar wilayah negara bagian 
ini kurang dari 1% penduduk) menggunakan nomor (08)80xx, dan Wodonga, 
yang di victoria namun dalam NSW dengan kode area (02). 4-6 digit pertama 
merupakan nomor “lokal”, dan digit sisanya merupakan sentral di garis 
perbatasan. Hampir semua sentral memiliki lebih dari satu prefix, dan bi sa 
menambahkan digit prefix ketika ada pertumbuhan permintaan. 
Sambungan telepon di Australia juga menggunakan sistem terbuka sama seperti 
di Indonesia. 

b. Nomor seluler 
Nomor telepon seluler dimulai dengan nomor “04”, diikuti dengan delapan digit 
nomor, misalnya 04yy yxx xxx. Kode y merupakan kode jaringan, walaupun 
sudah ada layanan Mobile Number Portability, tidak ada lagi hubungan fix antara 
nomor telepon seluler dan j aringan yang digunakan. Nomor baru masih 
dialokasikan untuk perusahaan telepon, sehingga nomor baru masih 
dialokasikan untuk perusahaan telepon, sehingga nomor baru umumnya akan 
tetap berada di “home” network. 
Setiap operator ponsel dialokasikan dalam bentuk blok angka, seperti yang 
tercantum dibawah ini. Namun Mobile Number Portability merupakan individu 
yang mungkin telah “diporting”. Ada juga banyak MVNO yang menggunakan 
nomor dari wholesale atau mungkin memiliki range mereka sendiri. 



 

Penomoran di Era Konvergensi 26 

Tabel 4.3 : Alokasi penomoran “04” untuk operator seluler dan MVNO 

04xx 04x0 04x1 04x2 04x3 04x4 04x5 04x6 04x7 04x8 04x9 

040x Telstra Optus Vodafone Telstra 

041x Vodafone Optus Vodafone Telstra 

042x 0420 Multi Optus Vodafone Telstra 

043x Vodafone Optus Vodafone Optus Spare Telstra 

044x Spare 0444 
Multi Spare Telstra Vodafone 

045x Vodafone Spare Telstra 

046x Spare Optus Telstra 0468 
Multi LycaMobile 

047x LycaMobile Spare Telstra Optus 0479 Multi 

048x Spare Telstra 0488 
Multi 0489 Multi 

049x Spare 

 
Tabel 4.4 : Alokasi penomoran “04” untuk operator seluler dan MVNO 

Multi Range Provider 

0420 

0420000000-0420019999 Rail Corporation New South Wales 

0420020000-0420099999 Spare 

0420100000-0420109999 Pivotel Satellite Pty Limited 

0420110000-0420199999 Spare 

0444 

0440000000-0444399999 Spare 

0444400000-0444499999 Telstra 

0444500000-0446999999 Spare 

0468 
0468000000-0468299999 Spare 

0468300000-0468999999 Optus 

0479 0479000000-0479199999 Optus 

http://en.wikipedia.org/wiki/Telstra
http://en.wikipedia.org/wiki/Optus
http://en.wikipedia.org/wiki/Vodafone_Australia
http://en.wikipedia.org/wiki/LycaMobile
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0479200000-0479999999 Spare 

0488 

0488000000-0488799999 Telstra 

0488800000-0488899999 My Number Pty Ltd 

0488900000-0488999999 Telstra 

0489 

0489000000-0489839999 Spare 

0489840000-0489849999 Victorian Rail Track 

0489850000-0489999999 Spare 

 

c. Personal Number (05) 
- 0500 – “Find me anywhere” – mengalihkan nomor ke nomor ponsel dan 

penelepon yang akan membayar biaya pengalihan (divert). Ini adalah awalan 
nomor yang digunakan oleh layanan OneNumber Telstra. Nomor ini adalah 
layanan fleksibel yang memungkinkan alokasi nomor 0500 dengan berbagai 
nomor konvensional (biasanya nomor rumah, kantor, ponsel, dll). Hal ini juga 
bisa bebas dipergunakan ke nomor-nomor lain di seluruh dunia. Sayangnya 
karena adanya kebingungan dengan layanan premium 0055, pertumbuhan 
yang cepat dari ponsel dan pemasaran yang tidak efektif oleh Telstra, 
layanan ini tidak pernah menarik banyak pelanggan dan dihentikan pada 
tahun 2007. 

- 0550 – penomoran untuk layanan VoIP  
- 059 – nomor testing ENUM 

d. Nomor telepon satelit (014) 
Nomor yang diawali dengan “014” yang banyak digunakan untuk layanan satelit. 
Nomor “014” digunakan sebagai Bagian awal, kode  di git  untuk kode akses 
telepon selular AMPS. Sementara bagian ini masih "dicadangkan" untuk layanan 
telepon seluler analog tidak ada s atu pun dialokasikan untuk tujuan ini. 
Awalan 01471 adalah pengganti 10 digit untuk sebelumnya, 9 digit kode telepon 
satelit iTerra 0071 XXXXX. Sebelum digunakan untuk iTerra (dan layanan satelit 
lainnya). Angka-angka ini dialokasikan pada Maret 1999. 
Nomor 0145xxxxxx digunakan untuk layanan pada jaringan Optus di Australia. Ini 
terutama digunakan untuk layanan satelit MobileSat dan mobile Thuraya. Angka-
angka ini dialokasikan pada bulan Desember 1992: 220.000 dengan sisanya 
"cadangan". 
Awalan 0141, 0142, 0143, 0145 dan 0147 yang dikhususkan untuk sistem satelit 
- mungkin awalan 014 pada akhirnya akan tersedia. Namun, tidak ada banyak 
permintaan untuk layanan ini, dan telepon satelit sekarang lebih banyak memiliki 
nomor telepon mobile normal (prefix 04). 
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e. Nomor data (0198) 
Semua panggilan ke nomor 0198 dikenakan tarif "panggilan lokal" seperti nomor 
13 dan 1300 , tetapi lebih tepatnya digunakan untuk nomor penyedia layanan 
akses internet. Nomor-nomor ini digunakan baik dengan dial up modem ataupun 
ISDN. misalnya 0198 379 00 0 adalah nomor Dial-Up PoP untuk TelkomNet 
Instan. 

f. Obsolete Number (014, 015, 015, 017, 018) 
Prefiks  016 di gunakan untuk pager. Pada Maret 2011 hanya 1000 n omor 
dialokasikan. 
Prefiks  015 dan 0 18 ( sama dengan bagian-bagian 014 dan 0 17) digunakan 
untuk Analog (AMPS) ponsel. Pada Maret 2011 hanya 3 angka yang 
dialokasikan. Nomor ini bermigrasi ke range “04” pada akhir 1990-an 2000-an. 
 

g. Nomor non-Geografis (pengguna domestik) 
1) Nomor layanan darurat (000, 106, 112) 

000 adalah nomor telepon darurat utama di Australia.  
106 adalah Nomor darurat sekunder (untuk digunakan oleh tuna rungu 
dengan terminal TTY) dan  
112 adalah internasional selular GSM nomor telepon darurat. 
 

2) Nomor tarif lokal dan nomor FreeCall (13, 180) 
Australia menggunakan prefiks panggilan gratis 1800.  
Nomor-13 dan 1300 dikenal sebagai Bilangan Tingkat Lokal atau 
SmartNumbers. Mereka juga dikenal sebagai nomo prioritas 13 dan 1300. 
Nomor ini bekerja di daerah yang luas (berpotensi ke seluruh Australia) dan 
hanya biaya pemanggil dengan biaya rendah, routing panggilan ke tempat 
yang tepat di daerah tertentu. Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat 
memiliki nomor 139999 dan memiliki perusahaan telepon mengaturnya 
sehingga panggilan yang dibuat di Melbourne akan rute ke nomor Melbourne 
mereka, panggilan yang dilakukan di Brisbane Brisbane ke nomor mereka. 
Bisnis mencari penelepon lokal cenderung dihubungkan dengan"1300". 
Perhatikan bahwa angka-angka ini disebut nomor "Tingkat Lokal" dan bukan 
"Lokal", sehingga tidak selalu biaya panggilan lokal sama. 
 

3) Nomor-nomor premium 
190x (tidak harus bingung dengan 0198) adalah prefix untuk layanan tingkat 
premi (catatan informasi misalnya, jalur persaingan, paranormal, telepon 
seks, dll). Nomor 190 dikenakan tarif sebagaimana yang dibebankan oleh 
penyedia - baik pada tingkat per-menit atau tingkat bunga tetap. Metode 
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terakhir yang paling sering digunakan untuk layanan fax.  
Nomor lain yang diawali dengan 19 digunakan untuk premium-tingkat 
layanan SMS. 
 
 

h. Akses internasional 
1) Default (0011) 

Prefic untuk nomor internasional adalah 0011 
2) Lainnya 

Ada kode-kode lain untuk menggunakan operator non-standar atau rencana 
khusus: 
0014 akan dirutekan melalui jaringan Primus 
0015 akan menggunakan jaringan Telstra pada layanan khusus untuk fax 
internasional 
0016 akan menggunakan jaringan Telstra 
0018 akan menggunakan jaringan Telstra untuk sistem charging per 30 menit 
0019 akan menggunakan jaringan Optus 
Lainnya, 5 dan 5 digit diawali dengan prefiks 001 (dan bahkan 009) tersedia 
namun belum dialokasikan 
Namun kode carrier selection (14xx) sekarang juga digunakan, dan carrier 
pra-selection secara luas sudah digunakan. 
 

i. Prefiks 
1) Penyedia kode override (14) 

Angka-angka ini akan diputar sebelum memutar nomor yang dituju untuk 
ditagih oleh penyedia lain dari kreditor normal pelanggan. Misalnya, untuk 
menggunakan AAPT untuk memanggil ke nomor jepang, pelanggan harus 
memutar 1414 0011 xxx xxx xxxx 81, atau menggunakan optus untuk 
memanggil nomor di perth akan memutar 1456 08 xxxx xxxx. 

- 1411 – Telstra 
- 1414 – AAPT 
- 1434 – Gotalk 
- 1441 – Vodafone 
- 1447 – Corporate Holdings 
- 1456 – Optus 
- 1466 – Primus 
- 1474 – Powertel 
- 1477 – Vocus Communications 
- 1488 – Axicorp 

 
 

2) Layanan kontrol tambahan (183) 
1831 – Block Caller-id sending 
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1832 – Unblock Caller-id sending 

j. Nomor test 
1) Telstra landline test number 

12722123 - Playback the last connected or current landline number 

12722199 - Ringback the current landline number 
2) Optus landline test number 

1272312 - Playback the last connected or current landline number 

1272399 - Ringback the current landline number 

3) Other 

12711 - Current Carrier Name 

 
Dengan penjelasan diatas, maka skema pengalokasian nomor telepon di 
Indonesia adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5 : Numbering Plan Australia  
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4.2 VoBB (Voice over Broadband) 
Nomor menjadi enabler bagi layanan telekomunikasi, dengan berkembangnya layanan 
telekomunikasi maka diperlukan juga beberapa pengalokasian penomoran baru untuk 
mengakomodasi layanan-layanan baru maupun layanan berbasis teknologi IP. 

4.2.1 Jepang 
Di jepang, layanan telekomunikasi sudah dilewatkan melalui jaringan berbasis 
IP, sehingga banyak terdapat penyelenggara teleponi berbasis IP (VoIP). 
Layanan VoIP sendiri diatur dengan regulasi berdasarkan QoS (Quality of 
Service) yang diberikan kepada pelanggan, yakni sebagai berikut: 

1. Menggunakan pengalamatan (IP address) – best effort QoS 
(penggunaan PC pada internet) 

2. 050 – kualitas suara minimal sama seperti layanan telepon (VoIP via 
ADSL) 

Peruntukan digit 
1

digit 
2

digit 
3

digit 
4

digit 
5

digit 
6

digit 
7

digit 
8

digit 
9

digit 
10

Geografis Number : 
Central-East Regional 0 2 D E F G H I J K
South-East Regional 0 3 D E F G H I J K
North-East Regional 0 7 D E F G H I J K
Central and West Region 0 8 D E F G H I J K
Non-Geografis Number :
Mobile Phone Number 0 4 Y Y Y X X X X X
Personal Number 0 5 D E F G H I J K
Satellite Phone Number 0 1 4 E F G H I J K
DataNumbers 0 1 9 8 F G H I J K
Pager 0 1 6 E F G H I J K
Nomor layanan emergency 0 0 0
Nomor emergency sekunder 1 0 6
internasional GSM telephon darurat 1 1 2
Nomor Tarif Lokal 1 3 D E F G H
Nomor FreeCall 1 8 0 0 F G H I J K
Nomor Premium 1 9 D E F G H I J K
Internasional Akses Number :
Default 0 0 1 1 F G H I J K
Rute melalui jaringan primus 0 0 1 4 F G H I J K
Rute melalui jaringan telstra untuk fax 
internasional 0 0 1 5 F G H I J K
Rute melalui jaringan telstra 0 0 1 6 F G H I J K
Rute melalui jaringan telstra untuk charging in 
half-hour blocks 0 0 1 8 F G H I J K
Rute melalui jaringan optus 0 0 1 9 F G H I J K
Prefiks :
Penyedia Kode Override 1 4 D E F G H I J K
Layanan Control Tambahan 1 8 3 x F G H I J K
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3. 0AB-J – kualitas suara sama dengan layanan telepon eksising (VoIP via 
FTTH). Penomoran 0AB-J sudah ada dal am layanan PSTN eksisting. 
Operator yang menyediakan 0AB-J diminta untuk memenuhi kondisi 
teknis: 

a. Kualitas suara sama seperti layanan PSTN eksisting 
b. Memiliki identitas geografis (bisa diketahui lokasinya) 
c. Akses ke layanan emergency 
d. Jalur akses langsung ke pelanggan 

 
4.2.2 Australia 

Dalam mengantisipasi adanya layanan VoIP yang terhubung ke jaringan publik, 
maka ACMA mempertimbangkan bahwa VoIP juga perlu diregulasi dan 
dipertimbangkan sebagai layanan telepon standar. Pengalokasian nomor juga 
telah diberikan dengan alokasi 0550. Alokasi nomor ini diberikan untuk 
penyelenggara jaringan fixed, sehingga bisa menawarkan layanan legacy 
(TDM) dengan nomor geografis maupun layanan VoIP dengan alokasi nomor 
0550, namun dengan persyaratan tetap bisa memberikan layanan panggilan 
darurat kepada pelanggannya secara gratis ke 000 dari layanan VoIP. 
Pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan dan regulasi mengenai layanan 
VoIP pada 22 november 2005, laporan tersebut tersedia di 
http://www.dcita.gov.au/tel/internet_and_broadband_services/emerging_voice_
services. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa VoIP mempunyai akses ke 
nomor geografis pada kasus tertentu. Range penomoran non-geografis yang 
baru telah diajukan untuk keperluan VoIP untuk memberikan operator 
fleksibilitas yang lebih baik untuk menyediakan layanan VoIP. Pemerintah juga 
merekomendasikan bahwa customer service guarantee (CSG) (berhubungan 
dengan koneksi layanan dan waktu perbaikan kesalahan) harus diaplikasikan 
secara penuh pada VoIP, jika layanan tersebut termasuk dalam kebijakan di 
USO (Universal Service Obligation). layanan VoIP yang men-terminasikan 
panggilan ke PSTN diharuskan untuk menyediakan akses panggilan 
emergency. 

