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 PENGANTAR 
 

Perkembangan penyediaan layanan ICT di Indonesia perlu ditopang 
dengan ketersediaan infrastruktur penunjang dengan kelengkapannya. 
Dengan adanya infrastruktur yang memadai, maka penyediaan layanan ICT 
akan semakin mudah memasyarakat. Infrastruktur dimaksud akan 
menjamin tersedianya aplikasi atau layanan ICT dengan kualitas yang baik 
dan keamanan yang baik (well defined security). 
Disamping ketersediaan infrastruktur, maka juga secara bersamaan 
pemerataan distribusi jaringan juga harus diusahakan dengan baik. Hal ini 
disebabkan layanan ICT tidak akan dibatasi oleh perlakuan berbeda 
terhadap daerah rural dan non rural, justru layanan atau aplikasi ICT akan 
menjembatani kedua daerah tersebut untuk bersinergi saling menopang 
dalam pertumbuhan. Semisal, aplikasi ICT dapat mendorong unit usaha di 
perkotaan untuk menggali bahkan melakukan edukasi terhadap potensi di 
daerah rural. 
Infrastruktur yang dimaksud difokuskan pada penyediaan infrastruktur 
akses dan infrastruktur backbone dalam menyalurkan trafik paket data yang 
memuat layanan ICT. Dalam penyediaan infrastruktur akses, difokuskan 
pada sasaran penyediaan akses broadband, sedangkan infrastruktur 
backbone difokuskan pada penyediaan backbone broadband. 
Penyediaan dan pemerataan infrastruktur akses telah dimulai dengan 
program USO yang diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah 
terciptanya komunitas berbasis informasi di WPUT, akan berevolusi ke 
akses broadband. Untuk infrastruktur backbone masih terjadi kendala 
penyediaan dan pemerataannya. Padahal dalam memandang sebuah 
sistem infratsruktur ICT, tidak dapat hanya fokus pada aksesnya saja tetapi 
juga backbone sebagai kesatuan end-to-end system. 
Untuk itulah dipandang perlu, membangun suatu konsep pemberian insentif 
dalam pembangunan jaringan tulang punggung pita lebar dengan fokus 
pada penyediaan dan pemerataan backbone sebagai bagian dari 
pembiayaan ITK (ICT Fund Infrastructure) di Indonesia. Dokumen 
menjelaskan rencana konsep insentif pembiayaan ITK dimaksud dan 
sebagai bahan yang melatarbelakangi perumusan Rancangan Peraturan 
Menteri tentang Insentif Pembangunan Infrastruktur Jaringan Tulang 
Punggung Pita Lebar (Broadband Backbone). 
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BAB I PENGEMBANGAN AKSES DAN BACKBONE BROADBAND 
DI INDONESIA 

 
1.1. Pengertian Broadband Internet 

Broadband Internet sudah menjadi hal yang esensial dan berfungsi ekonomi 
modern di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Studi terbaru yang 
dilakukan oleh World Bank termasuk Internet dan broadband, disamping untuk 
layanan telepon tetap dan bergerak, di econometric analisa pertumbuhan di 120 
negara antara 1980 dan 2006. Dari hasil study, memperlihatkan bahwa untuk tiap-
tiap 10% titik bertambah di penetrasi layanan broadband, ada pertambahan di 
pertumbuhan ekonomi sebanyak 1,3% (Qiang 2009). Efek pertumbuhan 
broadband ini berarti signifikan dan lebih kuat, dan lebih tinggi dibanding dengan 
jasa teleponi dan Internet (gambar 1). Dampak dari pertumbuhan akses dan 
braodband ini diharapkan menjadi lebih besar dan luas setelah penetrasi 
mencapai titik kritis. Sebagian besar negara berkembang sudah berada pada awal 
pertumbuhan dan perkembangan broadband, negara-negara berkembang 
dimaksud memperoleh keuntungan dengan melakukan investasi pada 
pembangunan jaringan untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dan 
sebelum jumlah pengguna broadband berkurang. 
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Gambar 1. Efek Pertumbuhan Telekomunikasi 

Sumber: World Bank, Extending Reach dan Increasing Impact. Information & 
Communications Technology for Development, 2009 
 

Permintaan untuk broadband Internet secara jelas mempercepat seluruh 
layanan telekomunikasi di seluruh lini di Indonesia, yang mencakup: 
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a. perusahaan besar kecil;  
b. universitas;  
c. Pemerintah untuk mendukung sistem informasi dan program utama 

seperti tata keuangan, pajak administrasi, E-usaha mendapatkan, dan 
ICT di pendidikan.  

Untuk memberikan permintaan layanan broadband dengan cepatyang dibutuhkan 
bukan hanya investasi secara terus-menerus dari industri telekomunikasi, tetapi 
juga tindakan aktif dari Pemerintah dalam mengatur industri untuk menambah 
daya saing pasar broadband tertentu. Tanpa ukuran ini, maka gap akses 
broadband di Indonesia akan bertambah besar. 

 
1.2. Kondisi Broadband di Indonesia saat ini 

Seperti dilihat pada Tabel  1, ada sekitar 1,3 juta orang pelanggan 
broadband jaringan tetap mulai awal 2009, ditambah di atas satu juta pelanggan 
data. Ditambah lagi, di atas sepuluh juta orang yang sudah berlangganan layanan 
telepon selular 3G. Layanan ini bergrak ke dalam penetrasi broadband sebanyak 
sekitar satu persen, dan sekitar 5 persen jika pemakai ponsel 3G dimasukkan. 
Ditambah lagi, fasilitas akses umum seperti Internet cafe, LAN atau WiFi hotspots 
yang sedang berkembang dikota-kota besar di Indonesia. 

 

Tabel 1. Pelanggan Broadband 
Technology Number of 

Subscribers 
(latest 
available 
data) 

Providers % Market Share 

Fixed broadband 

ADSL 816,000 (1) Telkom < 35 % 

Cable internet 500,000(2) First Media < 22 % 

FTTH 4,000(3) More than 5 < 0.2 % 

Wireless broadband 

Mobile – 3G,  

PC Based 

> 1.0 million(4) Telkomsel. Indosat, XL, also 
some of the other 3G/UMTS and 
CDMA EV/DO mobile operators 

> 43%  

Mobile – 3G,  

Phone Based 

> 10 million(5) Telkomsel. Indosat, XL, also 
some of the other 3G/UMTS and 
CDMA EV/DO mobile operators 

Not included due 
to different nature 
of service and use

 

(1) Sumber: Laporan keuangan PT. Telkom Q2 2009 

(2) +  (3) Sumber: Buku putih  Broadband Wireless Access (BWA) POSTEL, Oktober 2008 

(4)+  (5) Sumber termasuk: POSTEL BWA White Paper, Oktober 2008  

Perbandingan Region. Pada rumah tangga broadband daerah Asia Timur 
penetrasi sudah sangat tinggi dalam lima tahun terakhir, seperti dilihat pada  tabel 
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disamping. Beberapa pasar yang sangat telah berkembang sedang mencapai 
kondisi saturasi sekitar 80 persen dari rumah tangga. Rumah tangga dinegara 
Malaysia dan Cina saat ini mencapai sebanyak 20 persen. Ini membandingkan 
dengan 1-2 yang diperkirakan persen dari rumah tangga di Indonesia. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 2. Perbandingan Penetrasi Broadband di Asia-Pacific 
 
Kualitas broadband. Kualitas akses broadband adalah hal yang menjadi isu 
penting. Pemakaian yang semakin tinggi, sedangkan permintaan akses yang lebih 
cepat dan rendahnya latency (kecepatan akses pemakai maksimum di Jakarta 
sampai sekarang ini pada 1 MB/S di ADSL dan sampai 3,6 MB/S di 3G/HSDPA). 
Indikasi perbandingan wilayah regional dan internasional menunjukkan terdapat 
perbedaan perlambatan kecepatan akses. Penelitian global yang dilakukan oleh 
Cisco pada 
September 2009 
menyatakan 
bahwa kualitas 
broadband 
dibanyak negara 
mendasarkan 
pada kecepatan 
downlink, uplink, 
dan latency. 
Indonesia 
menduduki 
peringkat terendah 
dalam hal 
percepatan akses 
broadband.   

Gambar 2. Perbandingan Kualitas Broadband di beberapa negara 

 



 Naskah Akademis   : ICT Fund for Backbone Infrastructure 
 

10

1.3. Ketersediaan Infrastruktur & GAP 
Secara teknis, mengantarkan broadband Internet menghendaki kombinasi 

dari pengiriman, atau jaringan tulang punggung (seperti kabel serat-optik, mikro-
gelombang, hubungan satelit), sama baiknya dengan jaringan-jaringan akses 
(Fixed atau wireless). 
 

• Backbone. Di Indonesia bagian barat terdapat jaringan tulang punggung 
yang menyambung semua provinsi. Industri telekomunikasi sudah 
menggelar kabel serat-optik, dan investasi lebih lanjut masih dalam 
perencanaan. Misalnya di Jawa ada sedikitnya empat serat yang berbeda 
jaringan-jaringan optik yang menyambung semua kota utama. Dengan nilai 
investasi sebesar US$ 31 juta kabel (XL, Bakrie, PGAS Telekomunikasi 
Nusantara dan Mora Telematika) 554 km, Sumatra+West Java kepada 
Kalimanatan, Bawean dan East-Java sudah dalam kontrak pengerjaan. 
Internasional 
connectivity disediakan 
oleh beberapa serat optik 
kabel bawah laut: ke 
Singapura, Malaysia dan 
Australia. Industri 
telekomunikasi juga 
membangun rute baru, 
termasuk kabel optik baru 
sebesar US$ 200 juta 
sepanjang 2.000 km dari 
Surabaya ke Hong Kong.  

 
Gambar 3. Eksisting Infrastructure Backbone + 

Palapa Ring East di Indonesia  
 

Hal utama yang menjadi Gap jaringan tulang punggung utama adalah: 

• Jaringan Tulang Punggung Utama untuk Indonesia Timur (12.000 
km kabel serat-optik yang diperlukan untuk Palapa Ring diwilayah timur, 
kabel bawah laut yang akan menyambung semua kota utama di 
Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Papua);   

• Koneksi tulang punggung serat-optik ke daerah (kabupaten) ibu 
kota di Indonesia Barat: dengan tambahan sepanjang 10.520 km 
dengan rute serat-optik untuk Kalimantan Sumatra dan Sulawesi 
Selatan sendiri (85% land cable); 

• Koneksi tulang punggung serat-optik ke ibu kota daerah di seluruh 
Indonesia Timur dengan satu kali pembanguan Palapa Ring diwilayah.  

