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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang teknologi
WiMAX di Indonesia. WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access)
adalah teknologi jaringan nirkabel yang mempunyai kemampuan mengantarkan data
hingga kecepatan 70 Mbps dan jarak jangkau hingga 50 km, diharapkan dapat
mengatasi keterbatasan pemerataan jaringan Internet di Indonesia. Dalam penelitian
ini dibahas implementasi WiMAX meliputi analisis teknis dan bisnis. Sesuai dengan
regulasi yang diatur oleh Dirjen Pos dan Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan
Informatika, WiMAX di Indonesia beroperasi di frekuensi 2300-2390 MHz. Untuk
analisis bisnis, dilakukan simulasi implementasi WiMAX dengan 2 skenario berbeda,
yaitu skenario I adalah implementasi WiMAX di Jakarta dan skenario II adalah
implementasi WiMAX di Bandung. Dari hasil simulasi tersebut, kedua skenario
implementasi WiMAX menunjukkan hasil yang positif. Hal tersebut menunjukkan
implementasi WiMAX di Indonesia mempunyai masa depan yang cerah.
Kata Kunci : WiMAX, Broadband Wireless Access (BWA), Telekomunikasi

PENDAHULUAN
Jaringan komputer saat ini memegang peranan yang sangat penting dalam
kehidupan masyarakat terutama dengan semakin berkembangnya internet. Dengan
internet, masyarakat mendapatkan banyak kemudahan seperti dapat berkirim surat
dengan e-mail, membaca informasi atau berita secara cepat, dan bahkan bisa membeli
barang melaui e-commerce. Dengan demikian diperlukan infrastuktur yang mampu
memenuhi kebutuhan pengiriman data dengan cepat dan mudah diakses.
Saat ini, teknologi jaringan internet terdiri dari jaringan menggunakan media
kabel dan jaringan tanpa kabel (wireless). Jaringan dengan menggunakan kabel adalah
seperti dial up, ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), maupun serat optik (optic
fiber).Sedangkan jaringan tanpa kabel yaitu WiFi (Wireless Fidelity) dan dengan
menggunakan jaringan 3G (Generasi ketiga) baik itu menggunakan teknologi WCDMA
(Wideband Code Division Multiple Access) maupun teknologi HSDPA (High Speed
Downlink Packect Access). Namun, kedua metode tersebut masih mempunyai banyak
kendala yaitu terbatasnya jangkauan dan mahalnya biaya akses. Sehingga diperlukan
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adanya pengembangan teknologi tanpa kabel yang memiliki jarak jangkau yang lebih
jauh dengan biaya akses yang lebih murah.
Untuk menjawab permasalahan diatas, perlu dikembangkan WiMAX (World
Interoperability for Microwave Access). Dengan kemampuannya, kecepatan
mengantarkan data hingga kecepatan 70 Mbps dan jarak jangkauan hingga 50 km,
WiMAX dapat memberikan layanan jaringan dengan kecepatan yang tinggi dengan
biaya yang murah.
Kondisi Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas menyebabkan
tingkat penyebaran jaringan internet yang tidak merata. Hal ini disebabkan
pembangunan infrastruktur jaringan yang sangat lambat karena mahalnya biaya
investasi pembangunan infrastruktur jaringan terutama apabila menggunakan jeringan
dengan kabel. Dengan adanya WiMAX memberikan harapan agar penyebaran dan
pengembangan jaringan internet di Indonesia dapat meningkat.
Berdasar uraian diatas, penelitian ini membahas:
1. Aplikasi teknologi WiMAX di Indonesia berdasarkan aturan yang berlaku di
Indonesia.
2. Analisis bisnis terhadap WiMAX di Indonesia dalam jangka waktu 5 tahun.
TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Umum WiMAX
WiMAX oleh WiMAX Forum dedefinisikan sebagai standar teknologi yang
memungkinkan akses broadband wireless last mile sebagai alternatif broadband kabel
dan DSL. WiMAX menyediakan fixed, nomadic, portable, dan mobile wireless untuk
koneksi wireless mobile tanpa line-of-sight (LOS) dengan Base Station. Dalam
pengembangan sel radius sekitar 3-10 km, WiMAX diharapkan dapat memberikan
kapasitas hingga 40 Mbps per channel, untuk fixed dan akses aplikasi portable.
Pengembangan jaringan mobile diharapkan menyediakan hingga 15 Mbps dalam radius
3 km.
Standar dan Evolusi WiMAX
Teknologi dan standar dari WiMAX dikembangkan oleh IEEE (Institute of
Electrical and Electronics Engineer), yang merupakan salah satu pemimpin asosiasi
professional dunia untuk kemajuan komunikasi dan teknologi komputer. Standar dari
Broadband Wireless Access (BWA) dikenal IEEE 802.16. Standar IEEE 802.16 pada
awalnya didesain untuk komunikasi Broadband Wireless Access (BWA) yang
beroperasi di frekuensi 10-66 GHz dan hanya melayani pengguna yang tidak bergerak
(fixed client). Untuk menyempurnakan kelemahan diatas maka standar IEEE 802.16
disempurnakan kembali dan menggunakan frekuensi dibawah 11 GHz dan dapat
mendukung perpindahan pengguna (mobility) dan dukungan terhadap kondisi NLOS
(Non Line of Sight).
Dari awal pengembangan sampai saat ini, WiMAX telah melakukan beberapa
penyempurnaan. Evolusi WiMAX dapat dilihat pada tabel 1 dibawah.
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Tabel 1. Evolusi WiMAX
Standar
802.16a
802.16d
802.16-2004
802.16e
802.16f