 
4.2.3 Hongkong 

Layanan VoIP juga diterapkan di hongkong pada bulan Juni 2005, OFTA 
menerbitkan regulasi IP Teleponi. Layanan IP Teleponi dibagi menjadi dua 
kelas, yakni layanan kelas-1 menawarkan IP telephony dengan atribut layanan 
mirip dengan layanan telepon konvensional untuk memenuhi ketentuan 
perijinan telepon dasar dan layanan kelas-2 yang tidak memiliki atribut yang 
mirip dengan telepon konvensional dan m enarik peraturan minimal. Layanan 
kelas-1 adalah layanan IP telephoni yang memiliki semua karakteristik dari 
layanan telepon konvensional. Layanan ini menggunakan delapan angka dan 
dengan awalan “2” atau “3”. Layanan kelas-2 yang tidak memiliki semua atribut 
dari layanan telepon konvensional dan dibedakan oleh awalan “57” atau “58”. 

http://www.dcita.gov.au/tel/internet_and_broadband_services/emerging_voice_services
http://www.dcita.gov.au/tel/internet_and_broadband_services/emerging_voice_services
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Namun, number portability hanya disediakan oleh layanan kelas-1, tetapi bukan 
oleh layanan kelas-2 IP telephony. Kedua kelas penyedia layanan berkewajiban 
untuk menyediakan layanan panggilan darurat gratis dan cadangan listrik untuk 
perangkat “lifeline”. 

 
4.3 Number Portability 
Number portability merupakan layanan yang memungkinkan pelanggan untuk berganti 
operator dengan tetap mempertahankan nomor lamanya. Pada awalnya pada 
pertengahan 1990an, ada beberapa negara yang mulai mengimplementasikan number 
portability ketika pasar telekomunikasi mulai dibuka untuk skema kompetisi. Uni eropa 
mensyaratkan anggotanya untuk mengimplementasikan number portability pada j uli 
2001, walaupun pada saat itu sudah banyak anggota uni eropa yang 
mengimplementasikan number portability. Di Asia, Hongkong dan S ingapura 
merupakan negara pertama yang mengimplementasikan number portability, dan akhir-
akhir ini negara Jepang dan Malaysia. Mexico merupakan negara amerika latin pertama 
yang mengimplementasikan number portability, diikuti oleh Brazil. Sedangkan di afrika 
dimulai oleh Afrika Selatan dan Mesir. Negara-negara di Timur Tengah, seperti Arab 
Saudi dan Oman, juga mengimplementasikan number portability. 
Pada awalnya, number portability diimplementasikan di UK untuk mengakomodasi 
keinginan pelanggan telepon tetap yang ingin pindah alamat, namun ingin tetap 
mempertahankan nomor eksistingnya. 
Pada perkembangannya, negara lain juga mulai mengimplementasikan layanan number 
portability, kebanyakan memulai dari layanan Mobile Number Portability, yang bertujuan 
untuk mengakomodasi kepentingan pelanggan seluler yang ingin berpindah operator 
namun ingin tetap menggunakan nomor lamanya. Kepentingan lainnya adalah untuk 
membuat iklim kompetisi menjadi lebih ketat, sehingga bisa membuat tarif layanan 
menjadi lebih murah dan lebih banyak keuntungan yang diberikan kepada pelanggan 
dari segi kualitas layanan. 
Tujuan implementasi Number Portability di negara-negara lain adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan kemudahan bagi pelanggan yang ingin berpindah lokasi rumah 
namun ingin mempertahankan nomor eksisting, konsep Fixed Number 
Portability (FNP) 

2. Memberikan kemudahan bagi pelanggan seluler untuk berpindah operator, 
konsep Mobile Number Portability. 

3. Mendorong iklim kompetisi untuk lebih berjalan, dan sehingga tarif layanan 
menjadi semakin murah dan layanan yang semakin baik. 

 
4.4 ENUM 
Pendekatan Implementasi ENUM dan Status Pengembangan Worldwide. Ada 3 
pendekatan yang bisa digunakan dalam mengimplementasikan ENUM: 
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4.4.1 Public ENUM (End User ENUM) 
o Record entered oleh end users untuk menghubungkan nomor telephon 

dengan URI dari perangkat mereka 
o Arsitektur implementasi lebih luas didiskusikan dalam standarisasi dan 

forum industry 
o Lebih memperhatikan ke arah data availability, validity dan privacy 
o Negara yang telah melakukan pendekatan dengan Public ENUM: 
o Austria, Finland, France, Germany, Ireland, Japan, Netherlads, Poland, 

Sweden, South Kkorea, Switzerland, UK and US 
o Berdasarkan trial , pengamatan yang diperoleh yaitu: 
 ENUM dipandang sebagai enabler potensial untuk layanan masa seoan 

dan untuk itu butuh dukungan regulasi 
 Privasy dan keamanan data dipandang sebagai hal yang critical 
 Pendekatan melalui berbagai validasi/autentikasi secara luas,  
 Pendekatan implementasi dan pesyaratan interface juga bervariasi 
 Hingga saat ini tidak ada killer application untuk initial launch, tetapi 

lebih berfokus pada VoIP 
 Terdapat perbedaan sudut pandang dalam kepentingan dan peranan 

potensial dari incumbent telekomunikasi 
o Masalah regulasi merupakan hal penting tetapi yang mejadi faktor kunci 

adalah peranan dari layanan ENUM 
 

4.4.2 Carrier ENUM (Infrastructure ENUM) 

 
o Persyaratan penerapan masih di RFC draft dan standar terkait lainnya 

masih dalam progressing 
o Tidak ada trial menggunakan Pendekatan Carrier/Infrastructure ENUM 
o Tidak jelas carriers atau operator yang akan memposisikan nomor mereka 

dan entry points ke jaringannya dalam akses DNS tree secara public. 
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4.4.3 Private ENUM 
o Private ENUM merupakan teknologi ENUM yang mengizinkan penyedia 

layanan untuk menukar data TN ke URI secara privat dan secure 
o Use any mutually agreed upon domain 
o Otoritas untuk semua endpoint dimana penyedia layanan memilih untuk 

menukarkan data (no need to opt-out) 
o Private ENUM secara umum berarti private; data tidak terakses via internet 

secara general. Termasuk saat ini menggunakan: 
 Wireless carriers for MMS SMS routing 
 Federation seperti X-Connect dan Stealth 
 MSO Interconnection 
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Tabel 4.6 : Tabel pendekatan implementasi ENUM 

 Party to 
Control Data 

Data 
Accessibility 

TN-URI 
Mapping 

Deployment 
Status 

Public ENUM End user (opt-
in) 

Public (ENUM 
DNS entries 
may exist only 
if the number 
assignes opts 
in) 

Full end-user 
TN to end-user 
URI 

Country-wide 
trials e.g., CC1 
ENUM LLC, with 
limited 
commercial 
offering 

Carrier/Infra 
ENUM 

Operator Public Full End User 
TN-Operator 
Gareway URI 
(End user info 
not disclosed) 

Still being 
defined by 
industry 

Private ENUM Operator Authorized Full End User 
TN-Operator 
Gateway URI 

Deployed 
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5. GAP ANALYSIS EKSISTING NUMBERING 

 
Pembahasan kebijakan penomoran tidak terlepas dari suatu layanan yang akan 
diberikan kepada pelanggan ke depan. Penomoran merupakan enabler suatu layanan, 
sehingga layanan bisa dinikmati oleh pelanggan. 
Layanan telekomunikasi berkembang sangat pesar di dunia, dan juga di Indonesia, dan 
dengan perkembangan yang juga didukung dengan infrastruktur berbasis IP yang 
sudah mulai digunakan oleh seluruh operator. Penggunaan infrastruktur IP memang 
memberikan dampak yang sangat drastis bagi perkembangan layanan dan penurunan 
biaya akses layanan, karena platform yang dibangun dan juga penggunaan kanal yang 
bisa digunakan secara bersama-sama (paket switch). 
Begitu juga di Indonesia, layanan telekomunikasi juga semakin mengarah kepada 
penyediaan layanan dengan teknologi IP, baik sebagai teknologi komplementer 
maupun substitusi. Sebagai contoh adalah layanan teleponi onnet operator sekarang 
sudah banyak didominasi oleh layanan VoIP (dengan prefix ITKP operator), dan juga 
perkembangan interkoneksi juga sudah mengarah kepada interkoneksi berbasis IP, 
yang ditandai dengan adanya test bed interkoneksi antar operator di Indonesia akhir-
akhir ini. 

 
5.1 Penomoran sebagai enabler layanan dan atribut penyelenggaraan 

telekomunikasi di Indonesia 
Penomoran sebagai enabler layanan memiliki peran yang sangat sensitif karena 
menjadi pintu bagi masuknya berbagai layanan ke pengguna, dengan nomor akses 
pelanggan, pelanggan bisa mengakses segala macam layanan yang ada, dan juga 
sebagai alamat tujuan untuk layanan telepon maupun messaging. Berikut fungsi 
penomoran bagi penyelenggaraan telekomunikasi dan juga sebagai enabler layanan 
telekomunikasi kepada pengguna: 

5.1.1 Penomoran sebagai atribut penyelenggaraan telekomunikasi 
Fungsi penomoran menjadi sangat vital karena nomor merupakan identitas 
pengguna dalam sebuah jaringan telekomunikasi global, setiap pengguna akan 
memiliki nomor yang unik diantara milyaran pengguna telekomunikasi di seluruh 
dunia, dan nomor pelanggan memungkinkan satu pelanggan bisa dihubungi oleh 
pelanggannya dimanapun pelanggan berada dan pada jaringan manapun. 
Tentunya aksesibilitas tersebut bisa terjadi dengan adanya skema interkoneksi 
layanan telekomunikasi. Dengan nomor yang sangat besar, dan de ngan 
banyaknya penyelenggara jaringan yang terlibat dalam cloud telekomunikasi 
global, maka kehadiran interkoneksi sangat membantu terjadinya aksesibilitas 
layanan ke setiap pelanggan telekomunikasi. 
Untuk dapat menerapkan konsep interkoneksi tersebut, tentunya masing-masing 
jaringan harus memiliki kemampuan untuk mengenali setiap nomor telepon, yang 
artinya setiap nomor telepon harus diatur (dimanage) supaya bisa dikenali oleh 
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setiap jaringan yang ingin mengaksesnya. Oleh sebab itu, perlu adanya 
pengaturan alokasi penomoran nomor telepon dan juga pemetaan nomor telepon 
ke jaringan spesifik yang melayaninya. 

a. Manajemen penomoran nomor telepon 
Untuk dapat memudahkan masing-masing penyelenggara jaringan dapat 
mengenali nomor yang dipergunakan oleh pengguna dari setiap jaringan yang 
ada, maka masing-masing operator memiliki database sendiri untuk 
memetakan nomor pengguna, sehingga layanan telepon akan dengan mudah 
bisa dilakukan ketika tabel ruting sudah diketahui oleh operator. 
Permasalahan yang sering terjadi adalah ketika ada operator yang 
menerbitkan nomor baru, sehingga operator harus melakukan update di 
databasenya. Terkadang sering ditemukan diskrepansi perhitungan billing 
interkoneksi dikarenakan adanya nomor yang belum terpetakan, hal tersebut 
merupakan indikasi bahwa manajemen penomoran belum berjalan dengan 
baik. 
Awalnya penomoran di Indonesia dikelola oleh Telkom, namun dengan 
dibukanya iklim kompetisi secara terbuka, maka Telkom tidak lagi mengelola 
penomoran, namun dikembalikan kepada pemerintah. Pada saat Telkom 
mengelola penomoran, maka Telkom juga berfungsi sebagai database 
penomoran yang dipergunakan oleh seluruh pengguna telekomunikasi di 
Indonesia. Namun sekarang tidak ada lagi badan yang memiliki fungsi untuk 
mengelola database penomoran nasional. 
Database penting untuk efisiensi dan kemudahan pelaksanaan telekomunikasi 
nasional karena akan memudahkan pelaksanaan administrasi dan t eknis 
penyelenggaraan jaringan terutama untuk kepentingan ruting layanan dan 
interkoneksi. 
 

b. Number Portability Database 
Ketika layanan Mobile Number Portability sudah diimplementasikan, maka 
nomor sudah tidak lagi merepresentasikan jaringan penyelenggara, oleh 
karena itu diperlukan database yang lebih representatif untuk bisa 
merutingkan layanan. Di era number portability, diperlukan suatu informasi 
pelanggan juga yang menginformasikan penyelenggara jaringan mana yang 
sedang melayani suatu nomor tertentu sehingga bisa informatif ke pengguna 
dan tidak membingungkan pengguna karena pengguna sangat sensitif dengan 
tarif yang berlaku untuk menggunakan layanan telepon. 
 