• Akses jaringan. Proyeksi permintaan akses jaringan broadband 
sebagaimana yang telah dilakukan oleh World Bank pada 2007 secara 
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spesifik untuk negara Indonesia menyarankan bahwa permintaan untuk 
broadband tertentu Internet akan melayani 2,2 juta orang pelanggan 
menjelang 2010, dan akan bertumbuh menjadi 44 juta pada 2020. 
Dengan jumlah pelanggan saat ini sebanyak 1,32 juta pelanggan. Gap 
persediaan untuk broadband tertentu antara saat ini  dan 2010 sekitar 
900.000. Gap penyediaan layanan akses jaringan broadband antara 
saat ini dengan estimasi permintaan pada 2020 adalah di atas 40 juta 
koneksi. 

Investasi industri telekomunikasi secara signifikan pada infrastruktur baru dan 
mengupgrade fasilitas eksisting, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2. 
 
Tabel  2. Ongoing and Planned Investments in Telecommunications 

Infrastructure in Indonesia 

 2008 2009 Plan/Q2 
actual 

Comment 

Telkom $ 660 million $ 750 million $ 150 million in legacy
$ 230 million in new wave

          (broadband/NGN)
$ 270 million in fibre optic

          backbone in Western
          Indonesia + Telkom 3 

satellite 

Telkomsel $ 1500 million $ 1300 million
$ 600 million by Q2 

2009

Mobile network

Indosat $ 940 million $  690 million by Q2 
2009

Mostly mobile network

XL $ 1200 million $ 350 million by Q2 
2009 

Mostly mobile network, some 
backbone

       Sumber: Industry Financial reports such as Annual report 2008 and half year figures 2009 

Kebanyakan investasi ini bisa berpindah-pindah jaringan rollout, termasuk mobile 
broadband. Investasi pada jaringan tulang punggung serat utama broadband optik 
di Indonesia Barat sudah digerakkan sebagian besar untuk keperluan backhaul 
kapasitas untuk jaringan mobile, daripada dengan maksud kapasitas bertambah 
yang mengantarkan untuk broadband Internet. 

 
1.4. Kebijakan Pemerintah.  
Tugas Pemerintah pada sektor telekomunikasi adalah merumuskan kebijakan dan 
pengaturan. Pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk 
memudahkan perkembangan Internet broadband: 
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a. Memajukan pendirian 
Palapa Ring dengan 
pembangunan dimulai 
pada wilayah timur. 
Pembentukan 
konsorsium 
beranggotakan 3 
operator (PT Telkom, 
PT Indosat dan PT 
Bakrie Telecom). PT 
Telkom mulai 
melakukan 
pembanguan Palapa 
Ring  wilayah pada 
Oktober 2009; 
 

Gambar 4. Rencana Pembangunan Infrastructure 
Backbone di Indonesia  

 
b. Pemerintah sudah menyelesaikan lelang WiMAX spektrum. Delapan 

perusahaan sudah memperoleh blok spektrum di 2,3 GHz dalam satu atau 
lebih region. Tambahan spektrum di 2,1 GHz sudah dibuat tersedia untuk 
operator 3G untuk memberikan lebih banyak kapasitas broadband yang 
lebih untuk mobile broadband pada quarter ke-3 2009; 

c. Pemerintah sudah memulai proses konsultasi atas unified access licensing, 
untuk mendukung konvergensi teknologi. 

 
1.5. Rencana Kebijakan ke Depan 

Berkaitan dengan inventasi pada layanan akses broadband di atas, serta 
mengacu pada pola kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah, maka hal lain yang 
diperlukan untuk mempercepat akselerasi pembangunan jaringan tulang 
punggung, serta mengatasi gap pada akses broadband di Indonesia, maka 
diperlukan kombinasi gap analisis sebagai berikut: 

a. Menambah investasi jaringan tulang punggung/transmission network: 
terutama dari sektor swasta tetapi dengan pendanaan  umum yang 
selektif untuk menstimulus proyek yang secara komersial lebih kecil, 
misalnya di wilayah rendah density; 

b. Menambah investasi di jaringan akses broadband seperti jaringan tetap 
(ADSL), jaringan serat optik (FTTH), mobile bradband, wireless 
broadband, dan lainnya. Investasi seperti ini juga terjadi pada sektor 
swasta. Pemerintah mengalokasikan pembiayaan pada area layanan yang 
tidak  terlalu komersial seperti lokasi terpencil dan terbelakang.  
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c. Melakukan pembangunan dan mengeluarkan peraturan yang spesifik 
untuk mendukung pada jaringan tulang punggung jaringan tetap agar lebih 
kompetitif.  Hal ini merupakan prioritas utama Pemerintah pusat untuk 
memberikan stimulus akan mendorong pertumbuhan  investasi dari pihak 
swasta. Pemerintah pusat dan perimtah daerah, juga dapat memberikan 
kemudahan fasilitas investasi, seperti memberikan akses kepada 
Pemerintah menggunakan infrastruktur yang ada didaerah, menjamin 
prosedur perijinan pelaksanaan pembangunan yang sederhana dan cepat, 
memberikan lokasi sesuai untuk pembangunan kabel bawah laut di kota 
pantai; 

d. Menambah penggunaan broadband Internet bagi komunikasi pemerintah. 
Pemerintah berfungsi sebagai pihak utama yang akan menggunakan 
layanan broadband akses internet. Hal tersebut dapat dilakukan melalui 
program internet disekolah-sekolah, rumah sakit daerah dan puskesmas, 
dan kantor pemerintahan lainnya, serta dapat digunakan sebagai layanan 
e-Government. 

 
1.6. Pengembangan Investasi pada Backbone 

Identifikasi terhadap keperluan pokok dalam investasi jaringan tulang 
punggung: 
a. Infrastruktur Utama tulang punggung diwilayah Indonesia Timur – 

menghubungkan kota- kota besar seperti Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, 
Nabire, Biak, Sarmi, Jayapura, Fak-Fak, Kaimana, Mimika, Merauke di provinsi 
Maluku dan Papua serta Kendari di Sulawesi dan Kupang di NTT. Dengan 
estimasi biaya investasi sebesar US$186 juta untuk rute ke Kupang dan lingkar 
Manado-Sorong- Ambon –Makassar. Adapun untuk lingkar yang lebih panjang 
dari Sorong ke Jayapura dan Sorong ke Merauke memerlukan investasi senilai 
US$145 juta. 

b. Jaringan tulang punggung untuk menyambung daerah Indonesia 
Barat yang tak dilayani. Panjang kabel untuk wilayah Sumatera, Kalimantan 
dan Sulawesi Selatan memerlukan jaringan sepanjang10.520 km (85% land 
cable) dengan estimasi biaya sebesar US$120 juta. Dari nilai investasi 
tersebut, sekitar US$ 31 juta diharapkan digunakan untuk proyek yang non 
komersial, semisal, koneksi kabel bawah laut sampai pulau kecil atau daerah 
terpencil dengan density jumalh penduduk yang sedikit. 

c. Jaringan tulang punggung menuju kabupaten di wilayah Indonesia 
Timur. Perkiraan biaya, dengan asumsi pembangunan jalan yang 
menghubungkan wilayah pedalaman dan kabupaten dataran tinggi Papua dan 
Papua Barat, diperkirakan menghabiskan biaya sebesar US$ 225 juta. Pada 
kenyataannya jalan-jalan atau infrastruktur lainnya seperti kabel listrik atau 
pipa, belum ada di sebagian besar wilayah pedalaman kabupaten dan biaya 
yang harus dikeluarkan untuk membangun kabel serat optik diwilayah 
pedalaman tersebut sangat tinggi dan rumit (antara microwave solusi yang 
mungkin dibutuhkan untuk mengurangi gap). Sebagian besar kabupaten di 



 Naskah Akademis   : ICT Fund for Backbone Infrastructure 
 

14

Sulawesi akan tetap layak secara komersial tetapi khususnya pedalaman 
Papua dan pulau-pulau terpencil di Maluku dan NTT. 

d. Jaringan akses broadband (fixed) dan mobile / wireless) akan berada 
di atas tulang punggung jaringan di tempat. Hal ini akan memerlukan 
investasi terbesar. Penggelaran ADSL di semua infrastruktur tembaga dapat 
dicapai pada tingkat biaya moderat. Secara khusus penyebaran lebih lanjut 
serat optik dalam jaringan akses akan menjadi investasi besar dalam 
infrastruktur pasif. Pada 8 juta layanan diperkirakan membutuhkan biaya 
sebesar US$ 800 per baris ini akan menghasilkan sekitar US $ 6.4 miliar untuk 
upgrade dari semua garis tembaga untuk memberikan kemampuan FTTH.  
Meningkatkan jumlah pelanggan untuk 40 juta rumah tangga dan lokasi bisnis 
ini akan meningkatkan lebih jauh menjadi US $ 32 miliar. Meskipun skala 
ekonomis akan membantu, jelas bahwa upgrade sebesar ini akan memakan 
waktu bertahun-tahun untuk mencapai dan penyebaran selektif ultra-
broadband kecepatan tinggi. 

e. Jaringan akses broadband (mobile / wireless) setelah jaringan tulang 
punggung di tempat. Infrastruktur pasif untuk Mobile Broadband dan Wireless 
Broadband sudah berdiri dan tersedia  berupa menara infrastruktur, tetapi 
skala besar infrastruktur dan investasi backhaul lokal akan tetap diperlukan. 
Sebuah roll out pedesaan mobile broadband ke semua sisa 17.000 menara 
GSM yang ada tanpa 3G akan mungkin sekali apabila kapasitas backhaul 
tersedia. 

Selain investasi baru, pengaturan sharing infrastruktur antara berbagai 
perusahaan telekomunikasi akan menjadi penting, terutama untuk daerah-
daerah komersial kurang layak. Paralel penyebaran terlalu mahal dan tidak 
efisien di daerah seperti ini [misalnya di Indonesia Timur, tetapi juga ekstensi 
untuk lebih terpencil kabupaten di Indonesia bagian Barat]. Namun bahkan 
dengan berbagi infrastruktur-pengaturan di tempat, kemungkinan besar akan 
menjadi bagian dari proyek tulang punggung ke ibu kota kabupaten [tersebut 
sebagai sub-kabel laut Pulau Simeuleu, Kepuluan Mentawai, Lingga, Pulau 
Selayar, dan Benteng (Sulawesi); panjang rute tanah di Kalimantan Tengah 
untuk Buntok - Muara Taweh - Kuala Kurun - Tamiang-Purukcahu dan rute 
panjang untuk Sendawar di Kalimantan Timur yang membutuhkan pembiayaan 
publik untuk mengkatalisasi investasi swasta. 
 

