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Assalamualaikum Wr. Wb.

National  connectivity,  sebuah  frase  kata  yang  memiliki  efek  domino  bagi  perkembangan 
ekonomi  negara  tentunya  perlu  mendapat  dukungan  positif  dari  lintas  sektoral  kementerian  dan 
lembaga negara, pelaku usaha penyelenggara telekomunikasi, akademisi, pelaku bisnis manufaktur, 
asosiasi, dan pihak lainnya yang berkepentingan. National connectivity sejatinya tercipta tidak hanya 
sekedar memberikan konektivitas pada pengguna tetapi juga harus dapat memberikan nilai tambah 
(value  added)  bagi  masyarakat  pada  umumnya dan pengguna  tersebut  pada  khususnya  sehingga 
dapat  menggerakkan  roda  perekonomian  menjadi  lebih  dinamis  dan  mampu  mengakomodasi 
perkembangan kebutuhan. Era saat ini menuntut segenap pemangku kepentingan (stakeholder) agar 
mampu duduk bersama dengan didasari itikad baik untuk mewujudkan national connectivity tersebut 
yang  diselaraskan  dengan  amanat  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025, dan Perpres Nomor 5 Tahun 2010 
tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  Tahun  (RPJMN)  2010–2014  sekaligus 
menuangkan realisasinya dalam wujud yang lebih powerful yaitu National Broadband Network.

Berbicara tentang broadband, tentunya bukan saja berbicara terkait teknologi ataupun hanya 
menyangkut  suatu  layanan  baru  telekomunikasi  saja,  akan  tetapi  penerapan  wireless  broadband 
khususnya di  Indonesia  memiliki  arti  yang jauh lebih  signifikan  yaitu  bahwa Indonesia  memasuki 
lingkungan telekomunikasi  yang sama sekali  baru yaitu mulai  beralihnya  lingkungan “lama” yang 
bercirikan pita  sempit  untuk  suara telah beranjak  ke pita  lebar untuk multimedia,   atau  jaringan 
umum teleponi (PSTN) yang telah kita kenal lebih dari beberapa dekade mulai berkonvergensi dengan 
jaringan  global  Internet  yang  arsitektur  dan  kapabilitasnya  berbeda  sama  sekali.  
Dua  perubahan  yang  disebutkan  tadi  memberi  dampak  yang  “dahsyat”  baik  bagi 
penyelenggara/operator,  regulator  maupun  industri  manufaktur,  sehingga  banyak  di  antara 
stakeholder  yang menamakan perubahan itu sebuah revolusi – bukan evolusi– , uniknya revolusi ini  
tidak (belum) banyak khalayak yang menyadarinya, sehingga diberi atribut sebagai “silent  revolution”.

Keberadaan  teknologi  broadband memegang  peranan  penting  dalam  perekonomian  suatu 
negara. Hal ini terbukti dalam sebuah penelitian yang dilaksanakan oleh Bank Dunia yaitu: Extending  
Reach  dan  Increasing  Impact.  Information  & Communications  Technology  for  Development,  pada 
tahun  2009, didapatkanlah sebuah kesimpulan bahwa setiap kenaikan penetrasi broadband sebesar 
10% akan mendorong peningkatan Gross Domestik Product (GDP) nasional sebesar 1,38%. Kajian ini 
secara tidak langsung menyiratkan suatu pesan bahwa kecepatan dan kesigapan suatu negara dalam 



menerapkan teknologi broadband akan menghindari konsekuensi negatif bagi perekonomian nasional 
sebagai akibat keterlambatan pengenalan dan implementasi layanan broadband. 

Didalam  pengembangan  National  Broadband  Network setidaknya  perlu  didukung  oleh 
beberapa hal sebagai berikut yaitu:

1. realisasi jaringan core network yang handal (reliable core network)

2. realisasi jaringan akses yang handal (reliable access network)

3. dukungan kontribusi konten (content contribution)

4. dukungan alat/perangkat IT (support of IT equipments)

5. pembangunan yang berkesinambungan (continuous development) 

Selaras dengan hal tersebut, maka dikembangkanlah kebijakan-kebijakan sebagai berikut:
1. dukungan realisasi  jaringan  core  network yang  handal  (reliable  core network)  dalam bentuk 

proyek jaringan fiber optic Palapa Ring.
2. Kegiatan penataan (refarming) frekuensi  radio agar didapatkan alokasi lebar pita (bandwidht) 

yang dibutuhkan dalam rangka layanan broadband bagi keperluan masyarakat.
3. Penyiapan  regulasi  berbasis  netral  teknologi  bagi  penggunaan  jaringan  pita  lebar  nirkabel 

sehingga dengan kebijakan tersebut, maka penyelenggara memiliki keleluasaan untuk memilih 
teknologi  terbaik  yang  akan  digunakan  dalam  memberikan  layanan broadband kepada 
masyarakat. Kebijakan netral teknologi tidak kemudian berarti Pemerintah lepas tangan karena 
para penyelenggara tetap terikat  dengan komitmen tujuan penyelenggaraan  misalnya untuk 
keperluan pita lebar nirkabel, dan tetap selaras dengan ketentuan yang mewajibkan sertifikasi  
alat/perangkat yang digunakan. 

4. Membuka  peluang  bagi  berkembangnya  Industri  dalam  negeri   dalam  pengembangan 
alat/perangkat  IT  (support  of  IT  equipments)  melalui  pembukaan  peluang  pengembangan 



Industri  Dalam  Negeri  dan  persyaratan  Tingkat  Kandungan  Dalam  Negeri  (TKDN).  Melalui 
kebijakan TKDN ini pulalah Pemerintah mengundang industri manufaktur dari luar negeri untuk 
turut  menjadi  bagian  penting  dalam  mewujudkan  tujuan  dimaksud  diantaranya  melalui 
kerjasama bidang teknologi bersama Industri dalam negeri. 

5. Selain itu pula dengan adanya teknologi broadband ini , diharapkan adanya dukungan kontribusi 
konten (content contribution) yaitu:
a. Pemerintah  mendorong para  pelaku industri  kreatif  untuk  memanfaatkan  momentum ini 

dengan cara menciptakan konten-konten yang menarik, dinamis, edukatif, dan menjunjung 
tinggi nilai-nilai kenegaraan dan norma-norma kehidupan;

b. Pemerintah  siap  menerima  saran  dan  masukan  atas  program-program  turunan  dari 
implementasi  national  broadband  network  seperti  e-Health,  e-Commerce,  e-Marketing,  
e-Gov,  e-Banking,  dan lainnya dengan harapan bahwa implementasi  national connectivity  
dan national broadband network menjadi sebuah kesatuan terintegrasi;

6. pembangunan  yang  berkesinambungan  (continuous  development),  yaitu  bahwa  mekanisme 
feedback memegang peranan penting untuk menjaga pembangunan agar dinamis namun tetap 
berada pada koridor target jangka panjang yang direncanakan.

Melalui  forum-forum  seperti  inilah  Pemerintah  mengundang  partisipasi  aktif  segenap 
stakeholder untuk bertukar pikiran, ide, saran, dan kritik yang konstruktif untuk merealisasikan tujuan 
bersama yang telah direncanakan. Diharapkan hasil dari acara ini dapat memberikan masukan bagi  
penyusunan kebijakan ke  depan atas  pemanfaatan  teknologi  yang  bersinergi  dengan  sistem yang 
telah ada.

Semoga rangkaian rencana yang kita tetapkan ini  memberikan manfaat bagi  generasi  yang 
akan datang, dan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang membawa kebaikan. 

Wassalamulaikum Wr. Wb.