c. The E.164 Telephone Number Mapping (ENUM) 
Ketika sudah terjadi konvergensi jaringan dan layanan telekomunikasi, maka 
diperlukan suatu pemetaan setiap nomor telepon E.164 ke identitas lainnya 
yang dipergunakan (URL, IP, dll). Pemetaan tersebut dilakukan untuk menjaga 
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keterhubungan antar pengguna, karena layanan akan menjadi ubiquitous, bisa 
diakses dimana saja, dan menggunakan jaringan apa saja. 
Database ENUM akan menjadi suatu persyaratan wajib ketika jaringan dan 
juga layanan sudah ENUM-enable, sehingga  
 

5.1.2 Penomoran sebagai enabler layanan telekomunikasi 
Perkembangan telekomunikasi bergerak dari rezim network based menuju ke 
service based, transformasi tersebut tercermin dari semakin banyaknya layanan-
layanan maupun konten-konten baru yang berkembang dan mulai dinikmati oleh 
masyarakat. 
Pertumbuhan konten salah satunya bisa meningkat melalui jaringan Intelligent 
Network (IN) milik operator telekomunikasi di Indonesia, yang biasa disebut 
Value Added Service. Enabler dari konten VAS adalah nomor akses yang 
diberikan oleh operator masing-masing, biasanya dalam 3 maupun 4 angka, 
contoh *8989#, dll. 
Nomor tersebut merupakan nomor yang tidak diregulasi oleh pemerintah 
dikarenakan nomor tersebut digenerate dari kemampuan jaringan milik operator 
(IN), sehingga dirasa tidak perlu adanya regulasi untuk membatasi penggunaan 
nomor IN tersebut. 
Konten layanan berbasis IN tumbuh sangat cepat, dari konten kuis, konten 
download, konten ring back tone, maupun konten-konten lainnya. Demand akan 
konten juga meningkat sangat cepat, hal tersebut memicu tumbuhnya penyedia 
konten yang bekerjasama dengan operator untuk bisa menjual produknya ke 
pengguna. 
Isu yang berkembang akhir-akhir ini adalah permasalahan pelanggan, dimana 
pelanggan merasakan adanya perlakuan yang tidak menyenangkan dari 
operator, merasa adanya tipuan pada penyediaan layanan konten berbasis 
nomor IN. 
Dengan permasalahan tersebut, maka diperlukan regulasi untuk mengatur 
layanan konten, yakni dengan mengatur pemakaian nomor IN jaringan operator. 
Bila melihat dari benchmark di luar negeri, maka penyediaan konten hanya 
diharuskan untuk melakukan registrasi atas bisnis yang dilakukan, dan tanggung 
jawab atas penyediaan layanan, perlindungan pelanggan, charging, dan 
customer care akan menjadi kewajiban dari penyelenggara telekomunikasi 
(operator) yang memiliki interface langsung dengan pengguna. 
 

5.2 Implementasi layanan berbasis IP di Indonesia 
Dengan pertumbuhan dan rekayasa teknologi telekomunikasi, layanan berbasis IP yang 
masih memiliki kualitas rendah dahulunya menjadi memiliki kualitas yang semakin baik, 
dan juga memberikan biaya penyelenggaraan yang lebih kecil daripada teknologi TDM 
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legacy. Layanan IP teleponi sendiri sudah diatur dalam peraturan perundangan di 
Indonesia pada Keputusan Menteri nomor 23 tahun 2002, yang menyatakan bahwa: 

“Jasa Internet Teleponi adalah bagian dari layanan multimedia yang dapat 
menyalurkan suara dengan menggunakan protokol internet dihubungkan 
ke jaringan telekomunikasi” 

Dalam regulasi tersebut, penyelenggara internet teleponi juga berhak mendapatkan 
alokasi prefix nomor untuk bisa menyelenggarakan layanan telepon kepada 
pelanggannya, dan dalam menyelenggarakan layanan, penyelenggara wajib 
mempergunakan jaringan penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya, atau juga 
dapat bekerjasama dengan penyelenggara ITKP lainnya untuk membangun dan 
mengadakan jaringan secara bersama yang dilakukan sesuai dengan perjanjian 
bilateral, atau juga boleh membangun sendiri jaringannya untuk keperluan 
penyelenggaraan ITKP jika kedua skema sebelumnya tidak bisa terpenuhi. 
Jumlah penyelenggara ITKP di Indonesia sekarang berjumlah 26 peny elenggara, 
jumlah tersebut mengindikasikan bahwa banyak penyelenggara yang menaruh minat 
cukup besar untuk penyelenggaraan VoIP di Indonesia. Pasar trafik yang disasar oleh 
ITKP adalah segmen internasional dan juga korporat, karena keterbatasan ijin ITKP 
yang masih tertutup untuk layanan teleponi ke penyelenggaraan teleponi dasar. 
Pada dasarnya, layanan teleponi dasar merupakan layanan dasar (universal) yang 
harus bisa diakses oleh seluruh masyarakat luas, sehingga masyarakat bisa 
berkomunikasi satu sama lainnya secara lancar. Akses teleponi dasar juga harus 
dijamin supaya bisa dinikmati dengan baik, baik dari kualitas layanan, dan juga 
kemampuan untuk terhubung dengan layanan panggilan darurat (emergency call). 
5.2.1 Keuntungan operator dengan metode kompresi layanan IP 

Dengan perkembangan teknologi IP yang semakin berkembang, kualitas layanan 
telepon dengan jaringan IP juga menjadi semakin baik dan mendekati kualitas 
layanan telepon TDM (eksisting). Penyelenggara jaringan tetap dan seluler di 
Indonesia juga sudah mulai menggunakan jaringan IP sebagai pengganti telepon 
TDM untuk layanan onnet karena memang memberikan keuntungan pada biaya 
telepon yang lebih hemat. 
Dengan jaringan inti operator sekarang (core network) yang sudah hampir 
seluruhnya berbasis IP, maka layanan IP juga semakin banyak dikembangkan 
dan dijual oleh operator di Indonesia, terutama untuk layanan teleponi onnet. 
Pada era ke depan, perkembangan interkoneksi akan mengarah kepada 
interkoneksi layanan berbasis IP, untuk efisiensi jaringan operator. 
Dengan layanan IP, dan de ngan metoda kompresi yang baik, maka operator 
yang memiliki okupansi jaringan yang tinggi bisa lebih menurunkan okupansi 
karena jaringan bisa melewatkan trafik dalam jumlah yang lebih besar dengan 
kapasitas jaringan yang sama, sehingga keuntungannya adalah operator tidak 
perlu lagi berinvestasi kapasitas jaringan. 
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5.2.2 Layanan panggilan darurat pada teleponi dasar 
Salah satu layanan yang harus diberikan oleh layanan teleponi dasar adalah 
layanan telepon darurat. Layanan telepon darurat seperti halnya juga disyaratkan 
di negara lain untuk teleponi dasar dan j uga untuk layanan VoIP yang setara 
dengan teleponi dasar. 
Layanan telepon darurat diwajibkan karena secara filosofi bahwa negara memiliki 
tanggung jawab kepada keselamatan masyarakat, menjamin bahwa masyarakat 
mendapatkan akses komunikasi yang mendukung panggilan darurat. 
Seperti halnya di negara lain yang mengimplementasikan layanan VoIP, regulasi 
tetap mengatur dan mempersyaratkan layanan panggilan darurat tetap wajib 
diberikan oleh penyelenggara yang menawarkan layanan teleponi dasar kepada 
pelanggannya, terutama ketika penyelenggaraan teleponi itu memerlukan alokasi 
penomoran khusus dari pemerintah. 

5.2.3 Perijinan penyelenggaraan VoIP 
Dalam meregulasi suatu penyelenggaraan jaringan maupun jasa telekomunikasi, 
tentunya harus menjaga kepentingan tujuan dari masyarakat nasional secara 
luas juga, bahwa pemerataan pembangunan harus terjadi, dan mampu 
disediakan dengan komitmen atas pemberian ijin penyelenggaraan jaringan. 
Tentunya dalam penggelaran jaringan nasional membutuhkan investasi yang 
besar, mengingat Indonesia belum memiliki penyebaran jaringan yang sangat 
merata. Dengan kondisi seperti di Indonesia, tentunya masih dibutuhkan peran 
regulasi untuk melindungi investasi di Indonesia. 
Terkait dengan regulasi, maka pemerintah harus mengatur penyelenggaraan dan 
komitmen penyelenggara terhadap pemerataan pembangunan. 

1. Penyelenggaraan VoIP yang memerlukan alokasi penomoran wajib 
memberikan layanan panggilan darurat 
Setiap penyelenggaraan yang membutuhkan alokasi penomoran khusus 
dari pemerintah, wajib memberikan layanan panggilan darurat kepada 
pelanggan. Hal ini penting karena penomoran merupakan sumber daya 
yang dikuasai negara, dan t entunya pemanfaatannya harus bisa 
mengakomodasi kepentingan pelanggan secara luas. 
 

2. Menjamin kualitas layanan yang setara dengan layanan telepon TDM 
Kualitas layanan merupakan jaminan bagi pelanggan untuk mendapatkan 
layanan sesuai dengan kewajiban pelanggan untuk membayar sejumlah 
tarif akses layanan.  
Layanan teleponi memiliki standar kualitas layanan, sehingga bisa dinikmati 
secara baik oleh pelanggan, dan j uga tidak membahayakan pelanggan. 
Untuk itu, kebijakan yang perlu dibuat oleh pemerintah adalah untuk 
menjamin dan mewajibkan penyelenggaraan VoIP harus menyediakan 
kualitas layanan yang setara dengan telepon TDM. 
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3. Penyelenggaraan VoIP merupakan penyelenggara jasa (Application 
Service Provider) 
Penyelenggaraan VoIP merupakan penyelenggara jasa, sehingga mampu 
menawarkan layanannya kepada pelanggan dalam bentuk jasa, namun 
tidak diperbolehkan memiliki jaringan tersendiri. 
Untuk itu, layanan VoIP masih memerlukan interkoneksi dengan 
penyelenggara jaringan untuk bisa menawarkan layanan kepada pelanggan 
(end-user). 
 

4. Penyelenggara VoIP wajib menggunakan fasilitas jaringan milik 
penyelenggara jaringan lain jika di daerah tersebut sudah terdapat 
fasilitasnya 
Penyelenggaraan VoIP wajib mempergunakan fasilitas jaringan yang sudah 
dimiliki oleh penyelenggara lain di suatu daerah untuk mendukung program 
infrastruktur sharing dan efisiensi nasional tentang infrastruktur. 
Namun jika belum terdapat jaringan di daerah tersebut, maka 
penyelenggara wajib membangun jaringannya sendiri khusus untuk 
kepentingan penyelenggaraan layanan VoIP. 
 

5. Perhitungan tarif interkoneksi VoIP berbasis biaya 
Dalam melakukan interkoneksi dengan penyelenggara jaringan lain, maka 
penyelenggara VoIP wajib menerapkan prinsip cost based untuk 
perhitungan tarif interkoneksi, dan juga tarif retail kepada pelanggan. 
Dengan kebijakan tersebut, maka penyelenggaraan jaringan masih memiliki 
insentif dari biaya interkoneksi untuk pembangunan jaringan (pemerataan). 

5.3 Implementasi Number Portability 
Dengan kondisi industri telekomunikasi di Indonesia, terutama dengan sangat ketatnya 
kompetisi antara penyelenggara seluler di Indonesia, maka diperlukan kajian yang 
komprehensif terkait dengan implementasi mobile number portability. Semangat dari 
implementasi MNP adalah sebagai alat untuk menggerakkan kompetisi dan juga 
memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk berganti operator. 
Dengan data-data benchmark implementasi MNP di negara lain, maka diperlukan 
pemetaan kondisi industri telekomunikasi di Indonesia yang memiliki keterkaitan 
dengan implementasi MNP di Indonesia. 
5.3.1 Kondisi industri telekomunikasi di Indonesia 

Suatu kebijakan pemerintah disusun sebagai jalan untuk meningkatkan 
pertumbuhan perekonomian nasional, menciptakan kompetisi yang lebih fair, dan 
juga pelayanan pelanggan yang lebih merata. Salah satu isu penomoran di 
Indonesia adalah implementasi skema layanan Mobile Number Portability (MNP), 
seperti halnya negara lain sudah mengimplementasikan MNP sedari awal 
maupun akhir-akhir ini, Indonesia juga mungkin dianggap perlu untuk 
mengimplementasikannya. 
Sebagai pertimbangan pemerintah, maka perlu diidentifikasi kondisi industri 
telekomunikasi saat ini, tentunya supaya kebijakan implementasi MNP tidak akan 
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lebih membebani industri, namun searah dengan cita-cita pertumbuhan industri 
telekomunikasi, pemerataan jaringan, dan juga luasnya layanan telekomunikasi 
bagi masyarakat. 

a. Kondisi market share di Indonesia didominasi oleh pelanggan prabayar 
Pelanggan di Indonesia per laporan tahunan operator tahun 2010 adalah 
sebesar 191.568.531 pelanggan, dan pelanggan prabayar adalah sejumlah 
lebih dari 95% dari total pelanggan telekomunikasi.  D engan skema 
registrasi yang dipersyaratkan oleh pemerintah, ternyata sangat sedikit 
pelanggan yang memiliki kepedulian (awareness) untuk melakukan 
registrasi nomor kartu dengan identitas aslinya. 
Registrasi pelanggan berguna bagi penggunaan nomor telepon pelanggan, 
terutama bahwa pelanggan bertanggung jawab atas nomor dan 
identitasnya, dan juga seluruh penggunaan atas nomor tersebut. Salah satu 
kegunaan registrasi pelanggan adalah ketika pelanggan kehilangan kartu 
telepon, dan ingin mendapatkan kartu dengan nomornya yang sama, maka 
operator mempersyaratkan pelanggan menyerahkan identitas yang sama 
dengan nama yang diregistrasikan ke kartu. Jika identitas yang 
diregistrasikan dengan identitas pelanggan berbeda, maka operator berhak 
menolak permintaan pengajuan penggantian kartu dengan nomor yang 
tetap. 
Registrasi pelanggan ternyata tidak berjalan dengan lancar seperti yang 
diharapkan oleh pemerintah, hal tersebut mengindikasikan bahwa 
pelanggan tidak terlalu peduli dengan nomor telepon yang dimilikinya.  
Keberhasilan MNP adalah ketika pelanggan memiliki keinginan untuk 
mempertahankan nomornya ketika ingin berpindah operator, karena 
pelanggan tersebut merasa sangat peduli dengan nomor dan ingin 
mempertahankan nomornya ketika terjadi sesuatu. Untuk mencapai 
keberhasilan implementasi MNP di Indonesia, maka pemerintah perlu 
menata ulang dan mendorong supaya registrasi pelanggan dapat berjalan 
dan seluruh masyarakat mau melakukan registrasi pelanggan. 
Salah satu kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan 
mengeluarkan kebijakan kepada seluruh operator untuk menjual SIM card 
dengan harga yang memadai (tidak terlalu murah) dan juga secara nasional 
menertibkan database identitas masyarakat (dengan Single Identity 
Number maupun e-KTP dengan database terpusat dan selalu update). 
 