Pemerintah dapat mendukung investasi infratstukrur dengan cara: 
 
• Memastikan tepat waktu penerbitan izin dan hak-hak cara alokasi untuk 

sektor swasta; 
• Memfasilitasi koordinasi antara badan yang bertanggung jawab untuk 

program investasi infrastruktur yang berbeda, misalnya memastikan bahwa 
pembangunan jalan baru, kereta api, listrik dan pipa menyediakan co-lokasi 
kabel serat optik. Praktik semacam itu tersebar luas di seluruh dunia untuk 
pembangunan infrastruktur baru; 
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• Insentif keuangan [seperti menawarkan subsidi minimum untuk 
perpanjangan tulang punggung yang lebih marjinal distrik (kabupaten) 
sebagai imbalan untuk membuka akses dan awal penyebaran]; 

• Agregasi dari permintaan di lokasi tertentu, seperti kabupaten atau sub-
distrik kantor pemerintah, sekolah-sekolah menengah dan lain sebagainya. 
 

Langkah Regulatory spesifik yang diperlukan adalah sebagai berikut: 
• Infrastructure-sharing.  

Untuk menara peraturan ini telah ditetapkan. Namun hal ini harus diperluas 
ke saluran, tiang, dan pasif lain infrastruktur yang diperlukan untuk meletakkan 
kabel serat optik. Sebuah pendekatan konsorsium dapat menyediakan biaya-
efektif bersama-sama (pasif) infrastruktur sementara masih memungkinkan 
(aktif) infrastruktur persaingan antara pelaku pasar. 

• Open access requirements.   
Peraturan diperlukan untuk membuka akses pada lapisan yang berbeda: 

o Infrastruktur pasif dari saluran hingga serat gelap, pada dasarnya 
untuk komunikasi penting dan tidak mudah direplikasi infrastruktur; 

o Lapisan aktif / layanan lapisan. Pada tingkat IP biasanya terdapat 
akses terbuka. Namun penyedia akses broadband dapat memanipulasi kinerja, 
Quality of Service (QoS), layanan tertentu, khususnya yang ditawarkan oleh 
pesaing di tingkat layanan. [seperti jenis jaring aturan netralitas]. 

• Memungkinkan non-perusahaan telekomunikasi untuk membangun 
infrastruktur pasif, pada dasar akses terbuka. 
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BAB II  DEFENISI LEMBAGA PEMBIAYAAN ITK (ICT FUND) 
 

2.1. Definisi ICT Fund oleh beberapa negara 
 

ICT fund pada intinya merupakan suatu konsep pembiayaan 
pengembangan penggunaan ICT oleh masyarakat. Pembiayaan diarahkan untuk 
membiaya proyek-proyek pengembangan ICT agar lebih umum digunakan dan 
berdaya guna bagi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 
Dalam mengembangkan layanan ICT, tidak hanya mencakup pengembangan 
infratsruktur ICT saja, tetapi juga pengembangan teknologi, aplikasi dan terminal 
pelanggan. Pada umumnya pengembangan infrastruktur ICT dilakukan dengan 
mekanisme pasar, yaitu dengan mengandalkan para operator akan menciptakan 
nilai pasar dari kondisi yang ada suatu daerah sehingga layak dibangun 
infrastruktur. Dengan pola pengembangan infrastruktur yang sedemikian, maka 
dana yang terkumpul atau teralokasikan untuk ICT fund, digunakan fokus pada 
pembiayaan proyek perberdayaan masyarakan untuk penggunaan layanan ICT 
dan pengembangan aplikasi ICT. 
Pada suatu kondisi tertentu, mekanisme pasar tidak dapat diandalkan untuk 
membangun infrastruktur sehingga perlu campur tangan Pemerintah. Campur 
tangan tersebut dapat berupa kebijakan yang menjadikan pengembangan 
infrastruktur disuatu daerah tersebut memiliki skala bisnis yang memadai bagi 
operator. 
Untuk penyediaan infrastruktur akses biasanya diterapkan dengan menggunakan 
universal access obligation  sebagai bagian dari universal service obligation. 
Dalam konsep ini, pemerintah membangun akses pada daerah rural yang tidak 
masuk dalam skala bisnis operator atau mensubsidi biaya pembangunan dan 
pengoperasian infrastruktur akses pada daerah rural dimaksud. 
Dalam penyediaan infrastruktur akses dengan mekanisme universal access 
obligation  sebagai bagian dari universal service obligation, terdapat beberapa 
pendekatan, diantaranya dengan membangun sistem akses berbasis komunitas 
atau membangun akses sebagai kepanjangan dari sistem secara nasional. Dalam 
membangun sistem akses berbasis komunitas dengan memanfaatkan sistem 
switching skala kecil, tetap saja dibutuhkan infrastruktur backbone yang 
menghubungkan sistem akses berbasis komunitas tersebut dengan sistem 
jaringan diperkotaan. 
Penyediaan infrastruktur backbone, biasanya murni dengan pembiayaan sendiri 
oleh para operator. Dalam konteks ini, maka operator sendiri yang akan 
menentukan rute dan panjang serta teknologi  infrastruktur backbone tersebut. 
Kondisi ini mengakibatkan distribusi infrastruktur backbone tidak akan merata 
tetapi hanya pada daerah yang memiliki skala bisnis yang memadai. 
Pengembangan infrastruktur backbone untuk daerah rural atau mencakup seluruh 
wilayah perlu dilakukan sebagai lompatan dalam menyiapkan infrastruktur secara 
keseluruhan untuk menyediakan layanan ICT. Untuk mengatasi kendala ini, maka 
perlu dilakukan campur tangan oleh pemerintah. 
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Berikut adalah contoh-contoh proyek pengembangan infrastuktur backbone yang 
ada campur tangan pemerintahnya beserta bentuk campur tangannya. 
 
2.2.1. Tanzania 

 
Tanzania negara yang berada di benua Afrika mengalokasikan dana 
sebesar 17 juta dollar amerika serikat untuk mendanai pembangunan ICT 
backbone untuk menghubungkan seluruh bagian dari negara tersebut. 
Kebutuhan dana yang akan digunakan membangun sistem backbone 
tersebut sebenarnya 220 juta dollar amerika serikat, sehingga selebihnya 
akan menggunakan bantuan dari donor dan pinjaman dari bank. 
Pemerintah menunjuk Tanzania Telecommunication Corporation yaitu 
perusahaan milik negara untuk melaksanakan proyek. Adapun dana yang 
diberikan pemerintah adalah sebagai bagian dari penyertaan modal pada 
perusahaan dimaksud. 

 
2.2.2. Uganda 

 
Uganda membangun ICT backbone dengan menggunakan pinjaman dari 
China sebesar 120 juta dolar amerika serikat. Infrastruktur ICT backbone 
yang dibangun akan menghubungkan daerah diseluruh Uganda. 
Proyek pembangunan ICT backbone dikerjakan oleh Huawei  Technologies 
dan akan dioperasikan oleh perusahaan milik negara untuk menjamin 
ketersediaan layanan telekomunikasi dan ICT dengan harga yang murah 
dan kualitas yang baik. 

 
2.2.3. Malaysia 

 
Malaysia membangun Multimedia Super Coridor (MSC) dengan 
infrastruktur telekomunikasi yang mencakup seluruh wilayah. Infrastruktur 
yang dibangun merupakan kabel fiber optik dengan kapasitas 2.5-10 
gigabits per second. 
Kabel fiber optik yang menjadi infrastruktur utama MSC mencakup seluruh 
kota yang ada di semenanjung Malaysia. Kabel fiber optik dibiaya oleh 
Pemerintah dan dibangun oleh Telekom Malaysia. 
Pembiayaan dari pembangunan infrastruktur backbone untuk MSC 
merupakan bagian dari anggaran belanja pemerintah yang dijadikan 
sebagai penyertaan modal pemerintah pada Telekom Malaysia. 
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2.2.4. Pakistan 
 

Sebagai bagian dari ICT Initiatives, cakupan infrastruktur backbone dengan 
menggunakan kabel fiber optik diperluas pada tahun 2002, dari yang 
sebelumnya hanya mencakup 53 kota menjadi 240 kota di seluruh 
Pakistan. Disamping pengembangan cakupan dari infrastruktur backbone, 
juga dilakukan pengembangan kapasitas dari 565 Mbps menjadi 10 Gbps. 
Proyek ini menelan biaya sebesar 64,5 juta dollar amerika serikat. 
Program ICT Initiatives merupakan program yang dibiaya dari anggaran 
pemerintah yang digunakan untuk pengembangan infrastruktur, aplikasi 
ICT, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan teknologi. Infrastruktur 
backbone sendiri dibangun oleh PTCL yaitu perusahaan telekomunikasi 
milik pemerintah.  

 
2.2.5. India 

 
India menggunakan sebagian dana kontribusi USO untuk membangun ICT 
backbone oleh BSNL, khususnya ICT backbone untuk daerah rural sebagai 
bagian implementasi CDMA, ADSL dan Wi-Max untuk rural area. 
Lewat pendanaan yang sama BSNL juga ditugaskan membangung Gigabit 
Ethernet Network dengan kapasitas 10 Gbps untuk menghubungkan 23 
distrik, kapasitas 1 Gbps untuk menghubungkan 1127 mandal (kecamatan) 
dan kapasitas 50 s.d. 100 Mbps untuk menghubungkan 22.000 desa. 
Termasuk didalammnya menghubungkan 40.000 kantor pemerintahan 
dengan layanan triple play service. Khusus untuk membangun ICT 
backbone dengan kapasitas 10 Gbps menghubungkan 23 Distrik 
dialokasikan biaya sebesar USD 2,3 milyar. 

 
2.2.6. Implementasi GLIF oleh Eropa, Amerika Serikat, Jepang dan Australia 

 
Global lambda Integrated Facility (GLIF) merupakan proyek yang 
menghubungkan negara-negara dimaksud dengan sistem kabel fiber optik 
dengan kapasitas tinggi. Disamping menghubungkan negara-negara 
dimaksud, secara domestik juga kapasitas dari sistem kabel fiber optik 
diperbesar sesuai dengan tujuan pembangunan GLIF yaitu 
menghubungkan lembaga-lembaga riset disemua wilayah dinegara tersebut 
dalam mengembangkan layanan Grid. Layanan grid adalah konvergensi 
telekomunikasi dengan IT, yaitu suatu sistem komputasi dengan 
menggunakan sumber daya yang terhubung secara on-line. 
Dalam pengembangan sistem yang dikelola oleh lembaga riset ini, 
beberapa ada yang didanai oleh pemerintah dan ada juga yang didanai 
dengan menggunakan sponsor dari pihak-pihak tertentu.  
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2.2. Perubahan Konsep USO ke depan 
 

2.2.1. Perubahan konsep USO 
 

Pola penggunaan dana USO untuk pengembangan ICT backbone juga 
searah dengan pola perubahan konsep USO secara global. Perubahan 
konsep USO dimaksud dapat dijelaskan dalam gambar berikut. 
 