Fungsi
Standar pertama, beroperasi di 10-66 GHz, LOS
NLOS yang beroperasi di 2-11 GHz
Standard pemersatu untuk 802.16a dan 802.16d
Penambahan fungsi perpindahan terminal (roaming)
Kemampuan jaringan mesh

Sumber: Pareek, Deepak, (2006)
Susunan Protokol IEEE 802.16
Susunan protokol dari 802.16 menyerupai protokol standard 802 lainnya, yang
banyak dipengaruhi oleh OSI model seperti susunan lapisan (layer), terminologi dan
layanan dasar yang diberikan. Susunan protokol IEEE 802.16 seperti terlihat pada
gambar 1.

Gambar 1. PHY dan MAC layer WiMAX
Sumber: Lax, Michael Carlberg (2006)
Arsitektur Jaringan WiMAX
Jaringan WiMAX secara garis besar dibagi menjadi 3 komponen yaitu:
1. CPE adalah perangkat yang terdapat di sisi pelanggan baik itu perangkat yang tidak
bergerak maupun perangkat bergerak.
2. NAP adalah penyedia jaringan WiMAX yang memberikan layanan wireless.
3. NSP adalah penyedia jaringan ke Internet dan mengatur SLA (Service Level
Agreement) pelanggan WiMAX.
Dalam diagram jaringan WiMAX digambarkan dalam gambar 2.
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Gambar 2 Arsitektur Jaringan WiMAX
Sumber: Sauter (2006)
Topologi Jaringan
Saat ini WiMAX mendukung topologi jaringan PTP (Point to Point) maupun
PMP (Point to Multipoint). Pada topologi jaringan PTP setiap BS akan terkoneksi
dengan BS lainnya dengan menggunakan antena yang terarah satu dengan lainnya
(directional antenna). Sedangkan pada jaringan PMP setiap BS akan melayani banyak
pengguna dengan menggunakan antenna segala arah (omnidirectional antenna).
Topologi jaringan WiMAX terlihat pada gambar 3.

Gambar 3 Topologi Jaringan WiMAX
Sumber: Sauter (2006)
Pengaturan WiMAX di Indonesia
Berdasarkan panduan penataan frekuensi radio yang dikeluarkan oleh Ditjen Pos
dan Telekomunikasi Depkominfo selaku regulator, WiMAX di Indonesia akan
dialokasikan pada frekuensi 2,3 GHz yaitu diantara frekuensi 2300 – 2390 MHz.
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Frekuensi tersebut akan dibagi atas 6 blok dengan masing-masing blok sebesar 15 MHz
dengan mode transmisi TDD (unpaired band), seperti digambarkan pada gambar 4 di
bawah.

