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Abstract
Wimox which is developed by international organizations, the lnstitute

of ElectricoL and ELectronics Engineers (IEEE) ts applied in many countries to
ensure communication facilities for the community. Entrepreneuriolecosystem
areas of information in lndoneslo also pushing wimax infrastructures os o
means of ensuring the flow of informatton widely since 2006, with the better
quolity and cheaper for the society. lndonesion government, who responsible

for the implementotion of the people's economy, responded by planning
a wimox appLicotions in 2008, but up to four yeors running, has not been
done perfectly and the government put the interests of ployers roted over the
telecom business which has been operoting o lorge scale before espectally at
3G chonnel is relatively more costly.
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Abstrak
Teknologi wimax yang dikembangkan organisasi internasional Institute

of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) diakui banyak negara dapat
menjamin fasilitas komunikasi bagi masyarakat. Ekosistem kewirausahaan
bidang informasi di Indonesia mendorong aplikasi wimax sebagai sarana
prasara terjaminnya arus informasi secara luas, kualitas lebih baik dan murah
bagi masyarakat. Pemerintah Indonesia sebagai pihak yang bertanggunjawab
atas terlaksananya ekonomi kerakyatan, merespon hal tersebut dengan
merencanakan aplikasi Wimax dari tahun 2008, namun hingga empat tahun
berjalan, belum terlaksana dengan sempurna dan pemerintah dinilai lebih
mendahulukan kepentingan pemain bisnis telekomunikasi dengan skala
besar yang telah beroperasi sebelumnya khususnya pada kanal 3G yang
relatif lebih mahal biaya operasionalnya.

Kata kunci: wimax, kebijakan pemerintah, teknologi informasi, masyarakat
informasi



Pendahuluan

Di tengah persaingan bisnis informasi dan relekomunikasi dan kondisi dimana

masyarakat menjadi ladang keuntungan Para pebisnis inforrnasi dan telekomunikasi,

teknologi informasi bernama atau Wimax muncul sebagai salah satu manifestasi

perkembangan teknologi itu sendiri. Di Indonesia, Wimax belum sepopuler Wifi

(lYiretess Fideli4t) yang telah hadir lebih dulu, karena nemang belum diterapkan

secara meluas.

Wimax dibangun dan dikelola berdasarkan standar para ilmuwan yang

berkomitmen pada penemuan teknologi yang bermanfaat untuk kehidupan manusia

yaitu dalam organisasi bernama Institute of Electrical and Electronics Engineers

(IEEE). Wimax juga ditancang untuk memenuhi kebutuhan akses nirkabel dengan

kecepatan setara dengan Broadband Wireless Acces (BWA) sehingga mamPu

meluaskan akses terhadap berbagai aplikasi multimedia. Teknologi Wimax yang

merupakan sistem komunikasi digital tanpa kabel, memungkinkan zzrerr menikmati

Fasilitas jatingan Intetnet berkecePatan tinggi hingga mencapai radius 50 I(m untuk

fxed ttation dan 5-15 I(m untuk mobile station (http: /www.Wimax.com/education
diakses tanggal 3 Oktober 2012). Pengerian tersebut dikuatkan oleh salah seorang

professional durgnrng, integating and consalting Telecommanimtian, IP Telephory6 Computer

TelEhory Inngration, and Speech applicationsbernamaXiaole Song berikut ini:

lVinax (Wnlda,ide InteroperabilitlforMicroa,ave Access) is the IEEE 802.16 rtandards-

based wireless technokgy that prouides MAN (NIetmpolitan Area Network) broadband

connectiuifit. [Y/iruax is an Air Intetface Jor Fixed Broadband lVireless Accus Slstems,

also known at the IEEE lYirehssMAN air inteface. Il/inax-based sltstens can be nsed

to transmit signals as far as J0 miJes. So far, lYimax can ffir a solution to phat is
norma[y called the "/ast-mile" problem b1 connecting indiuidual homes' and basinus ffius'
communications. ftttp://wwvwi-fiplanet,com/Wimax/article.php/3412391 di-
akses tanggal 3 Oktober 2012)

Ditihat dari sejarahnya, menurut James A. Johnson ffice President, Intel

Communications Group/General Manager, \iTireless Networking Group), istilah

Wimax berasal dari singkatan wireless (disingkat Wi) Microwave Access (disingkat

max). Wimax menyerupai Wi-Fi dalam hal penggunaan teknologi modulasi yang

sama. Teknologi Wimax memungkinkan kita memancatkan berbagai sinyal dalam

jarak yang sangat berdekatatr, t^nPa harus khawatir dengan adanya campur aduk

frekuensi. Dengan demikian, \Wimax mamPu menjalankan lalu lintas data dengan

kepadatan tinggi dalam betbagai kanal tersebut. Dengan banyaknya kanal yang

bisa ditumpangi oleh data yang betlirnpah dalam satu waktu, ISP atau penyedia



layanan broadbandbtsa menghadirkan la)'irnan berbasis kabel atau l)SL untr:li banvak

pelanggan sebagai ganti mcclia kabel tembaga.

Teknologi ini telah dikembangkan se iak tahun 1960-1970-an Me skipr-rn

teknologi dasarnva sama, $7ifi dan Wimax n-rasih memiLiki perbedaan. Ntcnurut

James, perbed 
^ 

n afital^ lieduanya terletak pacla pemba an spektrum yang dipalili,

dan pada pengglrnazrn frekuensi berlisensi clalam Wimar. Meskrpun Wimax dan

Wi{i menggurnakan salah satu frel<r-rensi tidak beriisensi (yakni frckuensi 5,8GI-Iz),

\X/imax juga diarahkan untuk bisa memanfaatkan dua ftekuensi lain yang berlisensi,

yal<nt 2,5GHz and 3$GHz. Bahkan Wimax dapat beketia pada 4 GHz. HaJ ir-ri

memungkinkan daya keluaran petangkat Wimax bisa menjangkau jarak yang lebih

jauh. Pada akhirnya teknologi itu membuat Wimax lebih unggul karena mampu

beroperasi hingga 50 I(m dari tWifi yang hanl'a ftitotutt beberapa meter.