 
 

Gambar 5. Evolusi Konsep USO 
 

Sebagaimana digambarkan pada Gambar 1 di atas, terjadi perubahan 
pendekatan USO akibat perkembangan pasar, teknologi dan inovasi yaitu : 
a. Akses universal berevolusi dari penyediaan telepon umum di 

pedesaan kepada akses untuk pembentukan komunitas internet untuk 
menggunakan layanan ICT; 

b. Dari yang semula ditujukan kepada penyediaan akses universal dan 
layanan universal kepada akses ICT/broadband universal, cakupan 
daerah universal dan layanan ICT universal; 

c. Penambahan pendekatan cakupan daerah universal menunjukkan 
perubahan pendekatan dari poin area kepada poin populasi dan 
rumah tangga. 
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Dengan perubahan pendekatan di atas, maka karakteristik USO juga 
berubah kepada karakteristik berikut : 

 
a. Koordinasi yang kuat antar departemen akibat penyediaan layanan 

ICT/broadband sudah mencakup seluruh aspek, baik itu 
pemerintahan,ekonomi dan budaya; 

b. Lembaga pembiayaan yang kuat secara otoritas dan otonomi yang 
diperluas; 

c. Pendekatan yang terintegrasi mencakup analisa demand and supply, 
penyediaan infrastruktur ICT/broadband dan peningkatan capacity 
building serta konsentrasi pada penyediaan layanan berbasis IP; 

d. Pembiayaan mencakup pola pemberian pinjaman dan penyertaan 
modal dalam proyek penyediaan layanan ICT untuk daerah rural; 

 
Salah satu karakteristik yang berubah di atas yaitu pendekatan yang 
terintegrasi mencakup analisa demand and supply, penyediaan 
infrastruktur dan peningkatan capacity building serta konsentrasi pada 
penyediaan layanan berbasis IP, memungkinkan penggunaan dana USO 
pembangunan infrastruktur ICT backbone. 

 
2.2.2. Penyelarasan ICT Fund dengan USO Fund 

 
India menggunakan dana USO yang dikumpulkan berdasarkan kontribusi 
5% dari pendapatan ditambah dengan hibah dan pinjaman lunak 
pemerintah untuk pembangunan akses dan infrastruktur  backbone ICT 
sebagaimana di jelaskan pada butir bagian 1.1.5 di atas. 
Demikian juga hal dengan negara-negara maju dalam membantu lembaga 
riset untuk membangun infrastruktur backbone untuk komputasi on-line 
juga menggunakan sebagian dana dari ICT Fund yang dimiliki. Penjelasan 
butir 1.1.6 di atas. Backbone yang dibangun juga adalah backbone yang 
disediakan dalam membangun akses broadband universal pada daerah 
urban, sub urban dan rural. 

 
2.2.3. Pola Insentif Pembangunan Backbone 

 
Terdapat dua pola Insentif yaitu : 
a. sebagai subsidi untuk penyediaan akses broadband dan layanan ICT 

universal, dana pengembangan aplikasi ICT dan pengembangan 
teknologi ICT; 
Dalam pola penggunaan ini, dana ICT fund sifatnya habis pakai atau 
tidak dikembalikan kepada lembaga pembiayaan. Pendanaan proyek 
berikutnya diharapkan dari sumber dana baru baik dari penggunaan 
sebagaian kontribusi USO maupun dana dari pemerintah. 
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b. Sebagai pinjaman atau penyertaan modal dalam proyek pembangunan 
infrastruktur ICT backbone. 
Dalam pola penggunaan ini, dana ICT fund akan dikembalikan dalam 
bentuk cicilam atau ekuitas/deviden. Dengan tingkat suku bunga dan 
deviden yang lebih rendah dari nilai pasar, maka dalam konsep ini yang 
dilakukan adalah subsidi bunga dan deviden sebagai beban 
perusahaan. 
Dalam konsep ini, lembaga pembiayaan akan memperoleh pendapatan 
dalam jangka panjang dari bunga dan deviden, meskipun pada akhirnya 
akan habis sebagai selisih bunga dan deviden yang diterima dengan 
nilai pasarnya. 
Pola ini akan mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih cepat, 
karena bunga dan deviden yang diperoleh ditambah sumber baru dapat 
digunakan untuk proyek infrastruktur ICT bakbone berikutnya. 
Proporsi alokasi dari penggunaan ICT fund untuk kedua jenis 
penggunaan di atas, sangat tergantung dari proporsi kebutuhannya. 

 
2.3. Definisi Pembiayaan Infrastruktur TIK 

 
2.3.1. Definisi Pembiayaan Infrastruktur TIK 

 
Dengan memperhatikan alur pikir di atas, maka diusulkan definisi dari 
pembiayaan Infrastruktur TIK (ICT Fund Infrastructure) di Indonesia 
sebagai berikut : 

 
Dana insentif yang berasal dari sebagian kontribusi pelayanan universal 
yang diberikan (berdasarkan ketentuan berlaku), kepada penyelenggara 
telekomunikasi dalam rangka: 
a. pembangunan serta pengoperasian infrastruktur akses broadband, 

dan/atau; 
b. pengembangan aplikasi/konten, dan/atau; 
c. pembangunan infrastruktur tulang punggung (backbone), di kawasan 

yang belum mempunyai infrastruktur tulang punggung, 
untuk keperluan penyedian layanan TIK 

 
Definisi di atas dijabarkan dengan menjelaskan what, what for, who 
provide, what fund source and how. 

 
2.3.2. Tujuan insentif pembiayaan TIK 

 
Tujuan Insentif Pembangunan Infrastruktur Jaringan Tulang Punggung Pita 
Lebar adalah untuk membangun fundamental masyarakat berbasis ITK di 
Indonesia baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Sasarannya adalah 
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menyiapkan infrastruktur, teknologi, aplikasi dan komunitas dalam 
menggunakan layanan berbasis ITK. 
 
Intensif pembangunan infrastruktur jaringan pita lebar merupakan langkah 
yang berorientasi  ke depan (leapfrogging) dalam membangun masyarakat 
yang berbasis ITK. Sebagai langkah yang berorientasi  ke depan 
(leapfrogging), maka prioritas membangun infrastruktur backbone ICT di 
Indonesia dalam rangka menyediakan jaringan tulang punggung dengan 
kapasitas yang besar. 

 
2.3.3. Prioritas Isentif Pembiayaan TIK 

 
Pada intinya program Insentif harus digunakan secara pararel dalam 
pembangunan dan pengoperasian  infrastruktur tulang punggung 
(backbone) untuk keperluaan penyediaan layanan broadband dan layanan 
ITK. 
Pengertian prioritas ditujukan kepada fungsi pengalokasian anggaran yang 
dimiliki oleh BTIP sebagai lembaga pembiayaan TIK. Sebagaimana 
dijelaskan di atas, sebagai langkah yang berorientasi  ke depan 
(leapfrogging), maka prioritas membangun infrastruktur backbone ICT di 
Indonesia dalam rangka menyediakan jaringan tulang punggung dengan 
kapasitas yang besar. Berikutnya apabila kebutuhan ini telah terpenuhi, 
maka prioritas akan disesuaikan kembali sesuai dengan sasaran 
kebijakannya. 
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BAB III KONSEP PEMBIAYAAN (BUSINESS MODEL)  
PEMBANGUNAN BACKBONE ICT 

 
3.1. Sumber dana  pembiayaan pembangunan backbone di beberapa 

negara 
 
Dari beberapa contoh pembangunan infrastruktur ICT backbone di atas, 

dapat diringkas bentuk sumber dana pembangunannya sebagaimana dijelaskan 
pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Sumber Dana ICT Fund 
No. Negara Sumber Pendanaan 

1. Tanzania Bantuan donor, pinjaman dari bank dunia serta dana dari 
pemerintah. 

2. Uganda Pinjaman Pemerintah dari Bank Dunia 

3. Malaysia Dana Pemerintah 

4. Pakistan Dana Pemerintah 

5. India Kontribusi USO ditambah dana pemerintah yang bersumber dari 
hibah serta pinjaman lunak 

 
Akses informasi yang terbatas terhadap informasi sumber dana 

mengakibatkan pendefinisian “dana pemerintah” tidak dapat dijabarkan lebih rinci. 
Ada kemungkinan “dana pemerintah” juga didefinisikan pengumpulan kontribusi 
USO yang menjadi hak pemerintah dan disimpan pada pos perbendaharaan 
(treasury) negara. 

 
3.2. Pola pembiayaan pembangunan backbone di beberapa negara 

Dari beberapa contoh pembangunan infrastruktur ICT backbone di atas, 
dapat diringkas bentuk pola penggunaan dana sebagaimana dijelaskan pada 
Tabel 4. 
Tabel 4. Pola Penggunaa ICT Fund 
No. Negara Pelaksana 

Pembangunan 
Jenis Proyek Pola Penggunaan 

1. Tanzania Tanzania Telecom ICT Backbone Penyertaan Modal Pemerintah 

2. Uganda Uganda Telecom ICT Backbone Penyertaan Modal Pemerintah 

3. Malaysia Telecom Malaysia ICT Backbone MSC Penyertaan Modal Pemerintah 

4. Pakistan PTCL ICT Backbone Penyertaan Modal Pemerintah, 
subsidy dari USF 

5. India BSNL ICT Backbone Subsidi oleh Pemerintah (bagian 
kewajiban USO) 
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3.2.1. Pakistan 
Pola penggunaan Universal Service Fund (USF) oleh Pakistan 
digambarkan oleh Gambar 6. 

 
Gambar 6. Model Business Pembangunan FO di Pakistan 

 
Dari gambar di atas, business model yang dipilih dalam pembangunan ICT 
backbone dapat disarikan dalam  Tabel 5 berikut ini. 
 
Tabel 5. Rincian Business Model pembangunan FO di Pakistan 

 
Business process Penjelasan 
Subsidy Subsidi terhadap capital expenditure dalam membangun FO 

pada area yang tidak terdapat akses FO. Dalam hal ini area 
dikategorikan sebagai Tensil atau dalam kontek Indonesia 
dapat dikategorikan sebagai kabupaten. 