Gambar 4 Pembagian Frekuensi WiMAX di Indonesia
Sumber: Ditjen Postel Departemen Komunikasi dan Informasi (2006)
Sedangkan 10 MHz pada pita frekuensi 2390 – 2400 MHz digunakan sebagai
penyangga untuk menghindari interferensi dengan alokasi frekuensi untuk WiFi (2,4
GHz).
Infrastruktur Pendukung WiMAX
Selain dari Infrastruktur utama, impelementasi WiMAX memerlukan infrastruktur
pendukung, antara lain:
1. Perangkat sistem pembayaran (billing system).
2. Layanan bantuan pelanggan (customer support).
3. Perangkat pemantauan jaringan (network monitoring).
METODOLOGI PENELITIAN
Subjek dan Objek Penelitian
Penelitian ini dilakukan di salah satu perusahaan penyedia layanan dan penyedia
perangkat WiMAX. Dari perusahaan tersebut didapat besarnya biaya layanan dalam
implementasi WiMAX dan didapat pula besarnya biaya implementasi pemasangan
perangkat WiMAX.
Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah 2 kota yang berbeda yaitu
Jakarta dan Bandung. Dari kedua kota ini, dilakukan implementasi WiMAX dengan
skenario yang berbeda.
Teknik Analisis Data
Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang
memberikan gambaran tentang implementasi teknologi WiMAX di Indonesia. Dalam
penelitian ini, digambarkan WiMAX secara analisis teknis dan analisis bisnis.
Dalam analisis teknis, dijelaskan secara jelas WiMAX secara teknis mulai dari
pengertian WiMAX sampai dengan arsitektur dan topologi jaringan WiMAX.
Sedangkan analisis bisnis, dilakukan simulasi implementasi WiMAX di 2 kota yang
menjadi objek dalam penelitian ini dengan menerapkan asumsi biaya-biaya layanan dan
biaya perangkat dalam 2 skenario yang berbeda tapi dengan jangka waktu simulasi yang
sama yaitu selama 5 tahun.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Bisnis WiMAX
Analisis bisnis WiMAX yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan pada dua
daerah yang berbeda, yaitu pada daerah yang padat penduduk (Jakarta), dan daerah yang
mempunyai kepadatan penduduk lebih sedikit (daerah Bandung). Pada kedua daerah
tersebut hanya akan dibahas perhitungan ekonomi dari jaringan WiMAX yang meliputi
layanan internet, penyewaan CPE dan biaya aktivasi, tanpa adanya layanan tambahan
seperti layanan suara (telepon). Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun.
Asumsi
Asumsi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2 dibawah.
Tabel 2 Skenario Implementasi WiMAX di Indonesia
Daerah Implementasi
Biaya langganan
Biaya Sewa CPE
Biaya Aktifasi
Tahun Implementasi
Target di akhir tahun ke 5

Skenario I
Jakarta
109
54
27
5 tahun
50.000

Skenario II
Bandung
109
54
27
5 tahun
10.000

Keterangan
USD
USD
USD
Pelanggan

Dari tabel diatas, skenario I adalah implementasi WiMAX untuk daerah Jakarta.
Sedangkan, skenario II adalah implementasi WiMAX di daerah Bandung.
CAPEX dan OPEX
Biaya pengembangan dan pengelolaan jaringan termasuk WiMAX dibagi
menjadi dua yaitu CAPEX (Capital Expendixture) dan OPEX (Operational
Expendixture). CAPEX merupakan biaya investasi yang termasuk biaya pengadaan
perangkat jaringan dan peralatan yang diperlukan. Sedangkan OPEX merupakan biaya
yang diperlukan untuk biaya operasional termasuk gaji pegawai dan juga biaya dari
perawatan jaringan seperti biaya layanan konsumen maupun biaya pemasaran. Rincian
biaya pengeluaran CAPEX dijelaskan dalam tabel 3 dibawah.
Tabel 3 Anggaran biaya untuk CAPEX
Deskripsi
Jumlah (US $)
Keterangan
Peralatan WiMAX
50000
per BS
Instalasi
10000
per BS
Peralatan Base Satation Lain
12000
per BS
Lisensi frekuensi
2000000 Asumsi harga frekuensi 20 miliar Rupiah

Adapun rincian biaya OPEX dijelaskan pada tabel 4 dibawah.
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Tabel 4 Rincian biaya OPEX
Operating Expenses

Thn 1

Thn 2 Thn 3 Thn 4

Thn 5

Keterangan
dari Pendapatan
Kotor
dari Pendapatan
Kotor
dari Pendapatan
Kotor

Penjualan dan Pemasaran

20%

18%

16%

13%

11%

Operasi Jaringan

10%

9%

9%

8%

7%

Keperluan Umum

6%

5%

5%

4%

3%

5%

5%

5%

5%

5%

dari CAPEX BTS

1%

1%

1%

1%

1%

Dari CPE yang
dimiliki operator

3,000

3,000

3,000

3,000

54

54

54

54

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500 per bulan per BTS

12%

12%

12%

12%

12%

Pemeliharaan Peralatan
BTS
Pemeliharaan Peralatan
CPE
Pemasangan dan
Pengawasan BTS
Pemasangan dan
Pengawasan CPE
Penyewaan Lokasi BTS
Alokasi untuk pelanggan
nakal dan churn