Dari kataktetistik tetsebut dapat dilihat beberapa keuntungan Penggunaan
\Wimax diantaranl,a:

a. Ekononri: menjadi lahan pel<erjaan batu ba prociusen mikrolektr()nik dnn

perzrngkat vireless untuk meubuat BWA-nya dan seperangkat infrastrulitur

pendukung scpetti tower pem^ncar. Itu arunya meniadi ladang penghasilan

baru bagi pelaku bisnis mikroelektrik dan penyedia inftastruktut; penghematan

investasi perangkat karena kemampuan Wimax yang lebih luas.

b. Teknis: pengguna dalam hal ini masyarakat akan mendapatkan koneksi internet

secara mudah dan berkualitas. Selain itu pengguna akan memrlki banyak

fitut yang selama ini belum acla pada teknologi WiFi dengan standar IEF,E

802.11. Standar IEELI 802.16 digabungkan dengan ETSI HiperMAN, maka

dapat melayani pangsa pasar yang lebih luas. D.i sisi lain, dari segi coverage-

nya saja yang mencapai 50 kilometer maksimal, $7imax sudah memberikan

kontribusi yang saogat besar bagi keberadaarr wirelass MAN. I(en-rampuan

untuk mcnghantarkan data cicngan transfer rate y^ng unggi dalam jaral< jauh

dan akan rrcnLrtup seurua cclah hroadband yang tidak dapat terjangkau oleh

teknologi kabel dan digital wbsciber line (DSL). Pada akhrrnya \X/imax akan

mampu melayani p:rra sabscribtr, baik yang berada padz posisi /ine il,glrl (I'OS)

maupun yang rnemungkinkan untuk tidak line rrgrl (NLOS).

Jlka Wimax dibangun dan menjadi iflfrastruhtut basis informasi di masr,aral<at,

akan ada banyak kemudahan akses Internet dengan kecepatan tinggi dan mencapai

wilayah yang luas. Itu artinya kesempatan masyarzrkat clalam mengakse s lnfotrrasi



dan mengaktuaiisasikan diri dalam era informasi meniadi semakin besar dan

membuka jalan lebar bagi terciptanya masyarakat informasi yang sejahtera.

I(eunggulan Wimax telah dibuktikan dan di akhir 2012 ini, Wimax telah

diterapkan pada 149 negan dengan lebih dati 580 iaringan Ifimax ftttp://www.
Wimaxforum.org/membership diakses tanggal 3 Oktober 2012). Penerapan Wimax

di Indonesia dapat menjadi perwujudan kepedulian pemerintah dalam melayani

keperrtingan publik seperti memberikan slat atau ruang sekian Persen kepada publik

secan grais ffrez. Hal tersebut dapat dilihat sebagai bukti komitmen pemerintah

terhadap terciptanya ekosistem masyarakat informasi yang mandiri, dan optimal

dalam berkarya. Di sisi lain, kemunculan Wimax juga seharusnya menjadi ladang

bisnis baru l:ag\ pata pelaku bisnis informasi dan telekomunikasi. Namun tentunya

masalah lain rnuncul ketika kesempatan itu diambil oleh para pemain lama yang

telah menginvestasikan modal besarnya untuk teknologi sebelurn Wimax sepetti 3G

yang baru diluncr.rrkan beberapa tahun lalu aLau layanan penyedia internet berbasis

kabel oleh ratusan Internet Seruice Prouider (ISP). Masalah lain yang muncul adalah

ketika pemerintah sebagai pihak yang memllik.i wewenang dalam menetapkan

regulasi, menjadi pro terhadap kepentingan industri daitpada kepentingan publik.

Serangkaian latar belakang tentang kehadiran Wimax sebagai teknologi

informasi yang menjanjikan bagi kelangsungan hidup masyarakat dapat dirumuskan

sebuah pertanyaan sebagai berikut:

Bagaimana pemerintah dan industri informasi dan telekomunikasi mendukung
terbangunnya Wimax sebagai jaringan basis Internet yang memihak kepentingan
publik/masyarakat?

Pembahasan

Beberapa teori yang akan dikeniukakan adalah mengenai masyarakat inFormasi,

kebijakan publik dan juga ekonomi kerakyatan.

Masyarakat Informasi

Sekitar dua dekade tetakhir, masyarakat kini berada pada kondisi sebagai

masyarakat informasi, seperti yang diungkapkan Straubhaar dan LaRose bahwa

masyarakat informasi ditandai dengan kegitan ekonomi yang dilakukan berdasarkan

pada aspek produksi, dan konsumsi informasi: the socielt we carrentl1, liue in is an

infornation socielt becaase our econaml pimafi, depend: on the production and consttnption

infirmation (Straubhaar dan La Rose, 2008:15).



, u"rr". 
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Adapun karakteristik mas),atakat inFormasi menurut McQuail (2000: 88) adalah

menjamurnl'a pekerjaan-pekerjaan baru di bidang infotmasi, peningkatan alitan

arus informasi cukup signifikan, adanya interakti6tas dalam hubungan masyaral<at,

tetjadi tntegrasi dan konvergensi aktivitas manusia, pettumbuhan dan perluasan

interkoneksr jaingan, terjadi proses globalisasi, muncul buclaya Postmodern.