• Harga SIM card yang memadai 

Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan kepada seluruh operator 
untuk menjual SIM card pada tarif tertentu, supaya pelanggan lebih 
memiliki awareness untuk memiliki nomor dan tidak mudah berganti2 
nomor. 
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Operator bisa saja menjual SIM card dengan harga Rp 50.000,00 
dengan voucher gratis Rp 40.000,00, sehingga operator juga masih 
memiliki margin atas biaya pembuatan SIM card, dan juga pelanggan 
diharapkan tidak akan dengan mudah membuang atau berganti SIM 
card karena biaya yang cukup signifikan tersebut. 

 
• Pemetaan SIN database terpusat 

Dari perspektif pelanggan, nomor akan bermanfaat sebagai identitas 
unik, dan j uga penting untuk dipertahankan ketika sudah terjadi 
pemetaan SIN. Dimana nomor telepon pelanggan diregistrasi secara 
benar dan dipetakan juga ke nomor identitas penduduk (KTP). 
Dengan proses registrasi yang baik secara nasional, dan juga dapat 
memetakan seluruh nomor pelanggan ke identitas kependudukan yang 
resmi, maka pemerintah juga akan dapat dengan mudah melaksanakan 
tugas penataan administrasi penduduk, dan juga untuk kepentingan 
keamanan masyarakat. 

 
b. Kompetisi yang ketat antara operator seluler di Indonesia 

Sasaran implementasi Mobile Number Portability adalah sebagai salah satu 
perangkat regulasi untuk membuat kompetisi antar penyelenggara menjadi 
lebih ketat, sehingga diharapkan dari segi tarif akan turun, dan dari kualitas 
layanan akan meningkat.  
Tujuan tersebut sepenuhnya tercapai di negara lain yang telah terlebih dahulu 
mengimplementasikan Mobile Number Portability, dengan indikasi adanya 
penurunan tarif layanan telepon yang signifikan, dan juga seluruh operator yang 
semakin memberikan layanan yang lebih kepada pelanggannya. Hal tersebut 
dikarenakan para operator yang menyusun strategi untuk mempertahankan 
pelanggan eksisting, dan juga untuk mendapatkan pelanggan dari operator lain. 
Jika melihat kompetisi yang sudah terjadi di Indonesia, maka sepertinya tujuan 
MNP untuk meningkatkan kompetisi antar operator tidak akan terwujud. 
Regulator telah memiliki berbagai perangkat regulasi yang mengatur kompetisi 
antar operator, yakni regulasi tarif interkoneksi dan juga pendekatan 
penyelenggara harus melaporkan laporan kinerja (performansi) jaringan setiap 
tahunnya. 
Regulasi interkoneksi mengatur tentang besaran tarif interkoneksi antar 
operator yang disusun secara cost based. Perhitungan tarif interkoneksi pada 
tahun 2007 memberikan akibat juga kepada penurunan tarif retail ke pelanggan 
secara drastis, bahkan hingga sekarang para operator memilikii strategi 
persaingan dengan memberikan tarif yang sangat rendah kepada pelanggan, 
terutama tarif onnet. 
Dalam peran untuk memastikan dan menjaga kualitas jaringan layanan 
telekomunikasi, maka pemerintah mewajibkan setiap penyelenggara untuk 
mengirimkan format assessment performansi jaringannya terhadap regulator 
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setiap tahunnya. Dengan kewajiban tersebut, tentunya operator akan berupaya 
untuk memperoleh hasil yang optimum. 
Kesimpulan yang bisa diangkat  
 
 

c. Perbedaan tarif retail on-net dan off-net 
Dengan kompetisi tarif yang terjadi di Indonesia antar operator, para operator 
menawarkan tarif promosi yang sangat bersaing pada t arif layanan on-net. 
Padahal jika dilihat dari biaya penyelenggaraan, komponen yang dipergunakan 
untuk layanan on-net dan off-net adalah sama. 
Perbedaan tarif onnet dan offnet di Indonesia membuat para pelanggan di 
indonesia memiliki lebih dari 1 handphone untuk keperluan telepon. Pelanggan 
cenderung berlangganan kepada operator yang paling banyak dipergunakan 
juga oleh rekannya. 
Perbedaan tarif on-net dan off-net ini tidak dipengaruhi oleh tarif interkoneksi, 
karena tarif interkoneksi sudah dihitung berdasarkan penyelenggaraan jaringan 
yang ada di operator sample. 
 

d. QoS layanan sangat rendah 
Dengan semakin turunnya tarif layanan telekomunikasi di Indonesia secara 
nasional, oleh seluruh operator. Ternyata pelanggan juga merasakan imbas 
terhadap kualitas layanan yang semakin menurun. 
Regulator dalam menyusun kebijakan implementasi regulasi, harus juga 
mendukung untuk peningkatan kualitas layanan telekomunikasi para operator 
kepada pelanggan telekomunikasi. 
Dengan kualitas layanan yang dirasakan sangat buruk di Indonesia, pelanggan 
akan merasakan ketidapuasan dalam menggunakan layanan telekomunikasi, 
dan kompetisi yang terjadi tidak memberikan dampak yang baik, namun malah 
memberikan dampak yang buruk. 
 

5.3.2 Tantangan implementasi Number portability di Indonesia 
Dalam implementasi layanan Mobile Number Portability di Indonesia, perlu 
dilakukan kajian mengenai tantangan-tantangan yang perlu diidentifikasi untuk 
prasyarat implementasi MNP di Indonesia. 
Tantangan-tantangan yang diidentifikasi adalah berdasarkan kepada hasil 
benchmark di negara lain, dan juga pemetaan dari kondisi eksisting 
telekomunikasi di Indonesia. Hal-hal yang harus diperhatikan dan juga 
diperhitungkan oleh seluruh stakeholder baik regulator maupun operator, 
sehingga implementasi MNP bisa memberikan hasil yang maksimal kepada 
pelanggan dan juga industri secara keseluruhan. 
 
d. Biaya investasi database yang tinggi 
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Dari berbagai benchmark dari luar negeri, salah satu permasalahan yang 
timbul adalah tentang biaya investasi yang sangat tinggi untuk penyediaan 
layanan MNP, terutama di negara-negara berkembang. 

 
Bagan 5.1 : Biaya Investasi MNP di India 

 
Dengan nilai kurs 1 Rupee = 0,0216 USD, dan 1 USD = Rp 9000,- , maka 
dengan asumsi 1 Rupee = Rp 195,- maka investasi  

- Total : 1065 (crores) * 10.000.000 = 10.650.000.000 rupee 
- Dalam IDR : Rp 195 *  10.650.000.000 = Rp 2.076.750.000.000,- (2 

trilyun rupiah) 
- Biaya operasional tahunan: Rp 195 * 1.847.500.000 = Rp 

360.262.500.000,- (360 Milyar rupiah) 
 
Dengan biaya sebesar itu, maka perlu kebijakan dari pemerintah untuk 
mengatasi permasalahan pendanaan ini. Dalam implementasi MNP, 
diperlukan kerjasama dari seluruh stakeholder untuk penyediaan investasi 
dan juga skema implementasi untuk pembiayaan operasional database 
setiap tahunnya. 
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e. Perbaikan kualitas jaringan operator 
Tujuan dalam era kompetisi adalah untuk mendapatkan iklim industri dan 
supply-demand yang kondusif bagi pelanggan telekomunikasi. Regulator 
harus memastikan bahwa setiap kepentingan industri, nasional, dan 
masyarakat mampu tercapai dalam setiap kebijakan, salah satu hal yang 
penting untuk diperhatikan adalah mengenai kualitas jaringan telekomunikasi 
operator. 
Seperti telah bisa dirasakan oleh pelanggan, bahwa kualitas jaringan 
telekomunikasi sekarang kurang bisa memuaskan pelanggan, terutama 
kualitas jaringan seluler. Besarnya tingkat kegagalan panggilan dan juga 
kualitas suara yang kurang jernih menunjukkan tingkat kualitas jaringan 
operator kurang baik. 
Salah satu penyebab dari turunnya kualitas jaringan dari para operator 
adalah kurangnya kapasitas yang dibangun oleh operator untuk melayani 
trafik yang semakin besar.  
 
 

f. Kebijakan dalam tarif retail 
Ketika layanan MNP diimplementasikan, maka setiap orang akan kesulitan 
untuk mengetahui tarif layanan telepon yang akan diakses (on-net atau off-
net), apalagi dengan kondisi seperti sekarang dimana tarif on-net dan off-net 
sangat berbeda. 
Pelanggan akan merasakan dampak yang sangat besar terkait dengan tarif 
layanan ini. Oleh karena itu, perlu kebijakan dari regulator untuk mengatur 
permasalahan tarif retail, yang tentunya bertujuan untuk mengatur kompetisi 
dan juga memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk mengetahui tarif 
yang berlaku. 
 

g. Tarif tambahan untuk layanan MNP bagi pelanggan 
Layanan MNP memerlukan ruting tambahan yakni ke database untuk 
mendapatkan tabel ruting ke nomor tujuan. Untuk penggunaan database ini, 
diperlukan biaya operasional seperti ditunjukkan pada tabel 5.1 diatas. 
Untuk biaya operasional ini, maka pelanggan akan dipungut biaya tertentu 
sebagai biaya penggunaan layanan MNP. Biaya yang dipungut bisa 
bermacam-macam, bisa berupa biaya inisial untuk porting, atau juga biaya 
yang dipungut setiap pelanggan melakukan panggilan (seperti call forward 
atau biaya roaming pada FWA). 
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Dalam implementasi MNP, perlu dikaji permasalahan tarif tambahan ini lebih 
lanjut, karena jika terlalu mahal, maka akan menjadi faktor keengganan bagi 
pelanggan untuk melakukan porting. 
 

 
 
5.4 Implementasi ENUM di Indonesia 

(on progress) 
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6. PROPOSAL NUMBERING PLAN DI INDONESIA 

 
 
6.1 Identifikasi Layanan NGN 
Di era konvergensi, layanan akan seluruhnya berbasis kepada IP, dan jaringan 
eksisting (TDM) akan mulai ditinggalkan karena kelebihan jaringan IP yang lebih hemat 
bandwidth dan juga kualitas yang juga setara dengan layanan TDM. Dalam sub bab ini, 
akan diiidentifikasi beberapa layanan-layanan yang akan muncul ke depan di Indonesia, 
dan juga bagaimana pengalokasian penomoran yang akan dipergunakan oleh layanan 
tersebut. 
 

1. FMC (Fixed Mobile Convergence) 
Fixed Mobile Convergence (FMC) merupakan sinergi dari penyelenggaraan 
jaringan tetap dan jaringan seluler. Tren ini juga sudah terjadi di beberapa 
negara maju lainnya di dunia. 
Dengan layanan FMC ini, pelanggan akan semakin dimudahkan untuk menikmati 
layanan telekomunikasi. Ada beberapa bentuk FMC yang bisa terjadi di 
Indonesia, yang juga terjadi di negara lain: 
a. One charge system  

Pelanggan mendapatkan keuntungan dengan bisa memiliki single billing 
untuk layanan mobile dan fixed. Dengan layanan ini, pelanggan 
mendapatkan kemudahan untuk bisa menggunakan telepon seluler dan 
telepon tetap dengan satu tagihan, bahkan mendapatkan promosi diskon. 

 
b. One handset  

Pelanggan dapat melakukan telepon dengan satu telepon dan satu nomor 
baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Dengan layanan ini, 
pelanggan bisa menggunakan telepon genggam untuk mobilitas maupun 
untuk komunikasi di rumah dengan akses bluetooth maupun wifi.  

 
c. One network 

Penyelenggara menyediakan layanan dengan satu database dan satu 
jaringan yang seamless. Dengan layanan ini, pelanggan bisa menggunakan 
akses quadrupple play, yakni akses internet, televisi, seluler, dan telepon 
tetap dengan menggunakan satu jaringan penyelenggara. 
 

d. Fixed-Mobile Number Portability 
Pelanggan bisa berganti antara operator fixed ke operator mobile dengan 
mempertahankan nomor pelanggannya, sehingga pelanggan yang memiliki 
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kepentingan besar terhadap nomornya bisa menggunakan layanan FMNP 
ini. 

Untuk penyelenggaraan layanan FMC ini, ada 2 s kema yang bisa dilakukan 
untuk implementasi, yakni skema integrasi dan skema pilot project. 
Skema integrasi 
Ketika konvergensi terjadi secara penuh, dan telah terjadi sinergi yang penuh 
pada penyelenggaraan jaringan fixed dan mobile, baik secara bisnis maupun 
seamless network, maka tidak diperlukan alokasi penomoran baru. 
Nomor pelanggan eksisting akan tetap digunakan oleh pelanggan, dan h anya 
perlu mengkonfirmasi kepada operatornya jika ingin menggunakan layanan FMC 
seperti disebutkan diatas. 
 