Pelaksana Pelaksana adalah  penyelenggara yang sudah memiliki izin. 
(PTCL menjadi pemenang lelang). 

Proses Pemilihan 
Pelaksa 

Dilaksanakan dengan lelang terbuka dengan menentukan 
pemenang dari besaran subsidy terendah yang ditawar oleh 
peserta lelang pembangunan FO. 

Kewajiban Pelaksana Pelaksana wajib membangun FO dengan jadwal waktu yang 
ditetapkan pemerintah dan membuka akses FO terhadap 
operator lain berdasarkan regulasi yang berlaku dan tarif 
maksimum yang ditetapkan pemerintah. 

 
 

3.2.2. Australia 
Australia menerapkan business model yang berbeda dengan Pakistan. Dari 
klipping ITnews sebagaimana terlihat dalam penjelasan dibawah ini, 
dijelaskan business model yang diterapkan oleh Australia. 
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Gambar 3 Kliping Model Business Pembangunan FO di Australia 
 
 

 
Penjelasannya dapat disarikan dalam  Tabel 6 berikut ini : 
 
Tabel 6. Rincian Business Model pembangunan FO di Australia 

Business 
process 

Penjelasan 

50-50 debt-equity 
ratio 

Pemerintah akan membiayai pembangunan broadband 
backbone untuk daerah yang masih blank spot dengan sistem 
penyertaan ekuitas. Pemerintah akan memiliki  51% saham 
dan selebihnya akan dibiayai melalui utang atau pinjaman dari 
pihak ketiga. 

Pelaksana Pelaksana adalah  penyelenggara yang ditunjuk membangun 
Nationa Broadband Network (NBN);  

Proses Pemilihan 
Pelaksana 

Ditunjuk langsung oleh pemerintah. 

Kewajiban 
Pelaksana 

Pelaksana wajib membangun FO dengan jadwal waktu yang 
ditetapkan pemerintah dan membuka akses FO terhadap 
operator lain berdasarkan regulasi yang berlaku dan tarif 
maksimum yang ditetapkan pemerintah. 

 
 

3.2.3. Belanda dan Singapura 
 

Pemerintah Belanda khususnya kota Amsterdam membagi konsep 
penyediaan infrastruktur kedalam tiga layer sebagaimana dijelaskan dalam 
Gambar 7. 

Australian government planning to put in AUD11 billion in the NBN project 
Australian Communications Minister Stephen Conroy has informed the Senate 
Emirates that the government plans to invest around $8.57 billion on the National 
Broadband Network (NBN)  in spite of recent claims tat the total expenses of this 
project would be less then the previous estimates of $29.58 - $33.46 million. 
According to iTnews, the government is considering financing the network with a 
50-50 debt-equity ratio and the Commonwealth would own 51% of the equity. 
Meanwhile the DBCDE (Department of Broadband, Communications and the 
Digital Economy) has said that it has obtained 60 submissions for its backhaul 
blackspots scheme.  
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Gambar 7. Hiraki Infrastruktur di Belanda 

 
Dari gambar di atas, terlihat bahwa passive infrastructure adalah 
infrastruktur fisik atau dark fiber, sedangkan active infratsructure 
merupakan infrastruktur yang sudah memiliki sistem komunikasi sebagai 
kanal dalam membawa informasi, sedangkan layer service provider 
merupakan penyelenggara yang menyediakan aplikasi dan layanan kepada 
end user. 
Pemerintah menjadi pemilik saham dari penyelenggara passive 
infrastructure yang disewakan kepada penyelenggara yang menyediakan 
active infrastructure. Penyewaan dalam bentuk revenue share sehingga 
tidak memberatkan bagi penyewa. 
Disamping itu, pemerintah juga dapat menawarkan subsidi minimum 
kepada penyelenggara yang akan membangun passive infrastructure 
melalui mekanisme lelang. 
Mekanisma tiga layer dan fokus keterlibatan pemerintah ini telah 
disampaikan kepada Uni Eropa dan diputuskan menjadi salah satu opsi 
pada Uni Eropa dalam memodernisasi pertelekomunikasiannya. Opsi ini 
juga diterapkan oleh Singapura oleh NetCo project, sebagaimana 
dijelaskan dalam Gambar 6. 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 3 Kliping Model Business Pembangunan FO di Singapura 
 
 

A comparable three layer model has also been used by the Government of 
Singapore (NetCo for passive infrastructure, OpCo for active infrastructure and 
services on top). The further business model from the Government perspective is 
different since it is more a minimum subsidy/grant financing for the provider of the 
passive infrastructure (see attachment) and also to the first provider of the active 
infrastructure (although multiple OpCo's are not excluded. An USO obligation for 
NetCo (passive) for FTTH follows from 2015 and for the OpCo (active) from 2013. 
The focus is on an infrastructure capable to deliver at least up to 1 Gb/s to each 
home (although that speed is not necessarily offered to everyone from day 1). 
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Penjelasannya dapat disarikan dalam  Tabel 7 berikut ini : 
 

Tabel 7.  Rincian Business Model pembangunan FO di Belanda, Singapura 
dan Eropa 

 
Business process Penjelasan 
Equity (shareholder) Pemerintah menjadi pemegang saham dari 

penyelenggara yang menyediakan passive infrastructure. 

Subsidy Pemerintah mensubsidy capex dari pembangunan 
passive infrastructure oleh penyelenggara yang ditunjuk. 

Pelaksana Pelaksana adalah  penyelenggara atau badan usaha 
yang menyediakan passive infratsructure. 

Proses Pemilihan 
Pelaksana 

Ditunjuk langsung oleh pemerintah atau melalui 
mekanisme lelang. 

Kewajiban Pelaksana Pelaksana wajib membangun FO dengan jadwal waktu 
yang ditetapkan pemerintah dan membuka akses FO 
terhadap operator lain berdasarkan regulasi open akses. 

 
 

3.3. Sumber dana pola  insentif pembiayaan infrastruktur TIK di Indonesia 
(Usulan) 
 

3.3.1. Sumber Dana 
Sumber dana insentif pembiayaan backbone di Indonesia diusulkan 
menggunakan sebagian dana yang terkumpul dari kontibusi USO yang 
diwajibkan kepada penyelenggara telekomunikasi. Pengguna dana KPU / 
USO mengingat pembangunan akses USO sudah hampir selesai, 
sementara dana kontribusi terus dikumpulkan. Dilain hal, pemerintah tidak 
akan menambah beban hutang / hibah untuk pembiayaan pembangunan 
backbone. Alokasi dana bagi pembangunan infrastruktur ICT backbone dari 
dana kontribusi USO dapat dengan menggunakan pendekatan yang 
dijelaskan dalam Tabel 8. 
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Tabel 8.  Alternatif pengalokasian Dana 
 
Jenis 
Pendekatan 

Penjelasan 

Priority on access Dana yang dialokasikan merupakan sisa dana yang masih 
terdapat dalam rekening USO setelah digunakan dalam 
membangun akses pedesaan yang diamanatkan oleh peraturan 
yang berlaku. 

Integrated System Dana yang dialokasikan merupakan bagian dana dalam 
pembangunan akses pedesaan, yaitu dana yang digunakan 
untuk membangun jaringan backbone bagi akses yang 
dibangun. Jaringan backbone yang dibangun akan 
menggantikan sebagian backbone satelit yang digunakan saat 
ini. 

Simultaneous 
Approach 

Dana yang dialokasikan merupakan dana yang dibutuhkan 
untuk membangun infrastruktur backbone ICT pada daerah yang 
belum mempunyai infrastruktur FO. Besarnya dana yang 
dialokasikan merupakan sisa dana yang masih terdapat dalam 
rekening USO setelah digunakan dalam membangun akses 
pedesaan yang diamanatkan oleh peraturan yang berlaku 
ditambah dana yang dialokasikan dari anggaran pemerintah. 
Jadi secara simultan ada dua fokus yang dikembangkan yaitu 
akses kepada pedesaan dan backbone FO untuk seluruh 
kawasan Indonesia 

 
 

 
3.4       Model Bisnis ICT Fund Infrastruktur Indonesia 
Berdasarkan model bisnis yang diterapkan di negara-negara di atas, maka 
terdapat tiga kemungkinan model bisnis yaitu : 
Pertama : penyertaan modal pemerintah; 
Kedua : pinjaman dari pemerintah; 
Ketiga : subsidi dari Pemerintah; 
 
Ketiga alternative tersebut dikaji kelemahan dan kelebihannya untuk menentukan 
alternative mana yang terbaik untuk diterapkan di Indonesia. Kelemahan dan 
kelebihan dari ketiga alternative tersebut adalah sebagai berikut : 
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Alternatif Kelebihan Kekurangan 
Penyertaan modal 
pemerintah 

Cocok untuk daerah yang 
marjinal dari pasar 
sebagai proyek perintis 

Harus mendapat 
persetujuan Menkeu 

  Penunjukan 
penyelenggara hanya 
BUMN 

  Relatif lebih lama proses 
birokrasinya 

  Tingkat efisiensi investasi 
harus dipantau 

Pinjaman Pemerintah Cocok untuk daerah yang 
butuh pengembangan 

Harus mendapat 
persetujuan Menkeu 

 Penyelenggaraan terbuka Dana akan bertumpuk 
akibat pengembalian 
pinjaman dan kontribusi 
tahun per tahun 
 

Subsidy Relatif lebih cepat proses 
birokrasinya 

Dana tidak dikembalikan 
(habis pakai) 

 Penyelenggaraan terbuka  
 Cocok untuk proyek 

perintis dan 
pengembangan 

 

 Dana USO dapat 
digunakan dengan optimal 
karena tidak akan 
menumpuk 

 

 
Dengan analisa kelebihan dan kelemahan dari alternative di atas, maka model 
bisnis subsidy lebih tepat digunakan di Indonesia. 
 
3.4.1 Mekanisme pola subsidi yang ada  
Pada saat ini dengan konsep kebijakan Pemerintah dan pendirian Badan Layanan 
Umum yaitu badan yang pengelolaannya secara korporasi namun tidak untuk 
mencari keuntungan, terdapat beberapa pola subsidi yang dapat dipertimbangkan 
dapat diterapkan untuk pengembangan PALAPA RING dibagian timur dan 
ekstensinya ke kabupaten-kabupaten diseluruh Indonesia. 
 