Melihat pengertian dan karakteristik tentang masyal2ftn1 informasi tersebut,

masyarakat lndonesia secara luas dapat dikatan merupakan bagan dari masyarakat

informasi. Hal tersebut ditandai dengan menjamurnya bisnis di bidang infotmasi
seperti warung intetnet, web designer, teknisi sofht'ater, serta ditandai dengan derasnya

arus informasi kepada selutuh lapisan masyarakat melalui betbagai meclia seperti

surat kabar, radio dan televisi dan juga Intetnet. Di bidang pemerintahan juga

telah mulai menggunakan Internet sebagai sistem informasi resmi yang diharapkan

mampu mempermudah kinerinnya.

Pemerintah dan DPR RI berkomitmen untuk memajukan masyarakat Indonesia

sebagai rnasyatakat inlormasi melalui undang-undang mengenai inibrmasi, transaksi

elektronik yaitu Undang-Undang No. 11 tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tcntang I(eterbukaan Infotmasi Publik. Undang-undang tersebut

merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang berkaitan dengan sistem

komunikasi di Indonesia.

Ekosistem kewirausahaan di bidang informasi juga merupakan bagian dari

karakter masyarakat informasr. N{asyarakat secata luas memerlukan teknologi vang

benar-benar mampu menunjang kehidupan masyarakat informasi tersebut. Hal
tetsebut dapat tenvujud jika para ilmuwan/ penelit mampu menghaditkan tel<nolo

yang tepat, tercanggih, di satu sisi pelaku bisnis juga merespon dengan baik, dan

lebih penting lagi, pemerintah menjalankan kebijakan publik khususnya yxng

berkaitan dengan informasi dan kornunikasi dengan positrf dan mengutamakan

kepentingan masyarakat.

Kebiiakan Publik

Defir.risi kebijakan pubJik yang diberikan oleh Robert Eyestone, paliar ilmu
politik, adalah "secata luas' kebijakan publ.ik dapat clidefinisikan sebagai hubungan

suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Pendapat lain mengenai kebijakan

publik oleh Thomas R. Dye adaiah bahwa kebijakan publik adalah apapun yang

dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Senada dengan liedua

pakar politrk tersebut, Richard Rose juga memaparkan kebijakan publik sebagai

serangkaian kegiatan yang sedikit banyak bethubungan besetta konseliuensi-
\



konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan datipada sebagai suatu keputusan

tersendiri (Winarno, 2008: 17).

Winatno dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Pzblik, Teoi eg Proses Q008:
21-23) menegaskan bahwa sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat

dipahami secara lebih baik bila konsep ini dirinci menjadi beberapa kategori yaitu

runtutan-tuntutan kebijakan (policl duisions), keputusan-keputusan kebijakan (policl

derisions), pernyataan-perny^ta \ kebijakan @a/ic1t statenenl), hasil-hasil kebijakan

(poliry oatpal, dan dampak-dampak kebijakan (poliE outcomes).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sebuah sistem ekonomi yang

seharusnya diterapkan pada bangsa dan masyarakat Indonesia adalah ekonomi

kerakyatan, sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan

kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Ekonomi kerakyatan menuntut peran

negara dalam membingkai dan menjalankan petekonomian negan. Berdasarkan

Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan

antara lain meliputi lma hal sebagai berikut: (1) mengembangkan koperasi (2)

mengembangkan BUMN; (3) memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala

kekayaanyangterkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran r akyat; (4)

memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan

yanglayak; (5) memelihara fakir miskin dan anak tedantar. (http://wv'w.spi.or.id/
\r/p-conrent/uploads/PDF/001.pdf diakses tanggal 3 Oktober 2012). Ekonomi
ket^ky^t^n sebagai sebuah sistem, dipercaya beberapa pakar ekonomi sebagai

antitesis dari sistem ekonomi neollberalme yang mengedepankan pasar sebagai

pengendali perekonomian. Penerapan Wimax sebagai teknologi saluran Internet di

masyarakat dapat merupakan bagian kebijakan publik yang menunjang terwujudnya

kesejahteraan melalui sistem ekonomi kerakyatan.

T^nt^rrg rr Aplikasi Wimax untuk Ekosistem Masyarakat Informasi
Indonesia

Indonesia sebagai Masyarakat Informasi

Salah satu penanda suatu masyatakat dikatakan sebagai masyarakat infotmasi
adalah ketika komputer telah digunakan sebagai alat untuk memproduksi,

mendistribusi dan mengkonsumsi informasi. I(omputer dalam hal ini bukan

hanya komputers sebagai sekumpulan hardware yang berfungsi secara teknis tetapi

komputer dengan seperangkat sofluare-nya dan jaringan yang memungkinkan

masyarakat saling terhubung dan terintegtasi melalui koneksi seperti dengan

Internet. I(ehadiran Internet di Indonesia pada tahun 1990-an telah membuka celah



industri bagi sebagian masyarakat pemilil< modal. Mereka mendirikan usaha vang

berhubungan dengan layanan Internet penyedia layanan jasa internet atau Internet

Service Provider (ISP), usaha warung Internet atau bahkan Pen)redia perangkat

lcens (hardtaare) komputer clan infrastruktur Internet lainnl'a.

Seiring perkembangan dan berjalannya waktu para pengusaha tersebut

bergabung dalam Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia (APlti) pada 15

Mei 1996 dalam rentang 3 tahun, APJII telah memiliki anggota sebanyak 34

perusahaan ISP dan di tahun 2012 int terdapat 309 anggota dari seluruh Indonesia.

Asosiasr pengusaha pelayanan jasa internet tersebut bekerja dengan menualr-rkan

program-program mengenai tarif jasa Internet, pembentukan Indonesia-Nctwork

Information Center (ID-NIC), pembentukan Indonesia Internet Exchange (IIX),
negosiasi tarif infrastruktut jasa teiekomunikasi, usulan jumiah dan jer-ris provider.