Skema pilot project 
Skema ini terjadi ketika belum terjadi konsep konvergensi secara menyeluruh, 
dan layanan FMC masih diselenggarakan sebagai layanan baru bagi pelanggan 
(pilot project). Dengan skema implementasi pilot project, maka perlu diberikan 
alokasi nomor khusus supaya tidak bercampur dengan layanan-layanan eksisting 
dan menimbulkan konflik. 
Alokasi penomoran yang diberikan adalah pada 15-CDEFGHIJKLMN. Dengan 
penomoran ini, maka pelanggan yang ingin menikmati layanan FMC harus 
menggunakan nomor yang telah dialokasikan. 

 
2. VoBB (Voice over Broadband) 

VoBB merupakan layanan suara yang berbasiskan pada VoIP namun dilewatkan 
pada jaringan yang managed service, sehingga memiliki kualitas layanan sekelas 
dengan kualitas suara berbasis TDM. 
Kualitas teknis yang dipersyaratkan untuk suara yakni: 

- Delay : 150 ms latency satu arah 
- Packet loss : < 1 % 

Selain kualitas teknis, tentunya layanan voice sebagai layanan universal bagi 
pelanggan harus diatur untuk memenuhi kebutuhan pelanggan seperti berikut: 

- Memenuhi persyaratan penyediaan layanan darurat bagi pelanggan, hal 
ini penting untuk dipenuhi karena VoBB akan menjadi layanan pengganti 
untuk layanan suara eksisting berbasis TDM. Sehingga layanan ini sudah 
seharusnya memenuhi persyaratan regulasi seperti yang diterapkan pada 
layanan suara eksisting. 

Ada 2 jenis VoBB yang bisa diimplementasikan di indonesia, yakni: 
a. VoBB National Nomadic 
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VoBB nasional nomadic merupakan konsep VoBB yang memiliki layanan 
seperti halnya layanan suara seluler, layanan VoBB ini akan menjadi layanan 
pengganti dari layanan suara eksisting, dan setiap operator nantinya akan 
mengganti seluruh infrastruktur berbasis IP hingga ke akses sehingga 
layanan suara TDM akan digantikan dengan layanan suara berbasis IP 
(VoBB). 
VoBB nasional diregulasi untuk memberikan layanan suara dengan cakupan 
nasional Indonesia. Penomoran yang bisa dialokasikan untuk layanan ini 
adalah sebagai berikut: 
 

+. 62.19.XYZ.EFGHIJKLM (15 digit) 
 

• 19   = VoIP Service Identity (VoBB) 
• XYZ   = Operator Identity  
• EFGHIJKLM  = Customer Number (1 milyar/operator) 

 
Justifikasi dari penomoran tersebut adalah sebagai berikut: 

- XYZ (identitas operator) 
Layanan VoBB bisa diberikan oleh penyelenggara yang memiliki 
potensi untuk menyelenggarakan layanan suara yakni sebagai 
berikut: 

o Operator  : 12 
o ISP   : 169 
o NAP   : 39 
o ITKP   : 25 
o Siskomdat  : 7 

Dengan jumlah sebanyak penyelenggara eksisting tersebut, maka 
penomoran ini disusun untuk mengakomodasi penyelenggara 
sejumlah 1000 penyelenggara secara nasional. 

- EFGHIJKLM 
Jumlah digit sebanyak 9 di git akan bisa melayani jumlah 
pelanggan sebanyak 1.000.000.000 (1 Milyar) pelanggan, nilai 
tersebut diberikan karena jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 
240 juta penduduk pada tahun 2010. 
 

Penomoran ini diberikan hanya kepada penyelenggara layanan VoBB baru 
saja atau kepada penyelenggara eksisting juga yang menyediakan layanan 
VOBB ketika regulasi interkoneksi masih berbasis TDM. 
Ketika regulasi interkoneksi sudah dalam basis IP, maka penyelenggara 
eksisting masih bisa menggunakan penomoran eksisting yang dimiliki untuk 
melayani pelanggannya, karena di sisi pelanggan tidak akan mengalami 
dampak migrasi yang besar karena dilakukan secara overlay.  
 
 

b. VoBB Geografis 
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VoBB geografis merupakan konsep VoBB yang memiliki area pelayanan per 
regional. Sama seperti konsep regulasi seperti FWA (Fixed Wireless Access), 
maka VoBB Geografis memiliki wilayah layanan seperti berikut: 

 
Bagan 6.1 : pembagian region pelayanan VoBB geografis 

VoBB geografis bertujuan untuk menumbuhkan industri-industri lokal yang 
ingin menawarkan layanan VoBB kepada pelanggan regional saja. Berbeda 
dengan VoBB nasional yang diselenggarakan oleh penyelenggara berijin 
nasional, maka VOBB geografis diberikan kepada penyelenggara dengan ijin 
regional saja. 
Penomoran yang diberikan untuk layanan VoBB geografis ini adalah sebagai 
berikut: 
 

+. 62.18.XY.Z. FGHIJKLM (14 digit) 
 

• 18   = VoIP Service Identity (VoBB) 
• XY   = Operator Identity  
• Z    = Area/District Identity ( consist of 5 districts) 
• FGHIJKLM  = Customer Number (100 mio/district/operator) 

 
Justifikasi dari penomoran tersebut adalah sebagai berikut: 

- XY (Identitas operator) 
Dengan 2 digit nomor, maka maksimal penyelenggara yang bisa 
beroperasi adalah sebanyak 100 penyelenggara. 

- Z (identitas area) 
Area ini merupakan penyederhanaan dari area layanan Telkom di 
Indonesia, sehingga ke depan masih akan tersisa 5 ( lima) PoC 
(Point of Charging). 

- FGHIJKLM (nomor pelanggan) 
Dengan 8 di git nomor, maka maksimal pelanggan yang bisa 
dilayani adalah sebanyak 100.000.000 juta pelanggan 
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6.2 Number Portability 

6.2.1 Identifikasi Number Portability 
a. Regulasi 

Dalam pelaksanaan Mobile Number Portability (MNP) bisa dilakukan dengan 2 
(dua) cara, yakni secara langsung melibatkan seluruh operator, atau secara 
overlay dengan melibatkan skema pilot project. 
Jika MNP diregulasi untuk diselenggarakan oleh seluruh operator, maka MNP 
tidak memerlukan alokasi penomoran baru di Indonesia, melainkan nomor 
pelanggan akan siap untuk layanan MNP. 
Jika MNP dilakukan dengan pilot project, maka akan diperlukan alokasi nomor 
baru untuk mengakomodasi pelanggan baru. Dengan implementasi MNP, 
maka nomor sepenuhnya akan menjadi milik pelanggan, dan tidak lagi 
menunjukkan identitas operator. Untuk itu, untuk pilot project, dialokasikan 
satu blok 084xxx untuk dipergunakan oleh seluruh operator, dan ditawarkan 
kepada pelanggan jika ingin menggunakan layanan MNP selama pelanggan 
menggunakan nomor tersebut. 

 
Bagan 6.2 : alokasi blok MNP 

Blok 084xxx dipergunakan sebagai blok MNP karena seluruh blok 08xxx 
sudah dipergunakan oleh penyelenggara sebagaimana digambarkan pada 
tabel diatas, sehingga hanya tersisa 084xxx yang terdiri dari 9 digit nomor 
pelanggan atau sebanyak 1 milyar nomor tersedia. 
 

b. Teknis 
Dalam pembahasan Mobile Number Portability, maka harus dikaji mengenai 
masalah teknis implementasi dan operasional penyelenggaraan MNP. 
Penyelenggaraan Mobile Number Portability akan melibatkan beberapa pihak, 
terutama keterlibatan penyelenggara (operator) telekomunikasi seluler. 
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Permasalahan terkait teknis yang perlu dikaji adalah: 
1) Teknis Porting 
2) Teknis Routing 
3) Operasional MNP 

 

1) Teknik Porting 
Proses porting adalah proses/metode permintaan pelanggan untuk 
berpindah operator. Proses porting sangat mempengaruhi keinginan 
pelanggan untuk melakukan porting terutama terkait dengan waktu proses 
dan juga kerumitan prosedur yang harus dilalui pelanggan. 
Secara benchmark, ada 2 (dua) metode porting yang dikenal luas, yakni 
metode porting recipient-led dan donor-led: 

a) Recipient-led porting 
Proses porting pada recipient-led ini menjadi tanggung jawab operator 
recipient. Pelanggan yang ingin melakukan proses porting ke operator 
lain, harus menghubungi operator yang dituju untuk meminta proses 
porting ke jaringan operator tersebut. Operator recipient akan 
bertanggung jawab untuk mengurusi semua proses yang diperlukan 
kepada operator donor (eksisting). 
Metode porting ini banyak digunakan oleh negara-negara di dunia 
yang sudah mengimplementasikan number portability.  D engan 
metode porting ini, operator recipient yang akan mengurusi proses 
porting, sehingga menghilangkan kesempatan kecurangan operator 
donor untuk bisa menghalangi proses porting yang ingin dilakukan 
oleh pelanggan. 
Recipient-led porting mensyaratkan pelanggan yang ingin melakukan 
proses porting menghubungi operator recipient, kemudian operator 
recipient yang akan mengurusi semua proses perpindahan nomor dari 
operator donor. 
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Bagan 6.3 : proses alir porting recipient-led 

 
Kelebihan yang ditawarkan oleh metode porting ini adalah: 
1. Operator donor tidak bisa mempersulit prosedur permintaan 

porting pelanggan pada pemberian PAC (Porting Authorization 
Code) 

2. Pelanggan tidak perlu memproses sendiri permintaan portingnya 
secara keseluruhan, seperti pada metode donor-led dimana 
pelanggan harus mengajukan permintaan PAC kepada operator 
donor, lalu harus menghubungi operator recipient untuk 
memberikan PAC tersebut 

3. Proses porting yang biasanya lebih cepat karena prosedur yang 
lebih pendek daripada donor-led 

 

b) Donor-led porting 
Proses porting pada donor-led ini menjadi tanggung jawab operator 
donor. Pelanggan yang ingin melakukan proses porting ke operator 
lain harus menghubungi operator donor untuk memperoleh sebuah 
Port Authorization Code (PAC) yang harus diberikan lagi ke operator 
recipient. Ketika operator recipient menerima PAC, lalu operator 
tersebut akan melakukan proses porting dengan menghubungi 
operator donor. Operator donor yang akan mengurus permintaan 
porting nomor ini. 
Metode porting ini tidak banyak digunakan di dunia, hanya UK yang 
mengimplementasikannya. Kekhawatiran utama akan penggunaan 
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metode ini adalah adanya usaha dari operator donor yang menyulitkan 
proses porting, misalnya dengan cara membuat delay pada proses 
porting. 
Donor-led porting mensyaratkan pelanggan yang ingin melakukan 
proses porting untuk menghubungi operator donor, lalu selanjutnya 
operator donor yang akan mengurusi semua proses perpindahan 
nomor ke operator recipient. 

Pelanggan Donor operator
CRDB

Service provider Recipient operator

Porting Inguiry

Beri PAC

Permintaan PAC
Kirim PAC untuk nomor pelanggan

Kirim PAC sebagai permintaan porting

Porting Inguiry answer

Porting Orders Request

Porting Order Confirmation

Recipient notification

Porting Broadcast

Porting Inguiry answer

Porting Orders Request

Porting Order Confirmation

Donor notification

CRDB validation
Porting Broadcast

CRDB porting termination

Broadcast to other operators

C
R

D
B

 ti
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g 
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Bagan 6.4 : proses alir porting donor-led 

 
Pada donor-led porting, pelanggan pertamanya harus menghubungi 
operator eksisting untuk memperoleh PAC (Porting Authentication 
Code) dan untuk mengautentikasi nomor pelanggan tersebut kepada 
operator eksisting. Pelanggan bisa menghubungi operator melalui 
telepon, surat, atau e-mail. Tetapi bisa saja operator meminta surat 
keterangan secara langsung dengan adanya tanda tangan dari 
pelanggan, terutama pelanggan bisnis. 
Operator donor bisa saja menolak pengajuan proses porting yang 
diajukan oleh pelanggan dan bisa menolak untuk memberikan PAC 
karena alasan : 

• MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network 
Number) bukan merupakan milik operator donor tersebut, 

• MSISDN memiliki masa berlaku yang sudah habis, 
• Pemilik nomor sudah meninggal, 
• Operator donor sudah mengeluarkan PAC yang masih valid untuk 

nomor tersebut, 
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• Pelanggan tidak mampu menyediakan identitas yang cukup bahwa 
dia adalah pemilik resmi nomor tersebut. 

Operator donor harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

• Pelanggan pasca bayar harus membayar tagihannya terlebih 
dahulu, 

• Pelanggan pra bayar akan kehilangan pulsa ketika proses porting 
berhasil, untuk efisiensi perangkat. 

Operator donor akan mengakses NPAC (Number Portability 
Administration Center) untuk mendapatkan PAC yang valid untuk 
pelanggan bersangkutan. PAC terdiri dari tiga huruf yang diikuti oleh 
enam angka. Tiga huruf tersebut mewakili operator donor, dan 
angkanya mewakili reques porting pelanggan. PAC valid untuk 
periode waktu tertentu, biasanya 30 hari kerja. 
Selama periode validitas PAC, operator donor boleh melakukan 
proses yang diperlukan untuk menyelesaikan administrasi biaya 
(misalnya hutang untuk pasca bayar) dari nomor yang melakukan 
porting. Bagaimanapun juga, operator donor tidak boleh menolak 
pengeluaran PAC karena hutang pelanggan. 
Satu PAC bisa digunakan untuk sekitar 25 nomor telepon. Pelanggan 
lalu dipersilahkan untuk memilih operator recipient dan meminta akun 
baru pada operator recipient dengan nomor yang sama, pelanggan 
akan memberikan dokumen kepada operator recipient sebagai berikut 
: 

• Nomor yang akan di-porting, 
• PAC, 
• Identitas RNO. 
Operator recipient (RSP) akan memeriksa validitas dari PAC tersebut 
ke NPAC berikut tanggal permintaan porting dari pelanggan. Jika 
valid, RSP bisa memberikan SIM atau handset yang baru jika operator 
donor (DSP) sudah melakukan porting out. 
RSP lalu mengaktifkan MSISDN pada RNO (Recipient Network 
Operator) bersangkutan kepada pelanggan. RSP harus memastikan 
bahwa pelanggan yang melakukan porting sudah memiliki SIM dan 
Handset yang benar sebelumnya. 
Pada saat atau sebelum proses porting, DSP akan menginisiasi 
proses porting-out dari DNO (Donor Network Operator) dan 
memberikan DNO informasi sebagai berikut : 

• Nomor yang melakukan porting, 
• Identitas RNP, 
• Tanggal porting. 
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DNO akan memvalidasi MSISDN untuk memastikan bahwa MSISDN 
tersebut merupakan akun yang valid dari pelanggan yang 
bersangkutan dan akan memberitahu kepada DSP jika ada nomor 
yang tidak valid. 
DNO akan memberikan data kepada ONO (block operator) sebagai 
berikut : 

• Nomor yang akan di-porting, 
• RNO, 
• Tanggal porting. 
ONO akan memvalidasi kepemilikan MSISDN yang di-porting, dan 
akan menolak permintan porting dari operator yang bukan pemilik dari 
nomor yang bersangkutan. 
Komunikasi yang terjadi pada DNO, ONO, dan RNO akan dilakukan 
menggunakan file excel yang dipertukarkan dengan menggunakan 
SFTP atau ISDN. 