Kebijakan Desa Berdering 
Kebijakan desa bordering merupakan bentuk dari subsidi biaya modal (capex) dan 
biaya operasi (opex), dimana pemerintah melalui BTIP mengalokasikan dana bagi 
pembangunan telepon perdesaan didesa-desa yang telah ditetapkan. Dengan 
subsidi ini, BTIP membeli layanan telepon perdesaan dari penyelenggara selama 
masa periode waktu operasi yang ditetapkan dengan tariff dan kualitas yang 
ditetapkan. 
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Kebijakan Pembebasan Lahan Untuk Jalan Tol 
Pembebasan lahan untuk jalan tol merupakan bentuk dari subsidi modal (capex) 
dalam hal ini modal tidak bergerak yaitu tanah.  Pemerintah melalui Badan 
Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebagai badan layanan umum diberikan alokasi dana 
untuk melakukan akuisisi atas kepemilikan tanah yang akan direncanakan untuk 
diperuntukkan sebagai jalan tol. Setelah proses akusisi selesai, BPJT akan 
kembali menjual hak kepemilikannya atas tanah dimaksud kepada badan usaha 
atau konsorsium pengembang jalan tol dengan potongan harga tertentu. 
 
Proyek Bus Way 
Proyek Bus Way merupakan bentuk dari perpaduan subsidi biaya modal dan tariff 
kepada pengguna atau pemakai. Pemerintah Daerah DKI berinvestasi dalam 
membangun sarana bus way dan memberikan subsidi terhadap selisih tariff yang 
dibayarkan oleh penumpang dengan biaya pengoperasian bus oleh operator bus. 
 
Kebijakan pengembanan proyek PDAM 
Kebijakan pengembangan proyek PDAM merupakan bentuk dari subsidi bunga 
pinjaman, dimana pemerintah daerah mensubsidi bunga pinjaman yang 
digunakan oleh PDAM untuk melakukan pengembangan jaringan distrbusinya. 
Pemerintah hanya mensubsidi beban bunga pinjaman yang dikenakan oleh 
lembaga pemberi pinjaman kepada PDAM. Disamping memberikan subsidi 
terhadap beban bunga pinjaman, maka pemerintah daerah juga menjamin pokok 
pinjaman sebesar prosentase bunga yang disubsidi dari bunga total pinjaman. 
 
Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
Kebijakan Kredit Usaha Rakyat merupakan bentuk subsidi pinjaman kepada 
masyarakat dalam menjalankan usaha rakyat. Kredit disalurkan tanpa 
mengunakan jaminan dan dengan bunga rendah. Pemerintah akan mensubsidi 
selisih bunga pinjaman yang berlaku pada pasar dengan bungan pinjaman yang 
ditetapkan untuk KUR. 
 
Kebijakan BBM Bersubsidi 
Kebijakan BBM bersubsidi merupakan contoh dari subsidi tariff/harga kepada 
pemakai/pengguna, dimana pemerintah mensubsidi selisih harga BBM yang 
ditetapkan dengan harga pasar. Pemerintah akan membayar kepada PT. 
Pertamina besaran total subsidi yaitu selisih harga yang ditetapkan dengan jumlah 
alokasi BBM bersubsidi yang disalurkan oleh Pertamina atas petunjuk distribusi 
dari Pemerintah. Pemerintah akan melakukan kebijakan distrbusi berdasarkan 
proyeksi permintaan masing-masing daerah dalam merencanakan alokasi jumlah 
subsidi BBM yang akan diusulkan kepada DPR. 
 
Kebijakan Beras Untuk Masyarakat Miskin 
Kebijakan beras untuk rakyat miskin merupakan salah satu contoh subsidi 
harga/tariff kepada pemakai/pengguna/pembeli, dimana pemerintah mensubsidi 
selisih harga beras yang ditetapkan harga pasar untuk kualitas beras yang 
ditetapkan. Pemerintah mengalokasikan dana RasKin setiap tahunnya dalam 
APBN yang akan digunakan oleh PT. Bulog. PT. Bulog akan menggunakan dana 
yang disediakan untuk membeli beras sesuai dengan kualitas yang ditetapkan dan 
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mendistribusikannya berdasarkan kebijakan distribusi yang ditetapkan oleh 
Pemerintah. 
 
Kebijakan Operasi Pasar 
Kebijakan operasi pasar merupakan contoh lain dari subsidi harga/tariff kepada 
pemakai/pengguna, dimana pemerintah mensubsidi harga komoditi tertentu yang 
ditetapkan dengan harga komiditi tersebut di pasar. Subsidi ini dimaksudkan 
sebagai kebijakan ekonomi dalam menekan harga inflasi dan meredakan gejolak 
di pasar akibat supply yang tidak terpenuhi. Pemerintah memberikan alokasi dana 
bagi PT. Bulog untuk membeli dan mendistribusikan komoditi tertentu di pasar 
sesuai dengan kebijakan distribusi dari Pemerintah. 
 
Kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 
Kebijakan jaminan kesehatan masyarakat merupakan bentuk lain dari subsidi 
harga/tariff kepada pemakai/pengguna, dimana pemerintah memberikan jaminan 
kepada rumah sakit untuk membayar tariff yang berlaku pada rumah sakit yang 
ditunjuk dalam memberikan layanan kepada masyarakat miskin. Secara periodik, 
rumah sakit akan menyampaikan laporan atau settlement terhadap penggunaan 
jaminan kepada pemerintah untuk dibayarkan kepada rumah sakit tersebut. 
 
Kebijakan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) 
Kebijakan dana BOS merupakan subsidi terhadap biaya operasional atas 
penyelenggaraan pendidikan pada sekolah pemerintah untuk tingkatan SD dan 
SMP. Subsidi ini dimaksudkan untuk menghilangkan segala pungutan biaya 
operasional sekolah yang dibebankan kepada murid.  
 
Kebijakan Sistem Bonus Rumah Sakit 
Sistem bonus rumah sakit sebagai BLU diberikan atas prestasi dalam pengelolaan 
keuangan BLU. Bonus diberikan berdasarkan tingkatan prestasi surplus dalam 
pengelolaan keuangan BLU dalam hal ini rumah sakit. 
 
3.4.2 Alternatif Pola Subsidy Yang Diusulkan Untuk PALAPA 

RING bagian timur 
Model bisnis subsidy dapat diterapkan dengan beberapa pola penerapan yang 
dapat disesuaikan dengan keinginan pasar. Alternatif pola tersebut adalah 
sebagai berikut: 
 
Subsidi  Biaya Investasi dan Pengoperasian 
Subsidi total investasi merupakan subsidi yang diberikan terhadap biaya investasi 
dan pengoperasian infrastruktur backbone selama masa operasi yang ditetapkan 
oleh Pemerintah. Subsidi diberikan dengan memperkirakan proyeksi biaya 
investasi dan pengoperasian selama masa operasi. Subsidi per tahun 
memperhitungkan biaya investasi dan pengoperasian per tahun dengan jumlah 
pendapatan yang diproyeksikan agar proyek mempunyai tingkat pengembalian 
yang wajar.  
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Subsidi Biaya Investasi dan Pengoperasian 
Pemilihan Penyelenggara dengan total nilai subsidi 

biaya investasi dan pengoperasian 
terendah selama masa operasi dari 
infrastruktur backbone yang di 

Contoh kasus Program Desa Berdering 
Karakteristik proyek • Proyek dengan pendapatan yang 

pesimistis; 
• Proyek yang marjinal oleh pasar; 
• Proyek perintis; 
• Proyek dengan pengoperasian yang 

kompleks; 
Kesesuaian untuk 
PALAPA RING bagian 
timur 

• Terdapat beberapa segmen dengan 
pendapatan pesimistis yang marjinal 
bagi pasar dan merupakan proyek 
perintis; 

• Dengan belum meratanya akses 
antar kabupaten maka backbone 
merupakan proyek perintis bukan 
pengumpul; 

• Dapat disesuaikan dengan jumlah 
dana yang dialokasikan; 

Regulasi yang 
dibutuhkan untuk 
PALAPA RING bagian 
timur 

• Penyelenggara backbone wajib 
memberikan kapasitas kepada 
penyelenggara untuk 
menghubungkan infrastrukturnya ke 
seluruh wilayah Indonesia (end-to-
end connectivity); 

• Infrastruktur terbuka bagi 
penyelenggara manapun 
berdasarkan permintaan dan antrian; 

Kebijakan yang 
dibutuhkan  untuk 
PALAPA RING bagian 
timur 

• Koordinasi dengan pemda dalam 
melakukan agregasi demand dan 
right of way; 

• Kementerian lain untuk penggunaan 
infrastruktur untuk keperluan 
kepemerintaan; 

Proyeksi kebutuhan 
subsidi untuk PALAPA 
RING bagian timur 

• Estimasi biaya capex sebesar 145 
juta USD dan opex sebesar  15 juta 
per tahun USD (total 295 juta USD); 

• Masa operasi 10 tahun; 
• Pendapatan selama masa operasi 

diproyeksikan 100 juta USD (asumsi) 
• Subsidi = (295 - 100 )= 195 juta USD 

= 19,5 juta USD per tahun 
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Subsidi Bunga Pinjaman 
Subsidi bunga merupakan subsidi yang diberikan terhadap beban pokok bunga 
yang ditanggung atas investasi total yang dibutuhkan dalam membangun 
infrastruktur backbone. Dengan subsidi beban bunga pinjaman yang diberikan, 
maka pemerintah menjamin pokok pinjaman yang dilakukan sebesar prosentase 
beban bunga yang disubsidi dari total bunga. 
 
Subsidi Bunga Pinjaman 
Pemilihan Penyelenggara dengan total nilai subsidi 

beban bunga pinjaman terendah selama 
masa operasi dari infrastruktur backbone 
yang di 

Contoh kasus Proyek PDAM 
Karakteristik proyek • Proyek dengan pendapatan 

menetap; 
• Proyek yang tidak terlalu marjinal 

oleh pasar; 
• Proyek peningkatan supply; 
• Proyek dengan pengoperasian yang 

kompleks; 
Kesesuaian untuk 
PALAPA RING bagian 
timur 

• Pada segmen tertentu terdapat 
segmen yang diproyeksikan 
memperoleh pendapatan yang 
optimis; 

• Dapat disesuaikan dengan jumlah 
alokasidana yang dimiliki. 