Usulan tersebut mendapat tanggapan dari pemerintah dengan mengeluarkan Surat

I(eputusan N{ENPARPOSTEL R.I. Nomor KM.59IPR.301 /MPPT-9(I tanggal

30Juli 1996 tenta gTarif Jasa Internet dan Surat I(eputusan MENPARPOSTF.f .

R.I. Nomor KM.2/PR.301 /MPPT-91 tanggal tentang Tatf Jasa Sirkit Langganan

(Leand Circuill Tetmasuk penjabarannya, Sesuai Surat SEI{JEN DEPARPOSTF,T.

R.I. Nomor PR .301 /9 / 5 /PPT-97 tanggal,2S Februari 1.997 yangrnenyatakan bahwa

Penyele n1;gara Jasa Intetnet adalah Ope ratot Jasa Telekomunikasi.

Berkembangnva jumlah pengusaha ISP tentr-rnya seiring dengan meningkatnya

jumlah pengguna Internet. Berdasarkan clata yang dikeluarlian APJII, setidahnya

terdapat 63 juta pengguna Internet di Indonesia ata.u 24,23o/o dati jumlah pendudr,rk

Indonesia, angka tersebut tetus bertambah seiring dengan tuntutan kehidupan

bermasyarakat yang relatif tergantung dengan komunikasi networkQtttp: / /'rww.
antaraflews.co m /bertta/ 348186 /pengguna-internet-indon esia-201,2-capai - 6 3 - juta-

orang diakses 3 C)ktober 2012). Setelah berkembar-rg teknologi 3G di awal tahun

2000-an, perusahaan layanan telekomunikasi seperti Telkomsel, Indosat dan XI-
menjelajahi bisnis batu dengan mcmbuka layanan koneksi 3G. Eksistensi jaringan

3G semahin terlihat dengan dtgalangnya ketjasama para operator seluler tetsebut

dengan pabrikan handphone Blackberrv dan I-Pod. Bahkan menurut berita 1,ang

diturunkan Detikitxet, angka penjualan gad.qet Blackberry yang kompatibel clcngan

jatingan 3G tersebut tumbuh mencapai 494% di tahun 2008. Peningkatan jun-rlah

pengguna Internet di Indonesia menunjukkan tingginya kebutuhan masl'atakat

akan informasi, selain itu lalu lintas informasi telah terjadi saling tumpah tindih.

Besarnya kebutuhan masyarakat akan informasi semakin mengindikasikan

betapa pentingnya informasi bagi kehidupan masyarakat khususnya maslra12[21



rnformasi yang ada di Indonesia. Bukan tidak mungkin suatu saat informasi

menjadi sebuah elemen penting yang menentukanhaiat hidup orang banyak hal itu

terkait dengan petny^t^ n bahwa informasi meniadi lahan pekeriaan masyarakat

informasi. Pemerintah seharusnya t^ngg P dan bertanggungjar.vab atas kepentingan

publik dan hajat hidup orang banyak tersebut. Dan salah satr-r tindakan yang mamPu

mengakomodit hal pemenuhan hajat hidup orang banyak sesuai dengan ekonomi

kenkyatan adalah dengan melaksanakan kebijakan pubiik. IGhadiran teknologi

informasi seperti Wimax y^fig dap^t menentukan hajat hidup orang banyak, patut

diperhatikan melalui sebuah kebijakan mengingat penerapan dan manfaat Mmax
bagi kelangsungan transaksi infonnasi di Indonesia

Pada tahun 2007, WRC-07 (Wbdd Radio Conference) dzlam rapat ITU bulan

Oktobet 2007 telah mengesahkan tekomendasi bahwa Wimax menjadi bagran

dati "keluarga 3G" bersama-sama dengan teknologi 3G lainnya yaitu WCDMA,
CDMA2000, TD-SCDMA, EDGE, dan DECT Diliriknya Wimax sebagai

teknologi baru dalam dunia informasi seolah menjadi buah slmalakama baei

para pelaku bisnis telekomunikasi. $7imax memiliki kelebihan jlka dibandingkan

dengan Internet teknologi kabel. Investasi yang relatif lebih murah menjadikan

biaya produksi menjadi lebih murah, itu artinya, produsen dapat menetapkan

harga iual yang relatif lebih murah dibandingkan harga lasa Iflternet saat ini. Daya

jangkau Wimax juga lebih luas dibandingkan dengan Wifi yang batu akhir-akhir

ini digratiskan di beberapa daerah oleh pemerintah daerah. Dengan demikian,

perrgguna Internet akan semakin banyak dan meluas, dan itu berarti meningkatkan

kesempatan masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan.

$Tacana penggunaan $7imax sebagai basis Internet di masyarakat pun mulai

ramai dibicarakan dan dl bahas dari tataran dunia penclidikan hingga ke pemerintahan.

Seperti contoh, Departemen Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia I'ang
telah mengadakan uji coba implementasi sistem komunikasi nirkabel menggunakan

teknologi Wimax (IEEE 802.16e) pada bulan Febtuari-Maret 2006 lalu. selain itu,

berbagai situs ptibadi atau webblog peme rhati teknologr informasi dan komunikasi,

telah mengusulkan Wimax menjadi teknologi pengganti sistem layanan Internet

yang sekarang ada di Indonesia. I(ondisi tersebut merupakan gambaran masyarakat

informasi di Indonesia yang sedang menantikan kebijakan publik yang pro-rakyat.

Sikap Pemerintah

I(epekaan pemerjntah terhadap isu yang berkembang di kalangan masyarakat

pemerhati Wtmax masih kurang dan terlambat. Undang-Undang No. 11 tahun 2008



voruMEh

tentang Informasi dan Transaksi Elelrtronik mcmang harus diakui sebagai pernvataan-

pernylt^ n kebtjakan (po/ir1' g62r,t, yang seharusnya dir.r,'ujudkan dalam hasil hasil

kebijakan (policl oaQat:). Namun masih ban)'ak yang harus segera dibenahi.