 

Donor
Service Provider

Recipient
Service Provider

Recipient
Network Operator

Donor
Network Operator

Block / Original
Network Operator

Subscriber

Donor
4 – Subscriber requests

New account with
Porting, gives PAC

Recipient

Internet

1 – Subscriber 
requests PAC

2 – DSP register PAC

3 – DSP gives 
PAC

7 – Read date
Locs porting

8 – Tells DNO
- Number

- RNO
- Porting date

5 – Check PAC
Enters porting 

date

6 – Arranges for number 
to be Activated by 

Porting date

9 – Tells ONO
- Number

- RNO
- Porting date

10 – Chek correct DNO

11 – Activates number 
(<1100 on porting day)

12 – Modifies residual
(1100 – 1500 on porting day)

13 – Confirm

14 – Deactivates number
Closes account  

(>1600 on porting day)

SFTP/ISDN
File transfer

 
Bagan 6.5 : proses porting donor-led 

 
Negara yang masih mengimplementasikan metode porting donor-led 
adalah UK, UK menggunakan metode porting ini sejak awal 
implementasi number portability pada tahun 1998. Beberapa tahun 
belakangan, Ofcom selaku regulator telekomunikasi UK 
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mempersyaratkan semua operator telekomunikasi yang 
menyelenggarakan number portability harus menggunakan metode 
recipient-led karena alasan sebagai berikut: 
1. Metode donor-led mempersulit pelanggan untuk melakukan 

porting karena menuntut pelanggan untuk harus menghubungi 
operator donor terlebih dahulu untuk meminta PAC (Porting 
Authorization Code), lalu harus menghubungi operator recipient 
untuk memberikan PAC tersebut. Metode ini dirasa sangat 
merepotkan pelanggan yang ingin melakukan porting, sehingga 
berdampak kepada animo pelanggan yang kurang dalam 
melakukan porting 

2. Pelaksanaan metode donor-led porting memerlukan waktu yang 
lama (hingga 7 har i kerja) karena prosedur yang terjadi dalam 
pemberian PAC dari operator donor, sehingga ofcom menawarkan 
solusi recipient-led porting dan mengurangi waktu porting hingga 
menjadi 2 hari hingga 2 jam kerja 

 
Banyak negara mengimplementasikan metode porting recipient-led 
karena beberapa keunggulannya dari metode porting donor-led, yakni: 
1. Proses porting dilakukan oleh operator recipient, sehingga 

operator donor tidak mempunyai kesempatan untuk mempersulit 
proses porting pelanggan. Di pengalaman beberapa negara yang 
mengimplementasikan metode porting donor-led (misal UK), ada 
kecenderungan mengakibatkan waktu proses porting menjadi 
lebih lama karena operator donor juga mempunyai strategi untuk 
tetap mempertahankan pelanggan, salah satunya dengan proses 
yang lama sehingga pelanggan merasa tidak nyaman untuk 
melakukan porting. 

2. Kelebihan lain dari implementasi metode porting recipient-led 
adalah proses porting yang cenderung lebih cepat daripada donor-
led. Waktu proses ini juga dipengaruhi oleh peran pemerintah 
yang memberikan prosedur terhadap proses porting. Waktu 
porting yang cenderung cepat bisa memberikan ketertarikan lebih 
kepada pelanggan untuk melakukan porting. Misalnya di australia 
yang hanya memerlukan waktu 3 m enit untuk bisa melakukan 
porting dengan metode recipient-led dibandingkan UK yang 
memerlukan waktu hingga 7 hari dengan metode donor-led. 

 
MNP hanya berlaku untuk nomor sistem telepon seluler. International 
Mobile Subscriber Identities (IMSIs), yang digunakan oleh jaringan 
seluler untuk mengidentifikasi pengguna dan terminal, tidak portabel. 
Perubahan dari jaringan operator selular mengharuskan adanya 
perubahan di IMSI dan kartu SIM (Subscriber Interface Module) 
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karena kartu SIM yang terpasang pada ponsel berfungsi untuk 
menyimpan informasi yang berkaitan dengan pelanggan yang 
berlangganan dan jaringan asal. 
MNP harus diinterpretasikan dalam arti yang luas, termasuk 
kemampuan pelanggan mobile untuk berpindah dari satu service 
provider ke lainnya, dengan tetap mempertahankan nomor ponsel 
yang sama. Tentang perubahan dari penyedia layanan, ada dua kasus 
yang biasa dibedakan yaitu : 

• Operator Donor dan recipient terhubung di dalam jaringan operator 
yang sama, 

• Operator Donor dan recipient terhubung dalam dua jaringan 
operator berbeda. 

Pada kasus pertama MNP tidak memiliki dampak pada tahap set-up 
panggilan ke ported number. Untuk kasus yang kedua, MNP memiliki 
dampak dalam proses routing dalam membuat panggilan. Untuk 
kedua kasus tersebut di atas MNP dalam operasionalnya 
mengharuskan beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh service 
provider dan operator jaringan. Tindakan seperti itu dilakukan secara 
off-line pada awal proses port. 
Service Portability diperuntukan untuk kemampuan berpindah dari 
satu operator ke operator lain dengan tetap mempertahankan nomor 
yang sama. Service Portability berkepentingan dalam Number 
Portability antara jaringan selular CDMA dan j aringan GSM. 
Sedangkan FMNP merupakan bentuk Service Portability yang 
melibatkan sejumlah pelanggan port antara fixed dan layanan mobile. 

 

2) Teknik Routing 
Isu teknis yang penting untuk dibahas adalah mengenai metode routing 
yang dipergunakan. 

a) All Call Query (ACQ) 
Metode ACQ mempersyaratkan bahwa semua operator yang akan 
mengoriginasi panggilan akan selalu memeriksa tabel routing ke 
database pusat dan akan mendapatkan routing yang baru untuk 
panggilan tersebut. 
Dengan solusi ini, setiap panggilan (dengan nomor porting maupun 
bukan nomor porting) akan melakukan proses query ke database lokal 
maupun pihak ketiga. Jaringan originasi akan melakukan proses query 
ini, tapi tidak selalu untuk kasus tertentu. Contohnya, panggilan dari 
jaringan seluler ke nomor fixed akan langsung dirutekan ke operator 
jaringan fixed yang tepat, yang akan melakukan proses query mencari 
jalur routing. Hasil dari query ini akan memungkinkan panggilan untuk 
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dirutekan secara langsung dari operator originating ke operator 
recipient dan tidak membutuhkan interaksi dengan jaringan donor. 
Walaupun routing dari panggilan porting lebih efisien dibandingkan 
dengan sistem onward routing, secara keseluruhan sistem ACQ juga 
mempunyai ketidakefisienan karena semua panggilan akan 
memerlukan query ke database, baik nomor yang porting maupun 
bukan. Kelangsungan kerja dari sistem ini akan meningkat jika tingkat 
porting juga meningkat, sehingga efisiensi juga akan meningkat, 
karena panggilan ke nomor yang melakukan porting  akan menutupi 
kerugian pada panggilan ke nomor yang tidak melakukan porting. 
Pada metode routing ini, operator originating harus melakukan proses 
query ke NPDB untuk setiap panggilan yang dilakukan, query ini 
merupakan query untuk mendapatkan jalur routing nomor yang ter-
porting yang diperlukan untuk bisa menyelenggarakan panggilan ke 
nomor yang dituju. Jika operator originating sudah mendapatkan jalur 
routing, maka operator tersebut bisa melakukan panggilan dengan 
merutingkan panggilan langsung ke jaringan RSP.  
Dengan metode ini, proses routing nomor yang ter-porting tidak lagi 
memerlukan terminasi ke jaringan donor, dan s ama sekali tidak 
bergantung kepada ketersediaan jaringan donor lagi. Direct Routing 
mensyaratkan masing-masing operator untuk memelihara database 
lokal yang berisi tentang semua informasi tentang ported-number di 
negara yang bersangkutan. 

 

 
 

Bagan 6.6 : Skenario All Call Routing 
 

Banyak Negara di dunia yang mengimplementasikan number 
portability memilih metode All Call Query dengan 
mengimplementasikan database terpusat dengan berbagai 
pertimbangan keuntungan dan kerugian.  
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Kelebihan yang yang ditawarkan oleh metode ACQ ini adalah: 
1. Dengan central database yang menyimpan informasi ruting semua 

nomor telepon, operator hanya perlu untuk melakukan query ke 
database setiap ingin melakukan panggilan ke nomor yang 
terporting.  

2. Operator donor tidak akan terlibat dalam proses pembangunan 
hubungan percakapan, sehingga jaringan operator donor tidak 
akan terbebani panggilan. 

3. Biaya call set-up panggilan akan menjadi lebih murah karena tidak 
memerlukan ruting ke jaringan operator donor. 

4. Database bisa dipergunakan untuk menyimpan informasi ruting 
setiap nomor telepon (baik yang terporting maupun tidak 
terporting), maupun hanya untuk menyimpan nomor telepon yang 
terporting saja. 

5. Penyelenggaraan database terpusat ini bisa dipergunakan juga 
untuk administrasi nomor telepon (baik seluler maupun PSTN) di 
suatu Negara. Sehingga data-data pelanggan bisa tersimpan 
dengan baik dan terstruktur. 

6. Implementasi database ini sangat efektif untuk menangani system 
number portability dimana pelanggan yang melakukan porting 
sudah relative besar 

Kekurangan dari metode ACQ ini adalah: 
1. Investasi yang tinggi untuk pembangunan database terpusat, 

kebanyakan operator telekomunikasi merasa keberatan dengan 
adanya investasi yang harus dikeluarkan untuk database ini, 
karena masih mempunyai kewajiban juga untuk membangun 
infrastruktur jaringan. 

2. Jika database dipergunakan untuk menyimpan informasi ruting 
semua nomor telepon, maka diperlukan proses query ke database 
untuk setiap panggilan telepon (baik ke nomor yang terporting 
maupun tidak terporting) 
 

b) Query on Request (QoR) 
Dengan metode ini, operator yang mengoriginasi panggilan akan 
memeriksa ke operator donor. Operator donor akan memverifikasi 
panggilan tersebut dan akan menginformasikan ke operator recipient 
bahwa nomor tersebut bukan milik operator donor lagi. Akhirnya 
operator yang mengoriginasi panggilan akan memeriksa database 
pusat, seperti metode ACQ. 
Dengan metode ini, operator originasi akan merutekan panggilan 
seperti biasa dan hanya akan memeriksa ke database jika ada sinyal 
dari jaringan operator lain. Operator donor akan memberikan sinyal 
jika ada porting nomor. Jika menerima sinyal tersebut, maka operator 
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originasi akan menginterogasi database IN untuk mendapatkan jalur 
routing yang sesuai. 
QoR akan lebih efisien ketika semua panggilan untuk nomor yang 
melakukan porting relatif sedikit karena query database hanya akan 
dilakukan untuk panggilan ke nomor yang melakukan proses porting. 
Bagaimanapun juga, QoR tidak akan memecahkan isu kerusakan 
jaringan karena sistem ini memerlukan keberadaan operator donor 
untuk menginformasikan kepada jaringan originating bahwa nomor 
sudah di-porting. 
Dengan metode routing ini, operator originasi akan memeriksa status 
dari nomor yang dipanggil dengan operator donor. Operator donor lalu 
akan memberikan pesan kepada operator originasi bahwa nomor 
tersebut sudah di-porting atau belum. Jika ternyata nomor yang 
dipanggil sudah di-porting, maka jaringan originasi akan melakukan 
proses query ke database central untuk mendapatkan informasi yang 
berkaitan dengan jaringan recipient, dan kemudian me-routing-kan 
panggilan langsung ke jaringan recipient. 

 

 
 

Bagan 6.7 : Skenario Query on Release 
 
Query on R elease merupakan pengembangan dari metode ACQ, 
dimana operator tidak perlu untuk melakukan query ke database untuk 
melakukan panggilan ke nomor yang tidak terporting. Tetapi dengan 
metode ini, masih diperlukan proses ruting ke jaringan operator donor. 
Ada beberapa Negara di dunia yang menggunakan metode QoR ini 
dengan berbagai pertimbangan kelebihan dan kekurangannya. 
 