Regulasi yang 
dibutuhkan untuk 
PALAPA RING bagian 
timur 

• Penyelenggara backbone wajib 
memberikan kapasitas kepada 
penyelenggara untuk 
menghubungkan infrastrukturnya ke 
seluruh wilayah Indonesia(end-to-end 
connectivity); 

• Infrastruktur terbuka bagi 
penyelenggara manapun 
berdasarkan permintaan dan antrian; 

Kebijakan yang 
dibutuhkan  untuk 
PALAPA RING bagian 
timur 

• Koordinasi dengan pemda dalam 
melakukan agregasi demand dan 
right of way; 

• Kementerian lain untuk penggunaan 
infrastruktur untuk keperluan 
kepemerintaan; 

Proyeksi kebutuhan 
subsidi untuk PALAPA 
RING bagian timur 

• Estimasi biaya capex sebesar 145 
juta USD dan opex sebesar  15 juta 
USD (160 juta USD); 

• Masa operasi 10 tahun; 
• Asumsi subsidi 70% terhadap beban 

bunga pinjaman; 
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• SBI dikisaran 7% dan bunga 
pinjaman 12% maka subsidi 8.4% 
dari pinjaman; 

• Subsidi = (160 *8.4%)=13,44 juta 
USD per tahun 

 
Subsidi Tarif Penggunaan 
Subsidi tariff penggunaan merupakan subsidi yang diberikan atas penggunaan 
infrastruktur oleh pengguna selama masa operasi infrastruktur yang ditetapkan. 
Jumlah pengguna yang disubsidi ditetapkan tahun per tahun, sehingga 
penyelenggara memperoleh jaminan pendapatan atau grated revenue dari 
pemerintah. Pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada public atas pola 
subsidi ini dan BTIP akan melakukan pengawasan terhadap SLA. 
Untuk jumlah penggunaan pada infrastrktur backbone dapat ditetapkan dalam 
jumlah kapasitas bandwith tahun per tahun yang diproyeksikan berdasarkan 
asumsi pertumbuhan kebutuhan demand selama masa operasi. Permintaan diluar 
jumlah penggunaan yang ditetapkan, wajib dilayani dengan tariff yang sama. 
Proyeksi tarif dilakukan oleh pemerintah selama masa operasi infrastruktur. 
 
Subsidi  Tarif Penggunaan 
Pemilihan Penyelenggara dengan total nilai subsidi 

tariff pengunaan terendah selama masa 
operasi dari infrastruktur backbone yang 
di 

Contoh kasus   Subsidi BBM, RasKin,  Jamkesmas 
Karakteristik proyek • Proyek dengan pendapatan yang 

pesimistis; 
• Proyek yang marjinal oleh pasar; 
• Proyek perintis; 

Kesesuaian dengan 
PALAPA RING bagian 
timur 

• Terdapat beberapa segmen dengan 
pendapatan pesimistis yang marjinal 
bagi pasar dan merupakan proyek 
perintis; 

• Dapat disesuaikan dengan jumlah 
alokasi dana yang dimiliki; 

Regulasi yang 
dibutuhkan untuk 
PALAPA RING 

• Penyelenggara backbone wajib 
memberikan kapasitas kepada 
penyelenggara untuk 
menghubungkan infrastrukturnya ke 
seluruh wilayah Indonesia(end-to-end 
connectivity); 

• Infrastruktur terbuka bagi 
penyelenggara manapun 
berdasarkan permintaan dan antrian; 

Kebijakan yang 
dibutuhkan untuk 
PALAPA RING 

• Koordinasi dengan pemda dalam 
melakukan agregasi demand dan 
right of way; 
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• Kementerian lain untuk penggunaan 
infrastruktur untuk keperluan 
kepemerintahan; 

Proyeksi kebutuhan 
subsidi untuk PALAPA 
RING bagian timur 

• Hanya dibutuhkan waktu lima tahun 
memberikan jaminan pendapatan; 

• Apabila kapasitas terjual selama lima 
tahun 1 Gbps (asumsi) dengan retail 
dikisaran 2 Mbps maka terdapat 500 
penggunaan dengan subsidi 1000 
USD per bulan atau 12.000 USD per 
tahun maka subsidi per tahun 6 JUTA 
USD. 

• Subsidi akan fluktuatif berdasarkan 
demand, angka subsidi di atas 
berdasarkan perhitungan rata-rata. 

 
Subsidi Sistem Penghargaan (Reward sistem) 
Subsidi diberikan sebagai penghargaan atas kemampuan penyelenggara dalam 
menyediakan layanan infrastruktur selama periode waktu yang ditetapkan oleh 
pemerintah. Pola subsidi ini menyerupai subsidi tariff penggunaan tetapi tidak 
dalam bentuk jaminan pendapatan. Subsidi akan diberikan atas pencapaian 
penyelenggara dalam menyediakan kapasitas atau jumlah layanan backbone 
kepada penggguna.Subsidi dalam bentuk penghargaan diberikan sebagai bonus 
atas jumlah layanan yang disediakan oleh penyelenggara. Jumlah bonus per 
jumlah kapasitas tertentu dikompetisikan dalam pemilihan penyelenggara 
pelaksana. 
Subsidi Sistem Penghargaan 
Pemilihan Penyelenggara dengan besaran bonus 

yang diinginkan per jumlah kapasitas 
yang ditetapkan Pemerintah. 

Contoh kasus - 
Karakteristik proyek • Proyek dengan pendapatan yang 

optimis; 
• Proyek yang tidak terlalu marjinal 

oleh pasar; 
• Proyek perintis atau peningkatan 

supply; 
Kesesuaian untuk 
PALAPA RING bagian 
timur 

• Pada segmen tertentu terdapat 
segmen yang diproyeksikan 
memperoleh pendapatan yang 
optimis; 

• Butuh proyeksi jumlah penggunaan 
yang tepat untuk menyediakan 
alokasi biaya; 

Regulasi yang 
dibutuhkan untuk 
PALAPA RING bagian 

• Penyelenggara backbone wajib 
memberikan kapasitas kepada 
penyelenggara untuk 
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timur menghubungkan infrastrukturnya ke 
seluruh wilayah Indonesia(end-to-end 
connectivity); 

• Infrastruktur terbuka bagi 
penyelenggara manapun 
berdasarkan permintaan dan antrian; 

Kebijakan yang 
dibutuhkan  untuk 
PALAPA RING bagian 
timur 

• Koordinasi dengan pemda dalam 
melakukan agregasi demand dan 
right of way; 

• Kementerian lain untuk penggunaan 
infrastruktur untuk keperluan 
kepemerintaan; 

Proyeksi kebutuhan 
subsidi untuk PALAPA 
RING bagian timur 

• Periode pelaksanaan subsidy dalam 
5 tahun; 

• Asumsi target pertumbuhan 
penggunaan kapasitas 100 Mbps 
dengan bonus 5 Juta USD; 

• Maka dalam lima tahun 75 juta USD; 
 
Dari sisi kemudahan, maka alternative  subsidi capex/opex dan subsidi dalam 
bentuk jaminan pendapatan (granted revenue) menjadi lebih sederhana dan 
mudah diimplementasikan.  
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BAB IV KEBIJAKAN INSENTIF PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 
 
4.1. Kebutuhan Backbone di Indonesia 

Di masa mendatang kebutuhan kapasitas Backbone sangat besar dalam 
rangka untuk menyalurkan trafik ICT di masa mendatang. Hal tersebut bisa dilihat 
dengan adanya pertumbuhan pelanggan jasa layanan yang berbasis internet di 
Indonesia serta perkembangan jumlah pelanggan telekomunikasi seluler. 
Peningkatan trafik jasa layanan yang berbasis IP atau new waves tersebut 
disamping diperlukan ketersediaan jaringan akses yang memadai juga diperlukan 
ketersediaan jaringan backbone dalam kapasitas yang tinggi dan kualitas yang 
baik. Pada saat ini ketersediaan jaringan backbone masih relatif terkumpul di 
Indonesia Bagian Barat, sedangkan di Indonesia bagian Timur masih relatif 
kurang atau bahkan tidak ada. Pemerintah telah menggulirkan rencana 
pembangunan Palapa Ring yang akan menghubungkan beberapa kota di 
Indonesia bagian timur yang diikuti oleh beberapa operator besar di Indonesia, 
akan tetapi jadwal implementasinya mengalami kemunduran.  

Pengembangan Backbone yang pada saat ini sudah diidentifikasi 
diantaranya adalah :  

a. Infrastruktur Utama tulang punggung diwilayah Indonesia Timur – 
menghubungkan kota- kota besar 

b. Jaringan tulang punggung untuk menyambung daerah Indonesia Barat yang 
tak dilayani.  

c. Jaringan tulang punggung menuju kabupaten di wilayah Indonesia Timur.  
Kebutuhan investasi untuk membangun backbonbe di atas memerlukan 

biaya investasi yang cukup tinggi karena backbone tersebut menghubungkan 
lokasi-lokasi yang berjauhan dan tidak bisa hanya dilakukan dengan membangun 
jaringan terresterial akan tetapi juga diperlukan jaringan bawah laut. Hal ini akan 
menyebabkan biaya yang tinggi untuk merealisasikanya, apalagi pada daerah 
tersebut potensi demand jasa layanan ICT masih kecil sehingga kalau dilakukan 
kajian kelayakan bisnis masih belum layak.Melihat kondisi di atas, pada 
ksempatan ini akan diformulasikan bentuk partisipasi pemerintah untuk 
pembiayaan jaringan backbone dimana pada saat ini belum terlihat commercially 
feaseible, oleh sebab itu harus dikerjakan secara bersama-sama.  

Pada saat ini pemerintah telah mengumpulkan dana dari para penyelenggara 
telekomunikasi di Indonesia melalui program USO sebesar 1,25 % (satu koma dua 
puluh lima persen) dari pendapatan kotor operator yang dikurangi faktor-faktor 
tertentu. Dana tersebut pada saat ini telah digunakan untuk pembangunan di 
daerah-daerah terpencil untuk menyediakan jasa layanan akses teleponi dan 
internet di daerah-daerah tersebut. Pembangunan tersebut telah dilakukan dan 
diharapkan pada tahun 2010 telah terlayani 25.000 desa di seluruh Indonesia 
sudah bisa menikmati jasa layanan telekomunikasi. Dana USO yang akan diterima 
oleh pemerintah di masa mendatang akan cenderung meningkat seiring dengan 
peningkatan pendapatan dari seluruh penyelenggara telekomunikasi di Indonesia.  
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Alokasi pendanaan USO sebagian dimungkinkan bisa digunakan untuk 
pembangunan jaringan backbone yang sangat diperlukan untuk terselenggaranya 
jasa layanan di seluruh wilayah Indonesia dan pada saat ini jika dievaluasi 
kelayakannya masih belum feasibel secara bisnis. Alokasi tersebut haruslah dapat 
digunakan secara optimal dengan memberdayakan sumber daya yang dimiliki 
oleh para stakeholder telekomunikasi di Indonesia. 