Petnyataan pemerintah lainnva melalui Menteti I{omunikasi dan Inforn-ratika

(Menkominfo) Muhammad Nuh, yang memberikan angin segar bagi tedahsananya

$7imax sebagai apLkasi penunjang Internet adalah rnengatakan pihaknl'a alian

meluncurkan Wimax fX/orldu'ide Interopetability for Microwave Access) versl

Indonesia pada mornentum 100 tahun kebangkrtan nasional 28 Mei 2008 silam.

"Kita akan nehtncurkan Wiltax uer.ri Indonesia pada 28 Mei 2008 nanti. Ini .rebagai

kebangyaan nasiona/ di l:idang teknologi," kata Menkominfo dalam Rapat Dengar

Pendapat dengan I(omisi I DPR RI di gedung pademen di Jaharta. ttp://www.
antara.coJdf vie:t /?t=7190647159c1c=TEI(&s= diakses tanggal 3 Oktober 20i2)
N amun pada lienyataannya, pel r-rncr:ran tersebut tidak terlalisana.

I{ernuclian pada tanggal 27 Februari 2009, Dephotninfo melalui salah satu Staf

Ahli Menteri l(omunikasi dan lnformatika Republik Indonesia, Profl Suhono Harso

Supangkat mengeluarkan stat /d/ tnengenai Penggunaan \X/imax sebasai salah

satu alternatif penggunaan teknologi Internet untuk rlencapai C Generatior-r yang

terdiri dari 5 (lima) C )'ait., conutiuilt (konektrfitas), ca aergence (l<onvegensl), coutent

(betbobot/isi), creatiac rczif), colJaboration (kolabotasi) dan cantexkta/ (kontelistual).

I(eseriusan Depkominfo terhadap penggunaan \X/rmax digencarkan dengan

ditandatanganinya peraturan mengenai aspek petsyaratan teknis untuk sistem Il$flA
di pita frekuensi 2,3 GHz pada.26 Februari 2008. Rencanan),a Depkomir-rio alian

mengadakan lelang Peraturan ini tentunya akan menjadi acuan dalam doliumen
lelang BWA yang dijadrvalkan pada tahun 2008.

Baru di bulang Noven-rber 2009, tender tersebut terlaksana dengan 5 opcrator
berhasil rnengantongr lisensi tersebut yartu'Ielkom, Indosat Mega l\{edra, Berca,

Jasnita dan First N{edia. Dal lima operator tersebut, baru First Media yang telah

menggelar bisnis Wimax di awal 2011 dengan merek dagang Sitra cli wilayah

Jabotabek dan Berca yang beroperasi di 8 kota Medan, Balikpapan, Batam,

Denpasar, Makasar, Pekanbatu, Palembang dan Pontianak di awal tahun 201.2 lalu.

Sedang perusahaan lain, belum menapakkan kiprahnya di operasionalisasi \(/imax
(M1-941-3!J-!91!53/-19M505 /398 / rvimax-

indonesia-sekarat diakses 3 Oktober 2012).

Lalu bagaimana dengan kervajiban pemerintah yang juga harus memberikan

ruang pelayanan gratis l<epada masyarakat? Sepertinya belum optlmal. Pemerintah



memang berkomitmen untuk menggunakan Wimax sebagai iaringan Internet

murah yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakal, namun komitmen

tersebut nampaknya ternoda sendiri oleh srkap pernerintah yang larnbat dalam

penetapan jadwal lelang. Sebagai pembanding, Timor Leste, sebuah negara kecil

yang batu memisahkan did dari Indonesia telah menginstalasi r imax di 5 distrik

dari 13 distrik yang dimiliki pada awalJuni 2009 lalu (http://id.news.vahoo.com/

dtik/20090602/ttc-sepatuh-timqr-leste-tersambung-\(/imar= f0a1c5d.html diakses

tanggal 3 Oktober 2012). Seperti yang dtlaporkan Detik.conpada2Jani2009, Minlstry

of Infrastructure Timor Leste (sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk

masalah telekomunikasi, jalan dan energi), melalui Direktorat National Information

Communication Technology (ICT) relah berhasil mengimplementasikan National

Connevtivity Project Q\CP) yaitu prolerl menyambungkan 5 distrik dari 13 distrik

yang ada di Timor Leste menggunakan Wimax. Di samping itu mereka juga

mengoperasikan VoIP atau lebih tep^t-ny^ Next Generation Nerwork (ltJGN)

seperti yang kita kenal di VoIP Rakyat di atas infrastuktur Wimax mereka. Seluruh

distrik seluruh negara Timor Leste kemungkinan akan tersambung secara penuh

paling tidak akhir talrun 2009 ata:u awal 2010, Antar Distrik digunakan infrastruktur
VSAT menggunakan satelit Telkom-2. Dari ibu kota distrik, antar kantot pemetintah

digunakan \Mimax versi 802.16d yang bekerja pada frekuensl 3.5GHz. Sedang di

dalam gedung pemerintah digunakan WiFi dan lanngan LAN. Pemerintah Timor
Leste berkomitmen menghadirkan Internet yang murah dan terjangkau bagi

masyarakat. Yang mengagumkan adalah proses implementasi NCP betlangsung

cepat, pada bulan Agustus 2008, konsep baru mulai dimatangkan termasuk studi

banding. I(ini, transformasi data dan informasi di Timor Leste semakin mudah

dan lancer terutama dalam kepentin g n gzuerment. Pemerintah Indonesia seharusnya

belalar dari. kesuksesan implementasi \Wirnax tersebut.

Sikap Industri ICT

Di satu sisi, secara resmi, dari kalangan pengusaha, APJII menanl4gapi

renc n pemerintah tersebut dengan membentuk I(onsorsium \limax Indonesia.