3,000 per BTS
54

per CPE

Analisis Ekonomi WiMAX
Berdasar kondisi asumsi dan biaya-biaya diatas, analisis ekonomi WiMAX yang
terdiri dari Pendapatan (Revenue), Biaya Keseluruhan (Total Cost), Keuntungan Kotor
(Gross Profit), EBITDA (Earnes Before Income Tax, Depreciation and Amortation),
Aliran Keuangan Bersih (Net Operating Cash Flow), dan Jumlah Investasi yang
dibutuhkan di jelaskan secara terperinci dalam grafik-grafik dibawah ini.
Pendapatan untuk skenario I dijelaskan pada tabel 5 dibawah. Pada gambar dan
tabel tersebut memperlihatkan bahwa pendapatan paling utama adalah dari layanan
internet (Residential Internet).
Tabel 5 Pendapatan Untuk Skenario I (dalam ribuan)
REVENUE

1st

2nd

Residential internet

3,533

11,821

Equipment Lease

883

Activation fee
Total Revenue

rd

3

th

th

4

5

25,136

41,440

57,745

2,955

6,284

10,360

14,436

272

408

679

679

679

4,688

15,183

32,099

52,480

72,860

Sedangkan pendapatan skenario II dijelaskan tabel 6 dibawah.
Tabel 6 Pendapatan Untuk Skenario II (dalam ribuan)
REVENUE

1st

2nd

Residential internet

707

2,364

Equipment Lease

177

Activation fee
Total Revenue

rd

th

4th

5

5,027

8,288

11,549

591

1,257

2,072

2,887

54

82

136

136

136

938

3,037

6,420

10,496

14,572
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Gambar dibawah akan menjelaskan biaya yang dikeluarkan baik itu biaya
CAPEX dan OPEX, dan dijelaskan pula keuntungan kotor yang didapatkan dari
perhitungan nilai pendapatan dan nilai biaya. Gambar 5 untuk skenario I dan gambar 6
untuk skenario II.

USD (Thousands)

Profit & Loss
80,000,000
70,000,000
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
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Gross Profit

1st
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3rd

4th

5th

Year

Gambar 5 Pendapatan, Biaya, Laba Kotor Skenario I

USD (Thousands)

Profit & Loss
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
(2,000,000)

Revenue
Cost
Gross Profit

1st

2nd

3rd

4th

5th

Year

Gambar 6 Pendapatan, Biaya, Laba Kotor Skenario II
Dengan mempertimbangkan semua aliran dana dalam bisnis WiMAX maka
kondisi keuangan WiMAX yang terdiri dan Saldo Kas, Keuntungan Bersih, dan
EBITDA di jelaskan dalam tabel 7 dan tabel 8 dibawah ini.
Tabel 7 Saldo Kas, Keuntungan Bersih, EBITDA Skenario I (dalam ribuan)
st

Tahun

1

2nd

Cash Balance

(4,143)

(5,380)

Net profit

(1,053)

Ebitda

259

rd

3

th

4

5th

(5,773)

(1,627)

7,085

(799)

(36)

1,843

5,168

2,155

5,279

9,797

14,362

Tabel 8 Saldo Kas, Keuntungan Bersih, EBITDA Skenario II (dalam ribuan)
st

Tahun

1

2nd

Cash Balance

(2,662)

(2,916)

Net profit

(674)

Ebitda

37

rd

3

th

th

4

5

(3,005)

(2,187)

(455)

(614)

(461)

(85)