Beberapa aspek yang bisa diberdayakan dan hal ini sanagt erat kaitanya 
dengan rencana pola pembiayaan pembangunan jaringan backbone di Indonesia, 
daiantaranya adalah : 

• Rencana pembangunan backbone yang akan menggunakan sumber 
pendanaan USO akan menjadi tanggung jawab pemerintah terkait dengan 
perencanaan lokasi, rute, kapasitas, jenis teknologi yang digunakan dan 
aspek teknis lainya. 

• Pemerintah dalam hal ini akan diwakili oleh BTIP (Balai Telekomunikasi 
dan Informasi Pedesaan) – Ditjen Postel. 

• Pada perencanaan tersebut, pemerintah sudah mempertimbangkan 
aspirasi dan masukan-masukan yang konstruktif dari seluruh 
penyelenggara telekomunikasi di Indonesia dan apabila permintaan 
kebutuhan bandwidth transmisi mengalami kenaikan dibandingkan dengan 
kapasitas yang ada, maka desain kapasitas transmisi yang ada tersebut 
harus bisa ditingkatkan kapasitasnya dengan mudah yang sesuai dengan 
peningkatan volume kebutuhan bandwidth transmisi dalam kurun waktu 5 
tahun yang akan datang. 

• Tarif sewa bandwidth transmisi backbone pada area tersebut akan 
diregulasi oleh pemerintah dengan menggunakan tarif yang termurah di 
pasaran, agar supaya para pengguna dapat memanfaatkan media 
transmisi backbone ini secara maksimal. 
Sebagai gambaran umum mengenai tarif sewa bandwidth transmisi 
backbone di area USO dapat dilihat pada gambar berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Naskah Akademis   : ICT Fund for Backbone Infrastructure 
 

39

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8. Regulasi Tarif Sewa Bandwidth Transmisi di Area USO 

• Peran pemerintah – BTIP hanyalah bersifat sebagai fasilitator yang 
menghubungkan antara operator backbone dan para pengguna dengan 
mengalokasikan sebagai dana USO untuk pembangunan dan 
pengoperasioan dalam kurun waktu tertentu, yang besarnya akan 
ditentukan lebih lanjut. Sebagai gambaran peran pemerintah – BTIP dalam 
hubunganya dengan operator yang akan membangun & mengoperasikan 
dan users dapat digambarkan sebagai berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9. Peran BTIP – Ditjen Postel dalam proses pembangunan dan 
pengoperasian backbone transmisi di Area USO 

 

Tarif – sewa 
Backbone 
transmisi 

Tarif – 
Backbone 

USO 

Tarif – 
Backbone para 
Penyelenggara 
di Indonesia 

Tarif – Backbone USO 
yang akan diberlakukan 

Subsidi Tarif yang diambil 
dari Dana USO 

Operator Penyelenggara 
Backbone - Jartup 

BTIP – 
Ditjen Postel 

Operator Backbone – 
Penyelenggara Jartup 
Terpilih 

USER : 
• Operator 
• Perusahaan 
• Publik & Instansi

Intermediary 

Ada kebutuhan backbone 
transmisi di area USO dalam 
kurun waktu 5 tahun yang akan 
datang.  
 
 
 
User terpenuhi kebutuhan 
backbone transmisi dengan harga 
yang terjangkau dan jasa layanan 
bisa dihasilkan dan di pasarkan 
di rute dimaksud 

BTIP memformulasikan kebutuhan, 
melakukan desain dan melakukan analisa 
kelayakan serta memformulasikan pola 
bisnis pembangunan dan pengoperasian 
di area USO dalam kurun waktu 5 tahun 
yang akan datang dan memilih operator 
Jartup tertentu sebagai pelaksana 

Operator Jartup akan 
membangun dan mengoperasikan 
jaringan backbone yang telah 
ditentukan berdasarkan pola 
bisnis yang disepakati. 
 
 
Operator Jartup melayani 
kebutuhan User di rute  yang 
ditetapkan  dan selanjutnya 
terjadi proses bisnis. 
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BTIP akan membeli layanan backbone broadband dari penyelenggara terpilih 
dalam kurung waktu yang ditetapkan dengan harga yang dihitung berdasarkan 
pola subsidi. 

Beberapa model bisnis pembangunan jaringan backbone transmisi yang 
dimaksud adalah sebagai berikut : 

• Subsidi Capex 

• Subsidi Capex dan Opex 

• Jaminan Revenue – Guaranted Revenue 
Pola tersebut di atas, bisa diterapkan di beberapa rute, karena karakteristik rute 
antara lokasi satu dengan lokasi lainya berbeda, dan model bisnis yang digunakan 
disesuaikan. 

Sebagai gambaran mengenai model bisnis yang akan diusulkan dalam 
naskah akademik ini dapat dilihat pada flowchart di bawah ini. 

 
Gambar 10. Flowchart Proses Pengembangan Model Pendanaan Pembangunan 

dan Pengoperasian Jaringan Backbone Transmisi  
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4.2. Alternatif 1 : model bisnis  pembangunan jaringan backbone dengan 
Subsidi Capex 
Pada alternatif ini dana USO hanya akan diberikan di awal investasi dari total 
investasi yang telah disepakati antara BTIP dengan Operator pelaksana. 
Besarnya dana USO yang akan dialokasikan untuk subsidi capex dihitung 
dan ditentukan berdasarkan kesepakatan antar para pihak dengan 
berpegangan pada prinsip kelayakan bisnis penyelenggaraan jaringan 
backbone transmisi di area USO. Besar kecilnya dana subsidi antara area 
USO satu dengan yang lainya berbeda-beda sangat tergantung pada potensi 
demand, jenis teknologi yang digunakan, panjang rute transmisi yang akan 
dibangun, kapasitas, dan aspek lain yang terkait. Secara umum, gambaran 
model bisnis pada alternatif ini dapat dilihat pada gambar berikut. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 11. Model bisnis pembangunan jaringan backbone dengan pola Subsidi 

Capex 
 
 
4.3. Alternatif 2 : model bisnis  pembangunan jaringan backbone dengan 

Subsidi Capex dan Opex 
Pada alternatif ini dana USO hanya akan diberikan di awal investasi dari total 
investasi yang telah disepakati antara BTIP dengan Operator pelaksana, dan 
seanjutnya BTIP masih akan mengalokasikan dana USO untuk subsidi Opex. 
Besarnya dana USO yang akan dialokasikan untuk subsidi capex dan Opex 
dihitung dan ditentukan berdasarkan kesepakatan antar para pihak dengan 
berpegangan pada prinsip kelayakan bisnis penyelenggaraan jaringan 
backbone transmisi di area USO. Besar kecilnya dana subsidi antara area 
USO satu dengan yang lainya berbeda-beda sangat tergantung pada potensi 
demand, jenis teknologi yang digunakan, panjang rute transmisi yang akan 
dibangun, kapasitas, dan aspek lain yang terkait. Secara umum, gambaran 
model bisnis pada alternatif ini dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 12. Model bisnis pembangunan jaringan backbone dengan pola Subsidi 
Capex dan Opex 

 
 
4.4. Alternatif 3 : model bisnis  pembangunan jaringan backbone dengan 

pola  Jaminan Revenue – Guaranted Revenue 
Pada alternatif ini dana USO akan diberikan setiap tahun dalam rangka untuk 
menjamin revenue yang ditargetkan oleh operator pelaksanana. Operator 
pelaksana akan melakukan investasi dengan dana internal operator 
pelaksana demikian juga biaya operasinya. Pemerintah yang dalam hal ini 
BTIP menjamin bahwa revenue yang akan diterima oleh operator sesuai 
dengan proyeksi pendapatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.  
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Gambar 13. Model bisnis pembangunan jaringan backbone dengan pola Jaminan 

Revenue – Guaranted Revenue 
 
 
4.5. Model kerjasama BTIP dengan Operator Penyedia Backbone 

Kerjasana antara BTIP dengan operator Penyedia backbone adalah jangka 
panjang selama masa operasi yang telah disepakati, oleh sebab itu model 
kerjasama bisa berupa kontrak kerjasama multi years. Kontrak antara BTIP 
dengan penyelenggara adalah kontrak penyediaan layanan broadband pada rute 
backbone yang ditetapkan.  Selama masa operasi tersebut, penyelenggara terpilih 
harus menyediakan layanan broadband dalam bentuk rute fisik baru dan layanan  
sewa jaringan serta landing point tertentu. 

Penyelenggara terpilih wajib menyediakan layanan broadband dalam bentuk 
rute fisik baru dan layanan  sewa jaringan dimaksud pada rute yang ditetapkan 
dan menjualnya secara terbuka. Untuk penyediaan layanan tersebut BTIP akan 
membeli layanan dalam bentuk aktif ready to use bagi penyelenggara lain maupun 
pengguna. Penyelenggara lain dan pengguna peroroangan atau badan usaha 
juga akan menyewa ke penyelenggara terpilih dengan harga yang ditetapkan oleh 
BTIP. 

BTIP akan melakukan pemantauan penggunaan layanan broadband dan 
mensosialisasikan ketersediaan layanan broadband kepada publik. Pola 
kerjasama ini tidak akan 

 
4.6   Regulasi ICT Fund Infrastructure  
 Regulasi ICT Fund Infrastructure akan memuat pokok-pokok pikiran 
sebagai berikut : 
a. Tujuan dan azas dalam implementasi ICT Fund Infrastructure; 
b. Kriteria dan persyaratan teknis dari jaringan broadband backbone yang akan 

dibangun. 
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c. Kriteria pemilihan rute pembangunan; 
d. Kriteria pemilihan dari penyelengara yang membangun jaringan dan layanan 

broadband backbone; 
e. Pola atau model bisnis pemberian insentif ICT Fund Infrastructure; 
f. Pola Pelaksanaan pemberian insentif ICT Fund Infrastructure; 
g. Pengawasan dan pengendalian 
 
Setelah naskah ini mendapat masukan dan tanggapan untuk diperkaya, maka 
regulasi akan dibangun sesuai dengan naskah yang telah diperkaya dimaksud. 
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BAB V PENUTUP 
 

Demikian dokumen ini disampaikan sebagai narasi akademis sebagai 
pengantaran Rancangan Peraturan Menteri tentang Insentif Pembangunan 
Infrastruktur Jaringan Tulang Punggung Pita Lebar (Broadband Backbone) 
dengan Menggunakan Dana Kontribusi Pelayanan Universal (KPU). 

 
 
       Jakarta,   Februari 2010 
          Tim ICT Fund – Ditjen Postel 