I(onsorsium ini terdiri dari 30 ISP yangmerupakan ISP yang sudah beroperasidengan

basis daerahnya masing-masi ng. Para ISP ini juga sepakat menunjuk PT. Rahadjasa

Media Internet sebagai Pemimpin I(onsorsium. Visi kedepan I(onsorsium Wimax

Indonesia ini adalah menjadi Operator Telekomunikasi berbasis Internet yang akan

menyediakan layanan akses Internet secata nasional dan ikut setta membangun

Jartngan Telekomunikasi yang berwawasan masa depan @tp: / /www.apjii.or.idl



dokumentasi/arsiP/KONSORSIUI{'% 2OWIMAX%, 20INDONESIAU/I 20 -u/o20

John%20Sihatok20S..pdf cliakses tanggal 3 Oktobcr 2012).

Untuk rrrenyambut 1 /tmax, I(onsorsium Wimax Indonesta pun telah

menyiapkan Rp. 3,2 N{iliar untuk lisensi blok IP secara nasional dan keselrLrr-rhan

investasi US$100 luta-US$300 juta. APJII terdiri dari ratusan pengusaha jasa Internet

di tingkat lokal, melalui juru bicara Heru Nugroho sePerti di iansir sitr:s resminya

mengaku perlr-r rrengadakan kerjasama untuk menggiatkan industri kecil clalam

penyelenggaraan Wimax d.i L-rclonesia, Persoalan utama dalam penvelenggar'.ran

jasa Internet cli Indonesia selama ini adalah pada akses /asl rui/e yang clihuas:ri oleh

operator inruubent seperti Indos^t, Telkomsel dan XL dengan modal yang 1sl21if

besar. Pengusaha ISP pun mengaku semakin sulit sejak incuntbent ioga lkut berbisnis

PJI (Penyedia Jasa In ternet).

Untuk terus menumbuhkan bisnis ISP, para pengusaha harus berputar cara urrtuk

tetap dapat hidup. I(etil'a pata pemain incrnbenl yang memiliki modal be sar seperti

Indosat, dan Telkomsel yang awalnl'a sebagai oPerator seluler ikut mencaplok lahan

penyedia jasa Intetnet, pengusaha ISP iuga harus mengadakan gerakan perlarvanan

dengan salah ssatunya mendukung lelang tender BWA. Sikap dukungan )rang cepat

tethadap penggunaan BWA yang clitunjukkan APJII sehatusnya menguntungkan

pengusaha ISP lokal maupun masyarakat secara umum. I(arena, di tingkat lokal,

dengan investasi yar-rg telatif lebih murah, pengusaha ISP dapat beroperasi lebih

mudah. Di satu sisi pernbangunan r Timax di seluruh Indonesia dan merata pada

seluruh masyrakat memberikan dampr2ft posiuf bagi penyebaran informasi dan

meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhaclap infotmasi. Itu artinva mas)rxrxii^t

mendapat kesempatan untuk meluaskan jaringan dan meningkatkan tataf hidupnya.

Langkah konkrit ISP aclalah dengan bergerak pada clua stream yaituPenyedia lionten
(.Content Prouider) dan Penyedia Jarinean (Neht ork Prouider). I(edua hal tersebut saling

terkait menentukan perkembangan Jarrngan Internet dan Aplikasinya. Sehingga

mau tidak mau ISP harus ikut serta lrtcingembangl<an Jaringan Broaclbancl untuk

tetus eksis sebagai penyedia la1'anan berbasrs Internet.

Jika kalangan pengusaha ISP telah sepakat untuk meluaskan bisnis tnenuju

penggunaan Wimax, tetnl'21x pemerintah justru terlihat semahin tidak selius

dengan komitrnen yang telah dibuat. I Ial tersebut terbuku ke tika Dir je n Postel

Depkomrnfo, Basuki YusuF Isliandar nelakukan pengunduran jadwal lelang tcr-rclct

BWA l6.c pada20l I (brrnllsuav. rictikirrcr.com /read/2n09/05/21 /ll5.\llr/II
35215 /328 / tendcr-rvimax-mobile cligelar-2011 diakses tanggal 3 ()htobcr 2012).

Alasan kemunduran tetsebut karena pemerintah belurn mene tapkan hatga lelang,



dil'lufli.,, ,',.

dan hal terseL,ut berhubungan dcngan kesibukan Menteri Iicuangan. Hal tersebut

menuniukkan kctirlakse riusan pemcrintah clalan'r rnengusung Program yang telah

dicananangkan.

I(emunduran tcrsebut diindikasikan terkait dengan Pelan sefta lobv pala

pemain inranhent yang telah menzrnamhan modal besar untuk pcluncuran Ptogfam

3G. Program 3G yang baru dilaksar-rakan seiun-rlah perusahaan seluller tentu

membutuhkan modal yang besar. Itu ar tinya diperlukan u'aktu unluk me ngembalikzrn

modal dan mencarl keuntungan. Jika l;ita lihat, Indosat dan XL tclah melaliukan

kerja sama brsnis dengan pabtikan han hone 3G Blackbcrry dalam hal Pemasafan.

Telkonrsel juea trelakukan kerja sama bisnis denean pabrikan handphone 3G l-Pod.