Kelebihan yang ditawarkan oleh metode ini adalah: 
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1. Beban database yang lebih ringan daripada menggunakan 
metode ACQ, karena hanya memerlukan query ke database jika 
nomor yang dihubungi sudah melakukan porting ke operator lain 

2. Biaya call setup yang lebih rendah untuk panggilan ke nomor yang 
tidak melakukan porting karena panggilan langsung dirutingkan ke 
operator penerima pelanggan 

Kekurangan dari implementasi metode ini adalah: 
1. Ketergantungan kepada operator donor akan berakibat buruk bagi 

pelanggan jika operator donor mengalami kerusakan jaringan, 
maupun berhenti beroperasi. Sehingga pelanggan yang 
melakukan porting tidak bisa menerima panggilan (jika kerusakan 
jaringan hanya sementara), maupun pelanggan akan kehilangan 
nomornya dan h arus tetap membeli nomor yang baru (jika 
operator donor berhenti beroperasi dan tidak ada prosedur yang 
jelas untuk handling changeover nomor ke operator lain). 
Sehingga harus dipersiapkan prosedur tambahan untuk 
changeover nomor dari operator donor ke operator recipient 

2. Call set-up yang memerlukan waktu lebih lama karena 
memerlukan ruting yang lebih panjang, sehingga biaya yang 
dibebankan kepada pelanggan juga akan menjadi lebih besar 
daripada ACQ 

3. Investasi yang besar untuk database 
 

c) Call Drop Back 
Dinamakan juga Return to Pivot (RoP). Operator yang mengoriginasi 
panggilan, pertamanya akan memeriksa dengan operator donor. 
Operator donor memeriksa databasenya sendiri dan akan 
menyediakan rute yang baru. Operator yang mengoriginasi panggilan 
tersebut kemudian akan menggunakan rute yang diberikan untuk 
mem-forward panggilan. Tidak ada keterlibatan central database. 
Pada metode routing ini, operator originating akan menghubungi 
operator donor, untuk meminta jalur routing ke jaringan recipient. 
Operator donor akan memeriksa database dan akan memberikan 
informasi nomor yang bersangkutan ke operator originasi. Setelah 
mendapatkan informasi routing, operator originasi lalu akan merutekan 
panggilan langsung ke jaringan recipient. 

 



 

Penomoran di Era Konvergensi 65 

 
 

Bagan 6.8 : Skenario Call Drop-Back 
 

Metode porting ini paling jarang diimplementasikan oleh Negara-
negara di dunia, bahkan hampir tidak ada y ang 
mengimplementasikannya. Metode ini merupakan variasi yang 
ditawarkan untuk metode ruting indirect.  
Kelebihan yang ditawarkan oleh metode ini adalah: 
1. Tidak perlu adanya investasi yang besar untuk pembangunan 

database, operator hanya perlu untuk upgrade peralatan switch di 
jaringan untuk bisa mengenali nomor dan bisa menentukan ruting 
terhadap nomor tersebut 

2. Tidak memakai resource jaringan operator donor untuk ruting 
panggilan, peran operator donor hanya untuk memberikan 
informasi ruting kepada operator originasi untuk membangun 
sebuah panggilan 

3. Biaya call set up y ang lebih rendah bila dibandingkan dengan 
onward ruting. 

Kekurangan yang bisa didapatkan dengan implementasi metode ini 
adalah: 
1. Ketergantungan kepada operator donor untuk mendapatkan 

informasi ruting. Sehingga merugikan pelanggan jika terjadi 
kerusakan jaringan maupun operasional operator yang terhenti 

2. Memerlukan resource jaringan operator donor, sehingga ada 
biaya tambahan yang dibebankan kepada pelanggan, sehingga 
biaya panggilan akan menjadi lebih besar 
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d) Onward Routing 
Metode Onward Routing mensyaratkan bahwa setiap operator 
recipient yang ingin mengoriginasi panggilan, harus memeriksa tabel 
routing ke operator donor, lalu operator donor akan memeriksa 
databasenya dan akan memberikan rute ke operator recipient. Lalu 
operator recipient akan merutingkan panggilan tersebut ke nomor 
yang dituju. Model ini juga disebut indirect routing. 
Model ini diterapkan di sedikit negara, salah satunya adalah UK. 
Kelemahan dari metode ini adalah prosesnya yang tidak efektif dalam 
penggunaan resource jaringan, dimana operator donor masih akan 
berperan dalam proses routing untuk setiap panggilan dari nomor 
yang dahulunya milik operator donor tersebut. Permasalahan juga 
timbul ketika di UK, dengan rusaknya jaringan salah satu operator, 
maka panggilan dari nomor yang dahulunya milik operator tersebut 
tidak bisa dilakukan, karena rusaknya jaringan operator donor. 
Pada routing ini, operator originating akan melakukan routing 
panggilan ke operator donor (DSP). Untuk awal implementasi, metode 
routing ini termasuk metode yang simple, karena hanya memerlukan 
resource jaringan DSP, dan mengeliminasi adanya waktu tambahan 
yang diperlukan untuk call-setup pada non ported number. 
Metode ini mempunyai kekurangan yang signifikan, yaitu semua 
panggilan ke nomor yang ter-porting memerlukan routing ke jaringan 
DSP, sedangkan DSP sudah tidak lagi melayani nomor tersebut. 
Hal-hal yang perlu diperhatikan pada indirect routing ini adalah : 

• Routing pada nomor yang ter-porting dengan menggunakan 
jaringan DSP akan memacu biaya yang lebih besar, yaitu 
beban transit, beban interkoneksi, beban jaringan meskipun 
operator terminasi adalah operator originasi (panggilan on-net, 
tetapi harus off-net karena melalui jaringan DSP). 

• Untuk DSP, billing antara nomor yang ter-porting dan nomor 
yang tidak ter-porting bukan merupakan hal yang mudah, tetapi 
merupakan hal yang sulit diinvestigasi. 

• Jika jaringan donor menggunakan database yang kecil, tidak 
powerful, maka call setup akan cenderung lebih lama dan hal 
tersebut tidak bisa dihindari. 

• Karena bergantung kepada jaringan donor, RSP tidak akan bisa 
memberikan garansi pelayanan yang baik kepada 
pelanggannya (ported number) karena RSP juga tidak bisa 
menjamin QoS yang ditawarkan oleh DSP. 

• Permasalahan utama pada indirect routing adalah jika ada 
kerusakan jaringan DSP, sehinggan nomor yang melakukan 
porting tidak akan bisa mempergunakan nomornya lagi untuk 
melakukan panggilan. 
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Bagan 6.9 : Skenario Onward Routing 
 

Pada metode ini, operator originasi yang akan melakukan panggilan 
ke nomor porting harus menghubungi operator donor untuk 
memeriksa kepemilikan nomor tersebut, jika operator donor 
mengautentikasi nomor telepon tersebut adalah miliknya, maka 
operator donor lalu akan meneruskan panggilan dari operator 
originating ke operator recipient. 
Pada metode ini, setiap panggilan dari nomor yang ter-porting akan 
transit ke jaringan operator donor, walaupun nomor tersebut akan 
menghubungi nomor telepon pada jaringan operator originasi. 
Kelebihan metode ini adalah: 
1. Tidak memerlukan investasi yang besar pada penyediaan 

database, hanya memerlukan upgrade peralatan switch pada 
operator untuk merutingkan panggilan ke operator recipient 

2. Kebanyakan Negara mengimplementasikan metode ini untuk 
tahap awal pelaksanaan number portability, karena investasi yang 
cukup rendah dan juga lebih efektif untuk menjalankan system 
number portability dimana pelanggan yang melakukan porting 
masih relative sedikit 

Kekurangan metode ini adalah: 
1. Ketergantungan kepada operator donor, sehingga merugikan 

pelanggan jika ada permasalahan dengan jaringan operator donor 
2. QoS panggilan sangat dipengaruhi oleh kinerja jaringan operator 

donor, pelanggan bisa mendapatkan kualitas yang buruk untuk 
sebuah panggilan jika kualitas yang ditawarkan operator donor 
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jelek, walaupun operator recipient menawarkan kualitas panggilan 
yang lebih baik 

3. Pemakaian resource jaringan operator donor menyebabkan biaya 
yang diperlukan untuk set up pa nggilan menjadi lebih besar. 
Biasanya biaya set up ini dibebankan kepada pelanggan yang 
menerima telepon 
 

3) Aspek Bisnis MNP 
Secara bisnis, MNP melibatkan sejumlah skenario pembayaran 
maupun transfer finansial dari operator, pelanggan maupun database. 
Skenario pembayaran ini misalnya: 

1. Operator yang membayar biaya porting kepada operator database 
2. Pembayaran pelanggan atas proses registrasi MNP, ke recipient 

atau donor operator. 
 

4) Operasional MNP 
Aspek operasional yang akan dibahas di sini adalah terutama dalam 
bagian proses administrasi porting, baik dalam melepaskan maupun 
menerima pelanggan bagi operator jaringan mobile maupun fixed. 
Selain itu, untuk mengatur rencana penomoran nasional yang juga 
mungkin memerlukan penyesuaian dan penataan lagi. Dengan adanya 
layanan Number Portability ini, operasional operator maupun regulator 
juga akan berubah yang tentunya mempunyai relevansi seperti: 
• Proses porting MNP adalah proses untuk melihat dari sudut 

pandang pelanggan, menekankan minat pelanggan yang mungkin 
pantas dalam keterbukaan peraturan. Regulator harus 
memastikan bahwa minat pelanggan akan diambil ke dalam 
catatan data tentang : 
o Prosedur ke pelanggan, apakah prosedur dengan mudah 

untuk mengikuti proses porting dan informasi tentang 
seberapa baik pelanggan, 

o Untuk alasan apa dan untuk berapa lama proses porting  
dapat diblokir, 

o Mana dan berapa nomor pelanggan dapat porting  per 
perubahan, 

o Skala waktu yang terbatas untuk persiapan porting, 
o Lama gangguan sebenarnya selama perubahan. 
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• Pilihan antara sentralistik dan desentralisasi administrasi database 
ke port yang nomor ponsel yang ditujukan. Master database pusat 
dianggap lebih baik sesuai dengan pengalaman Negara lain. 

• Dampak dari Number Portability secara umum pada proses 
administrasi dan manajemen penomoran, baik dari segi dampak 
langsung dan mungkin efek jangka panjang. 

• Prosedur Operasional 
Arus informasi tambahan yang diperlukan untuk mentransfer 
pelanggan ke nomor port mereka. 

• Prosedur porting 
Dampak MNP mungkin terjadi dalam sistem jaringan selama 
porting nomor operator dari jaringan lain. Dampaknya tergantung 
pada mekanisme biaya pemulihan. Pelanggan mungkin juga harus 
memberitahu tentang ported number untuk tujuan porting. 

• Database Administrasi 
Database administrasi, apakah terpusat atau desentralisasi. 

• Proses Otomasi dari Port 
Prosedur otomatisasi dalam jaringan operator harus tercermin 
mirip otomatisasi antar jaringan. Sistem untuk otomatis port dan 
sinkronisasi dari switching operator dan mendukung operasional 
system, perlu dikembangkan. 

Dampak dari penggunaan kartu pra-bayar di MNP menjadi perhatian 
khusus karena beberapa masalah proses tambahan. Penggunaan kartu 
pra-bayar yang meningkat pesat pada saat ini dan kenyamanan bagi 
pelanggan tidak dapat diabaikan. Masalah umum dengan kartu SIM 
pra-bayar adalah pelanggan tidak diketahui namanya dan ini 
memberikan kesempatan yang lebih besar untuk penipuan. Dalam 
kasus di mana pelanggan harus diidentifikasi oleh jaringan untuk harga 
khusus, ada masalah lain tentang real-time rating dari panggilan pra-
bayar mobiles. 
Beberapa isu tentang aspek operasional penyelenggaraan Number 
Portability  : 

• Pada proses port dari sisi pelanggan dengan penekanan pada 
minat pelanggan yang mungkin berhak mendapat keterbukaan 
peraturan. 

• Pilihan antara sentralistik dan d esentralisasi dalam database 
administrasi. 

• Efek NP pada nomor administrasi  dan manajemen, baik efek 
langsung dan mungkin efek jangka panjang. 
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6.2.2 Strategi implementasi di Indonesia 

Mobile Number Portability merupakan layanan yang dibangun untuk 
penyediaan telekomunikasi seluler. Tentunya banyak pertimbangan yang harus 
dipertimbangkan dan dipenuhi untuk bisa mencapai hasil implementasi yang 
ideal, dan bisa bermanfaat bagi masyarakat indonesia dan juga industri 
telekomunikasi sendiri. 
a. Pembiayaan investasi MNP 

Investasi yang besar dalam implementasi MNP perlu diatasi dengan 
kerjasama antara pemerintah dengan operator. Di satu sisi, implementasi 
MNP di Indonesia cenderung hanya memberikan fleksibilitas pelanggan 
dalam menentukan pilihan operator telekomunikasi, sedangkan dengan 
iklim keuangan dan kompetisi operator sekarang yang sangat ketat, 
operator akan cenderung merasakan layanan MNP sebagai beban. 
Apalagi dengan biaya investasi yang begitu besar, maka seharusnya 
operator tidak dibebani dengan pembiayaan atas MNP tersebut.  
Pembiayaan seharusnya dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah 
dan operator.  

- Pemerintah 
Pemerintah memiliki kewajiban untuk membiayai investasi atas MNP, 
karena MNP merupakan alat kompetisi, dan k ompetisi merupakan 
tujuan pemerintah utama dalam menyediakan layanan telekomunikasi 
kepada pelanggan, tentunya dengan masih mempertimbangkan 
ketercapaian tujuan nasional, industri, dan pelanggan. 
Layanan MNP lebih merupakan layanan yang memberikan keuntungan 
kepada pelanggan, sehingga pemerintah memiliki peran yang lebih 
besar dalam pengadaan infrastruktur MNP di Indonesia. Terlebih 
dengan kondisi kompetisi yang sangat ketat, maka pemerintah harus 
membangun seluruh investasi jaringan dan database MNP. 
 