1,029

425

1,050

1,953

2,866
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Dari data-data diatas, investasi WiMAX menunjukkan hasil yang positif
meskipun pada tahun-tahun awal investasi kondisi keuangan mengalami defisit baik
untuk skenario I maupun skenario II. Akan tetapi ditinjau dari keuntungan bersih, kedua
skenario menunjukkan kinerja yang baik, dimana pada skenario I keuntungan mulai
dapat dirasakan di awal tahun ke-4, sedangkan pada skenario II, keuntungan mulai dapat
dirasakan pada awal tahun ke-5. Selain itu untuk menilai kinerja implementor WiMAX,
dapat dilihat dari EBITDA, dimana dari kedua skenario tersebut menunjukkan kinerja
positif dengan nilai EBITDA yang semakin meningkat dari tahun ketahun, sehingga
pada tahun ke-5 untuk skenario I nilai EBITDA mencapai USD 14,361,891 dan untuk
skenario II mempunyai nilai EBITDA sebesar USD 2,866,410
Kelebihan dan Kekurangan WiMAX
Kelebihan dari WiMAX dijelaskan pada tabel 9 dibawah.
Tabel 9 Kelebihan WiMAX
Faktor
Kecepatan Data
Jarak Jangkauan
Keamanan
Flexible

Biaya
Non Line of Sight

Kelebihan
WiMAX mampu untuk menyalurkan data hingga
kecepatan 70 Mbps per kanal
Jangkauannya sampai 50 kilometer
Teknologi WiMAX didesain dengan tingkat keamanan
yang tinggi dengan kemampuan QoS (Quality of Service)
Tidak tergantung kabel, lain dengan DSL yang
membutuhkan jaringan kabel, maka WiMAX tidak
tergantung infrastruktur kabel tersedia
Pembangunan infrastrukturnya jauh lebih cepat dan lebih
murah ketimbang akses broadband
WiMAX tidak memerlukan jarak pandang langsung (line of
sight) antara pemancar dengan penerima

Sedangkan kekurangan WiMAX akan dijelaskan pada tabel 10 dibawah.
Tabel 10 Kekurangan WiMAX
Faktor
Regulasi
Perangkat

Pengalokasian Frekuensi

Tingkat kehandalan

Kekurangan
Belum adanya regulasi dari pemerintah khususnya
menyangkut masalah frekuensi
Belum banyak perangkat yang tersedia karena belum
selesainya proses sertifikasi. Hal ini disebabkan baru
diratifikasinya standar 802.16e, sehingga para vendor
memerlukan waktu untuk mendesain peralatan yang
sesuai dengan standar tersebut.
Beragamnya frekuensi operasi akan mengakibatkan
permasalahan interoperabilitas. Masalah ini disebabkan
oleh pengalokasian frekuensi WiMAX yang berbeda-beda
disetiap negara, sehingga perangkat WiMAX disetiap
negara akan mengikuti frekuensi operasi dimana WiMAX
dioperasikan.
Teknologi WiMAX merupakan teknologi jaringan yang
masih dalam tahap pengembangan sehingga teknologi
belum matang dan teruji kehandalannya pada kondisi
sebenarnya.
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PENUTUP
Kesimpulan dan Saran
WiMAX sebagai teknologi jaringan tanpa kabel berkecepatan tinggi
memberikan suatu alternatif bagi pembangunan jaringan yang handal. Didukung dengan
kemampuan melayani pengguna yang berpindah tempat (mobile), dalam kondisi NLOS,
dan dukungan fitur keamanan yang terjamin, menjadikan WiMAX sebagai suatu
teknologi yang dapat mengakomodasi kebutuhan pengguna dimasa depan akan
komunikasi yang selalu terhubung dengan Internet dimanapun dan kapanpun (always
connect). Aplikasi WiMAX yang lebih murah dibandingkan 3G menjadikan solusi bagi
pengembangan jaringan internet yang lebih merata bagi daerah yang belum terjangkau
jaringan kabel atau 3G.
Analisis bisnis WiMAX yang dilakukan di daerah Jakarta dan Bandung dengan
masa penelitian 5 tahun memberikan hasil yang positif. Dari hasil analisis ekonomi
tersebut, implementasi WiMAX di Indonesia mempunyai masa depan yang cerah dan
sangat menjanjikan karena dapat memberikan keuntungan bagi perusaan penyedia
layanan WiMAX.
Berdasar kesimpulan diatas, penulis menyarankan agar operator yang
mengimplementasikan WiMAX di Indonesia harus mempersiapkan diri dengan baik.
Perlu perencanaan yang sangat matang dan harus didukung oleh sumber daya manusia
yang ahli di bidangnya. Apabila hal tersebut dapat terpenuhi, maka implementasi
WiMAX di Indonesia akan berhasil dan operator yang mengembangkan jaringan
WiMAX ini akan mendapatkan keuntungan, selain itu cita-cita untuk pemerataan
jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia akan tercapai.
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