Mengingat ketigt incantbenl terscbut mernberilian pemasukan paiak yang besat baqi

N egara. I(emunduran iadwal tender dan aplihasi VTimax dikhawatirkan menimbulkan

keresahan di masyarahat, mengingat perkembangan teknologi begitu pesat hari-

dcmi hafl. Dengan demikian pemerintah udal< mengutamakan kepentingan publik

dalam mendapatkan informasi yang mrrrah dan rnr'rchh'

Renczrna tender pengadaan wimax merupakan bentuk hasil-hasil kebijakan

merupakan kebijakan ekonomi ncolibetalisme. Hal tersebut terLait dengan kataliter

sistem neoliberalisme vang mengatur dan menjaga bekerjanya mekanisme pasar dan

1-rcngembangkan sektor srvasta. Pengadaan tender tersebut merupakan tindakan

pemerintah yang men)retahkan sistem perelionomian pacla pasat atau Pelaku

usaha. Di sisi lain, sejauh ini, pemeflntah tidak mengeluatkan ke putusan-keputusan

la1'21-rurr 'il/imax se cafa gfatis, terl<ait usaha pen-re rintal-r dalam meningkathan deraiat

dan kesejahteraan masyarakat l(etimpangan pelal'annn publik khususn)'a melalui

teknoiogi informasi dan komunikasi aclalah bahwa sektol telekornunikasi selama

ini tidak petbah meminta bantua atau mendaPat bantuan dati APBN, namun

setiap tahun setidaknya memasulikan PNBP Rp. 7 ttlltun untuk pembangunan

(Hcndrorvijoyo, 2009). I(eridahmampuan pemerir1tah dalam rnengakomodir

kepe ntingan publik tersebut ter.indikas.i sebagai tmbas dari subversi neokolonialisme

yang telah betlangsung c{ari masa pc-niajahan Belanda, seperti terjadinya agresi I dan

II di tahun 1947 dan 1948; I{onferensi Nleia Bundar di tahun 1949, penyelundr-rpan

mahasiswa Indonesia ke Amerika untuk mempelajati ilmu ekonoml bercotak

l.iberal-kapitalisrne, penggulingan Soeliarno pada 1965 serta isu "l\{afia Betkeley"

pada pemerintahan Soeharto.



dokumentasi/arsip/I(ONSORSIUM% 2OW'IMAX% 20INDONESIA(f,201'1020

John%20Sihar%20S..pdf cliakses tanggal 3 Ohtober 2012).

Untuk rnenyambut \Vtmax, Iionsorsium \X/imax Indonesia pun telah

men)dapkan Fip. 3,2 Miliat untuk lisensi blok IP secara nasional dan kese lr-u r-rhan

investasiUS$100 juta US$300 1uta. APJII terditi dari ratusan pengusaha jasa Internet

di tingkat lokal, melalui juru b.icara Heru Nugroho seperti di lansit situs resminya

mengaku pedu mengadakan kerjasama untlrk menggiatkan industri kecil clalam

penyelenggaraan Wimax di Indoncsia, Persoalan utama dalam pen1,e1gn*q^t'r^t

jasa Internet cli Indonesia selan'ra ini adalah pada akses /ast ni/e yang dikuasai oleh

operator incumbent seperti Indosat, Telkomsel dan XL dengan modal yang relatif
besar. Pengusaha ISP pun mengaku semakin sulit sejak incunbent juga ikut betbisnis

PJI (Penyedia Jasa Internet).

Untukterus menumbuhkan bisnis ISP,para pengusaha harus berputat cara r-rrrtuk

terap dapat hidup. I(etil,a pata pemain incunl.tenl yang memillki modal besar sepe ru
Indosat, dan Telkomsel yang awalnya sebagai operator seluler ikut mencaplok Iahan

penyedia jasa Internet, pengusaha ISP juga harus mengadakan gerakan perlar.vanan

dengan salah ssatunya mendukung lelang tender B\X/A. Sikap dukungan yang cepat

terhadap penggunaan BWA yang clitunjukkan APJII seharusnya menguntungkan

pengusaha ISP bkal maupun masyarakat secara umum. Iiarena, d-i tingkat lokal,

dengan investasi yang telatif lebih murah, pengusaha ISP dapat beroperasi lebrh

mudah. Di satu sisi pernbangunan \X/imax di seluruh Indonesia dan merata pacia

seluruh masyrakat memberikan dampak positiF bagi penyebatan infotmasi dan

meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi. Itu attinva maslraraliat

mendapat kesempatan untuk rnelr-Laskan jaringan dan meningkatkan taraf hidupnya.

Langkah konkrit ISP aclalah dengan bergerak pada d ta. strean yattu,Penyedia I(onten
(.Content Prauide dan Penvedia Jatinsan (Netu,ork Prouider).I(edua hal tetsebut saling

terkait menentukan perkembangan Jar.ingan Internet dan Aplikasinya. Sehingga

mau tidak mau ISP harus ikut serta mengembangl<an Jatingan Btoadbancl uLrtuk

terus eksis sebagai penyedla lavanan berbasis Internet.

Jika kalangan pengusaha ISP telah sepakat untuk meluaskan bisnis tncnuju

penggunaan Wrmax, ternyata pernerintah justru tedihat semaliin ticlali serius

dengan komitrnen yang telah dibuat. I ial tersebut terbukti ketika Dirje n Postel

Depkominfo, Basuki Yusuf Iskandar melaliukan pengunduran yadwal lclang tender

BWA 16.e pada 2011 (httn://s''wrv detikinet.com /rcac|/2009/05/21 /153115/11
3521.5 /328 /tender-rvimax-mobile cligclar-2O11 diahses tanggal 3 Oktobcr 2012).

Alasan kemuncluran tersebut katena pemerintah belum mene tapkan harqa lelang,



dan hal terselrut berl-rubungan dcngan kesibukan Menteri I(cuangan. Hal tersebut

menunjukkan ketidaliseriusan pemerintah clalam rnengusung Program yang telah

dicananangkan.