- Operator 
Operator sebagai penyedia layanan juga memiliki kewajiban dalam 
membangun infrastruktur MNP. Dalam hal ini, operator memiliki 
kewajiban dalam mengupgrade kemampuan billing, dan juga database 
nomor sehingga bisa comply dengan fasilitas layanan MNP yang 
dibangun oleh pemerintah. 
Karena jika database operator tidak comply, maka MNP tidak akan bisa 
dinikmati dengan baik oleh pelanggan operator tersebut, karena 
database mungkin tidak bisa menyediakan pencarian tabel ruting yang 
baru. 
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b. Perbaikan kapasitas dan kualitas jaringan 
Dalam tujuan mencapai kondisi kompetisi yang baik, maka kualitas layanan 
merupakan parameter yang harus diperhatikan dan harus dipenuhi untuk 
menjaga kepuasan pelanggan dan p elayanan kepada pelanggan atas 
layanan yang sudah dibayar oleh pelanggan. 
Seperti sudah diketahui bahwa kualitas layanan para operator termasuk 
buruk, dikarenakan kapasitas jaringan yang sudah penuh terutama di kota 
besar. Kapasitas yang terlalu penuh tersebut mempengaruhi kepada 
performansi jaringan, yang menyebabkan kadang-kadang terjadi drop call, 
call block, maupun noise tinggi pada suara. 
Jika layanan MNP diimplementasikan, sedangkan kualitas jaringan masing-
masing operator masih belum bagus, maka MNP justru akan membebani 
operator dan akan semakin membuat kualitas jaringan semakin buruk. 
Contohnya adalah ketika ada operator x yang hanya memiliki kapasitas 20 
juta pelanggan, namun seketika terdapat porting pelanggan masuk, dan 
pelanggan menjadi 22 juta, maka jaringan operator tersebut tidak akan bisa 
melayani seluruh pelanggannya, dan kualitas jaringan operator tersebut 
akan menjadi sangat buruk. 
Perbaikan kapasitas dan kualitas layanan menjadi sangat penting karena 
layanan MNP ini adalah lebih kepada orientasi pelanggan, sehingga 
dengan implementasi MNP, diharapkan kompetisi telekomunikasi akan 
mengarah kepada kompetisi kualitas, bukan sekedar harga tarif layanan 
yang semakin murah dan mengabaikan kualitas layanan. 
 

c. Jumlah operator telekomunikasi di Indonesia terlalu besar 
Dengan jumlah operator yang sangat besar di Indonesia, menjadi 
tantangan tersendiri bagi implementasi MNP. Kesulitan terbesar adalah 
ketika database harus terhubung dengan seluruh database masing-masing 
operator, sehingga membutuhkan jaringan yang sangat besar. Selain itu, 
market share di Indonesia yang sangat tidak seimbang, adanya operator 
yang besar, dan j uga operator yang kecil tentunya dengan kapasitas 
jaringan yang berbeda. 
Operator kecil di Indonesia cenderung menawarkan tarif yang sangat 
murah, bahkan memberikan tarif promosi pada layanan off-net ke operator 
lain. Operator kecil, yang cenderung menawarkan tarif yang lebih murah, 
akan cenderung diminati pelanggan dan banyak potensi porting masuk ke 
operator tersebut. Permasalahan akan terjadi ketika operator kecil tersebut 
akan didatangi pelanggan dari operator lain, yang bisa menyebabkan 
kapasitas jaringan menjadi overloading. 
Untuk itu, perlu dilakukan kebijakan penataan kompetisi di Indonesia 
sebelum implementasi layanan MNP di Indonesia, salah satunya adalah 
dengan kebijakan Merger Akusisi, sehingga hanya terdapat beberapa 
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operator yang reliable dan memiliki kapasitas jaringan dan juga kualitas 
jaringan yang handal. 
 

d. Kebijakan penerapan tarif on-net dan off-net yang seimbang 
Iklim kompetisi di Indonesia menunjukkan kompetisi yang ideal, dengan 
adanya tarif on-net yang sangat lebih murah daripada tarif off-net, yang 
mengindikasikan bahwa operator berusaha mendapatkan pelanggan 
dengan menawarkan tarif on-net yang sangat murah, bahkan dengan 
promosi tarif telepon dan SMS gratis. 
Regulator dalam peran untuk mengatur kompetisi yang terjadi, harus 
memiliki kebijakan untuk bisa menyeimbangkan tarif retail on-net dan off-
net, sehingga tidak berbeda terlalu jauh. Ketika tarif on-net dan off-net bisa 
menjadi lebih imbang, maka pelanggan tidak akan terlalu dibingungkan 
ketika menggunakan layanan MNP, karena pelanggan tidak bisa 
mengetahui lagi kode operator nomor tujuan. 
 

e. Kebijakan tarif tambahan layanan MNP 
Layanan MNP memerlukan adanya database tambahan untuk menyimpan 
tabel ruting dari setiap nomor telepon, sehingga panggilan bisa dilakukan 
dengan lancar. Biasanya, operator di luar negeri memungut biaya 
tambahan ini kepada pelanggan. Biaya tersebut terdiri dari: 

a) Biaya registrasi layanan MNP 
Yakni biaya yang diperlukan untuk proses pemindahan dari operator 
donor ke operator recipient. 
Dalam hal ini, harus ada regulasi yang mengatur karena melibatkan 
proses bisnis dengan operator, dan ada kepentingan dari masing-
masing operator, yakni: 

• Operator donor: 
o Melakukan proses administrasi pemindahan nomor 

telepon  
• Operator recipient: 

o Melakukan proses administrasi pemindahan nomor 
telepon 

b) Biaya ruting 
Yakni biaya yang diperlukan untuk proses ruting panggilan ke 
operator baru. 
Dalam hal ini, pelanggan juga seharusnya dikenakan biaya untuk 
ruting tambahan, namun tergantung kepada regulasi yang berlaku. 
Sebaiknya biaya ini ditiadakan untuk menghilangkan entry barrier 
pelanggan untuk menggunakan layanan MNP, sehingga mudah 
diterima oleh masyarakat. 
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f. Strategi transisi penyelenggaraan layanan MNP 

Dalam implementasi MNP di Indonesia, diperlukan suatu strategi transisi 
yang tidak memberatkan seluruh stakeholder. Terutama operator, investasi 
pembangunan, dan juga efek ke pelanggan. Indonesia terutama 
dipengaruhi oleh kondisi wilayah yang sangat luas, dan juga terdiri dari 
kepulauan yang terpisahkan oleh perairan yang sangat besar. 
Untuk itu, perlu disusun strategi transisi untuk implementasi di Indonesia: 

a) Pilot project 
Pilot project diperlukan untuk menguji atensi dari pelanggan 
telekomunikasi di Indonesia akan layanan MNP. Pilot project 
dilakukan pada kota-kota besar terlebih dahulu di area jawa, 
disamping mayoritas pelanggan telekomunikasi berada di pulai jawa, 
namun juga biaya yang diperlukan untuk implementasi bisa 
dilakukan secara bertahap. 
Pengembangan MNP di sebagian tempat dulu juga berguna untuk 
menguji kesiapan dari operator dalam memberikan layanan MNP 
kepada pelanggannya, pulau jawa dipilih karena yang paling 
mewakili pelanggan telekomunikasi nasional, baik secara jumlah, 
maupun dari ketersediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi. 
 

b) Full Number Portability 
MNP bisa diimplementasikan di seluruh indonesia, dalam jangka 6 
bulan atau maksimal 1 t ahun setelah implementasi pilot project. 
Implementasi nasional diperlukan untuk menjaga konsistensi 
kebijakan pemerintah, dan juga hak pelanggan untuk mendapatkan 
layanan yang sama dengan pelanggan yang lainnya. 
 

 
6.3 ENUM 
(on progress) 

6.3.1 Identifikasi ENUM 
a. Regulasi 
b. Teknis 
c. Bisnis 

6.3.2 Strategi implementasi ENUM di Indonesia 
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6.4 Numbering Plan di Indonesia 
 
Setelah identifikasi dan analisa terhadap kondisi layanan dan teknologi ke depan, dan 
juga dengan adanya isu mengenai FMC, ENUM, dan N umber Portability maka perlu 
disimpulkan suatu skema penomoran ke depan, yang mengakomodasi seluruh potensi 
layanan yang akan datang. 

6.4.1 Alokasi penomoran 

a. Penomoran layanan dan jaringan telekomunikasi 
Pengalokasian penomoran tersebut dilakukan dengan memetakan layanan dan 
juga kepentingan dari setiap layanan ke tabel penomoran seperti berikut: 

Tabel 6.1 : Usulan numbering plan Indonesia 

 
Secara umum, proposal yang disampaikan pada white paper ini tidak merubah 
skema alokasi yang telah ada, namun memetakan layanan yang baru kepada 
blok nomor yang belum dipergunakan. 
Tentunya dalam mengalokasikan penomoran telah didasarkan ada 
pertimbangan-pertimbangan mengapa layanan tersebut perlu diberikan alokasi 
penomoran. 
Dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka pada proposal ini hanya 
diusulkan perlunya penambahan untuk 5 layanan, yakni: 

1. FMC 
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Dialokasikan pada blok nomor 15-xyz (15 digit) 
2. ENUM 

Dialokasikan pada blok nomor 16-xyz (15 digit) 
3. VoBB geografis 

Dialokasikan pada blok nomor 18-xyz (14 digit) 
4. VoBB nasional 

Dialokasikan pada blok nomor 19-xyz (15 digit) 
5. Mobile Number Portability 

Dialokasikan pada blok nomor 084-xyz (15 digit) 
 

b. Penomoran untuk konten telekomunikasi 
Konten telekomunikasi menggunakan nomor IN yang digenerate dari jaringan 
switching operator telekomunikasi. Dengan melihat permasalahan yang timbul 
dalam penyediaan konten telekomunikasi, maka dirasakan perlu untuk 
membuat regulasi untuk mengatur penyediaan konten telekomunikasi di 
Indonesia. 
Kerangka kebijakan yang diperlukan untuk pengaturan konten telekomunikasi 
adalah sebagai berikut: 

1. Pengawasan penggunaan nomor IN operator 
Nomor IN perlu didaftarkan penggunaannya kepada regulator untuk 
kepentingan pengawasan penggunaan nomor dan juga konten yang 
diberikan kepada pengguna. 
Kewajiban ini diberlakukan untuk menjaga penyediaan konten supaya bisa 
dimonitor dan menjaga peran dan tanggung jawab operator dalam 
memberikan layanan kepada pengguna sebagai end-user telekomunikasi. 
 

2. Kewajiban registrasi dan laporan tahunan penyelenggara konten 
Penyedia konten juga diwajibkan melakukan registrasi untuk bisa 
menjalankan bisnisnya kepada pelanggan. Kewajiban tersebut supaya 
regulator bisa mengawasi proses bisnis dan memonitor kejadian-kejadian 
yang terjadi yang berhubungan dengan penyelenggaraan bisnis konten di 
Indonesia. 
Terutama ketika terjadi permasalahan yang baru saja terjadi di Indonesia, 
terkait dengan dugaan pencurian pulsa, maka regulator bisa menindak 
penyelenggara konten jika regulator memiliki data yang jelas mengenai 
penyelenggara konten tersebut. 
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3. Kewajiban operator dalam menjaga layanan konten yang diberikan 
kepada pelanggan 
Terkait dengan perlindungan pelanggan telekomunikasi, maka pelanggan 
juga berhak untuk mendapatkan kejelasan dalam penyelenggaraan 
telekomunikasi di Indonesia, terutama masalah perlindungan ketika 
pelanggan merasa dirugikan, customer care yang siap memberikan 
penjelasan dan penyelesaian terhadap masalah yang dirasakan 
pelanggan, dan juga ganti rugi ketika pelanggan dirugikan secara materi 
oleh operator yang bersangkutan. 
Penyediaan layanan konten dilakukan melalui jaringan yang dikelola oleh 
operator telekomunikasi, sehingga seluruh kontrol dan monitoring sudah 
seharusnya menjadi domain dari operasional operator. 
Terkait dengan penyelenggaraan konten telekomunikasi di Indonesia, 
maka operator akan bertanggung jawab secara penuh terhadap segala 
konten yang dinikmati oleh penggunanya, termasuk juga ketika pelanggan 
mengajukan komplain terkait penyelenggaraan. 
Operator seharusnya memiliki peran dalam mengatur dan menyaring 
konten-konten yang melalui jaringannya, dan w ajib memblokir konten-
konten yang berbahaya maupun merugikan pelanggan. 
 

6.4.2 Manajemen penomoran 
Penomoran masih dilihat sebagai sumber yang sangat terbatas, karena 
memang memiliki alokasi yang sangat terbatas. Di Indonesia, penggunaan 
sistem penomoran terbuka pada jaringan tetap juga memberikan pengaruh 
kepada semakin terbatasnya penomoran yang bisa dipergunakan oleh layanan 
ke depan. 
Pengaturan penomoran hingga sekarang masih menjadi tanggung jawab dari 
pemerintah, dan penyelenggara yang ingin mempergunakan penomoran 
tersebut harus mengajukan ijin untuk menggunakan.  
Ke depan, peran regulasi akan semakin bersifat light touch dan peran industri 
akan semakin lebih penting dalam mengarahkan iklim kompetisi ke depan, atau 
disebut industry-self regulation. Dalam industry-self regulation, peranan 
pemerintah akan cenderung lebih sebagai pengawas dalam berjalannya 
kompetisi, namun bisnis model akan lebih dibangun oleh industri sendiri. 
Ada beberapa pertimbangan yang perlu dilakukan terkait penomoran di 
Indonesia, yakni: 

1. Manajemen penomoran dilakukan oleh industri 
Industri memiliki kepentingan besar terhadap nomor, terutama dalam 
menyediakan layanan telekomunikasi kepada pelanggannya. Dalam era 
ke depan, maka sebaiknya manajemen penomoran, dan juga alokasinya 
dilakukan oleh industri sendiri. 
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Dengan skema seperti ini, maka industri yang akan tahu bagaimana 
kebutuhan industri akan penomoran, dan regulator bertugas untuk 
mengawasi dan m enjadi badan arbitrase ketika terjadi perselisihan di 
industri. 
 

2. Perlu database nasional untuk penomoran 
Semenjak penomoran sudah tidak dipetakan di jaringan milik PT. Telkom, 
maka sekarang tidak ada lagi badan yang memiliki otoritas dan tanggung 
jawab untuk memetakan penomoran nasional. 
Database seharusnya menjadi otoritas bagi industri, karena nomor tidak 
menjadi sumber daya yang sangat terbatas yang sangat vital bagi industri 
dan regulator. 
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