I(emundutar-r rersebut cliinclikasilian terkait dengan pefan sefta lobl' para

pemain incunbent yang telah menzrnamkan modal besar untuk pehrncuran Plogfam

3G. program 3G yang baru dilaksanal<an sejumlah pcfusahaan seluller tentu

membutuhkan mod al yang besar. Itu artinya dipedukan waktu untuk mcngembalilian

modal dan mencari keuntungan. Jika Lita lihat, Indosat dan XL telah melakukan

ketja sama bisnis dengan pabrikan bandphone 3G Blackberty dalam hal Pemasafan.

Telkornsel juga melaliukan ketja san-ra bisnis dengan pabrikan han hone 3G I-Pod.

Me ngingat ketigtr inuntburl tefsebut membcrik^n pemasukau pajak yang be sat baili

Negara. I(emunduran jadwal tender dan apliliasi Wimax dikhawatirkan menimbulkan

keresahan di masyatakat, mengingat pefl<embang^n teknologi begitu pesat hari-

demi hari. Dengan demikian pemefintah tidak mengr-rtamakan kepentingan publik

dalam mendapatkan informasi yang murah dzrn tnr'rclah.

Rencana tender pengadaan wimax merupalinn bentul< hasil-hasrl kebiiakan

(po outpal yang tidak memihak kepada kepentingan publik bahkan cenderung

merupakan kebijakan ekonomi ne oliberalisme. Hal tersebut terliait dengan katakter

sistem neoliberalisme yang mengatur dan menjaga l:ekerjanya mekanisme pasar dan

mengembangkan sektot swasta. Pengadaan tender tersebut merr-rpahan tindakan

pemerintah yang menyerahkan sistem Perekonomian pada pasar atau Pelaku

usaha. Di sisi lain, sejauh ini, pemerintah tidak mengeluarkan keputusan-keputusan

keb\jakan (oo t duirions) yang memberikan ruang pada publik untuk mendapatkan

Iayanzn $7imax secara gfzrtis, terkait usaha pen-rerintaLr dalam meningkatkan detaj:rt

dan keseiahter aan masyaral<at. I(etimpangafl Pelayanan publik khususnya melalui

teknologi informasi dan komunikasi adalah bahwa sektor telekotnunikasl selama

ini tidak perbah memrnta bantua atau mendapat bantuan dari APBN, namun

setinp tahun seridaknya memasukkan PNBP Rp. 7 trihun untuk pembangunan

(Hendrorvijoyo, 2009). I(eridakmampuan pemerintah dalam rnengakomodir

kepentingan publik tersebut terindikasi sebagai imbas dari subversi neokolonialisme

yang telah berlangsung dari masa penjajahan Belanda, sepefti terjadinya agresi I dan

II di tahun 1947 dan 1948; I(onferensi Meia Bundar di tahun 1949, penyelundupan

mahasiswa Indonesia ke Ametika untuk mempelajari ilmu ekonomi bercorak

Liberal-kapitalisrne, pengeulingan Soeliatno pada 1965 serta isu "Mafia Betkelcy"

pada pemerintahan Soeharto.



BerangLat dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang t.r- o. 11

tahun 2008 tentang lTIi merupakan bagian dal deregulasr dalam sistem elionomi
kerakyatan kepada ekonomi liberal sehingga ekonomi l<erak].atan yang dicita-citakan

UUD 1945 Pasal 33 belum dapat diwujudkan.

Kesirnpulan

Dari pen-rbahasan mengenai apJikasi \Wimax dj Indonesia tersebut dapat

disirnpulkan sebagai berikut:

1 . Pemerintalr mendukung tehnologi W'imax, dengan pernJ/ataan-pernvataan

kebijakan (poliE duision seperti UU No. 11 Tahun 2008 tentang lTE, namun

hasil-hasil kebllakan (po otttpfis) tidak mencerminkan keseriusan pemer-intah

dalam melakukan lelang tendet kepada para pebisnis dan proses pelalisanaan

aplikasi Wimax sebagai jarir-rgan Internet IIWA rnasih diragukan. Hal tcrsebut

terlihat dengan pengunduran jadu'al pelelangan tender pemegans lisensi.

Dugaan alasan terkait pengunduran adalah adanva loby para incurubent yang
telah rnemiliki tender 3G. Pcmerintah rnelaksanakan kebijakan yang pro kepada

ekonom.i neolibetal daripada ekonomi kerakyatan.

2. Secara umum APJII sebagai bentr-rk dati kekuatan pasar mendukung dan siap

dengan penerapan S{/imax, narnun, pada kenJ'ataannya APJII terba dalam clua

kelompok besar yaitu, kelompok perusahaan ISP lokal l.ang berjumlah lebih d:rri

200 dan sekelompok perusahaan incunbernt operator seluler yans masul( c'lxlxm

ranah penyedia jasa Internet. I(elompok pengusaha ISP mendesak peiaksrnaan

lelang tender dapat dilakukan segera, untuk menjamin kelangsungan hidup
bisnis mereka di daerah. Desakan kelompok pengusaha ISP tersebut diyalJni

penulis sebagai bentuk tuntutan-tuntutan kebijakan pa dextands). I(elir-ratan

pasar itu merupakan cermin dari pelaksanaan ekonomi ne oliberalisme.

3. Penerapan tel<nologi Wimax di masyaraliat akan membau'a dampali pr>sitrf

ba kelangsr-rngan aksesibilitas informasi dan terciptanl'a masyatakat inforrnrsi
yang sejahtera. Aplikasi \\rimax yang sesuai dengan ekonomi ketak-r,atan

mengedepankan kepentingan pr-rbhk dengan harga relatif terjangkau dan claya

langkau uang lr.ras serta teknolc'gi yang lebih unggul. Itu artinl'a masvarakat

mendapatkan kesempatan untuk rnengakses Internet lebih mudah. Dan
kemudahan itu memungkinkan terciptanya kelancatan pekerjaan di bidang

informast sehingga harapaotya mampu mempercepat terciptanya masl,arakat

yang sejahtera secara merata.
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