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BAB II 

SEJARAH PT.TELEKOMUNIKASI 

INDONESIA DALAM KONTEKS 

HUBUNGAN INDONESIA-TIMOR LESTE 

Dalam bab ini membahas tentang Sejarah 

PT.Telekomunikasi Indonesia dalam konteks hubungan 

Indonesia-Timor Leste. Bab ini di bagi dalam 2 sub bab yaitu 

hubungan ekonomi Indonesia-Timor Leste dan sejarah 

telekomunikasi Indonesia internasional. Dalam bab ini akan 

menjelaskan detil untuk sub bab pertama mengenai hubungan 

ekonomi Indonesia-Timor Leste dari awal mula diplomasi 

hingga membangun baik kerjasama-kerjasama lain nya 

kedepan. Dengan tujuan memperbaiki citra Indonesia terhadap 

Timor Leste. Indonesia juga memiliki tanggung jawab dengan 

tetap menjalin kerjasama dalam berbagai bidang. Selain itu di 

sub bab yang ke 2. Penulis akan menerangkan sudut pandang 

terhadap perusahaan raksasa di Indonesia yaitu PT.Telkomsel 

dalam melakukan usahanya di kancah internasional. Sehingga 

PT.Telekomunikasi Indonesia disebut sebagai perusahaan 

BUMN yang berhasil membawa nama baik Indonesia di mata 

dunia melalui PT.Telekomunikasi internasional.   

 

A. SEJARAH HUBUNGAN BILATERAL 

INDONESIA-TIMOR LESTE MELALUI 

TELIN TELCOMCEL 

PT Telekomunikasi Indonesia internasional S.A telah 

memenangkan tender internasional untuk menangani 

telekomunikasi nirkabel di Timor Leste. Selama ini layanan 

telepon seluler di Timor Leste dinilai sangat mahal untuk 

masyarakat setempat karena ditangani oleh satu operator saja 

asal Portugal yaitu Timor Telecom. Oleh sebab itu, pemerintah 

Timor Leste membuka peluang bagi negara mana saja yang 

ingin melakukan investasi bisnis di bidang telekomunikasi 

untuk membantu menangani jaringan telekomunikasi seluler 

di Timor Leste melalui tender internasional. Dengan hal ini PT 
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Telkom melalui anak usahanya Telekomunikasi Indonesia 

Internasional S.A juga ikut berpartisipasi dalam tender 

internasional yang diadakan oleh pemerintah Timor Leste dan 

Telekomunikasi Indonesia Internasional S.A di percaya 

mampu membangun infrastruktur telekomunikasi di Timor 

Leste dengan melakukan investasi dana sebesar $50 juta. 

Dengan hadirnya Telkomcel nama produk dari TELIN TL 

dipercaya mampu mengurangi beban masyarakat yang selama 

ini hanya tergantung kepada satu operator saja yang di nilai 

sangat mahal di Timor Leste.
22

 

Kondisi Timor Leste setelah kehadiran Telekomunikasi 

Indonesia Internasional S.A merupakan sebuah hadiah 

terindah bagi masyarakat Timor Leste. Sebab, sebelumnya 

Timor Leste dimonopoli oleh satu operator saja sehingga 

masyarakat setempat merasa jauh dari harapan untuk urusan 

kualitas dan harga. Kini, warga Timor Leste sudah merasa 

tidak ada beban lagi dengan tarif telepon seluler karena sudah 

ada 3 operator yang beroperasi di sana antara lain Timor 

Telecom, Telkomcel dan Viettel asal Vietnam. Untuk paket 

data Timor Telecom 5 GB tarifnya $ 250 (sekitar Rp 2,4 

jutaan). Untuk penggunaannya pun sulit, harus daftar dan 

tanda tangan agreement. Jadi tidak bisa asal pakai begitu saja. 

Berbeda dengan penawaran dari Telkomcel, untuk paket data 

1 GB tarifnya $ 19, 2 GB seharga $ 30, 3 GB seharga $ 45, 

dan termahal paket data 5 GB dihargai $ 70. Dengan tarif yang 

begitu murah dari operator lain, Telkomcel mampu menggaet 

lebih dari 20.000 pelanggan dan ternyata permintaan 

Telkomcel di Timor sangat tinggi. Telkomcel memberi seluruh 

layanan seluler di Timor Leste, termasuk Voice ( Panggilan 

Telepon), SMS, data (internet), layanan bernilai tambah (value 

added service/VAS) dan layanan khusus untuk 

korporat.Selama berkuasa satu dekade, Timor Telecom baru 

memiliki 119 site BTS. Dimana komposisi BTS node B untuk 

                                                           
22

 http://www.bumn.go.id/berita/18563 pada 4 Juli 2019 
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layanan 3G sebanyak 50% dari total BTS yang mereka miliki. 

Adapun Viettel mulai mempersiapkan jaringan sejak 

september 2012 dan baru memiliki 10 BTS di Timor Leste. 

Jauhnya jarak (Timor Leste-Vietnam) dianggap membuat 

pembangunan jaringan Viettel cukup lambat. Berbeda dengan 

Telkomcel, Kekuatan jaringan Telkomcel saat ini disokong 

oleh 63 BTS, dimana 54 BTS diantaranya sudah beroperasi 

yang melayani 6 Distrik di Timor Leste, yakni di Dili, 

Baukau, Ermera, Aileu, Bobonaro dan liquisa. Dari 6 Distrik 

itu, Telkomcel mengklaim mampu meliputi cakupan 70% 

populasi penduduk Timor Leste. Untuk pembangunan jaringan 

di tahap kedua tengah dipersiapkan dengan menambah 48 site. 

Jadi nantinya Telkomcel memiliki total 118 site, dimana 3 site 

akan dimanfaatkan untuk backbone dan diharapkan pada juli 

nanti, sudah full service coverage 95% populasi Timor Leste. 

Telkomcel tidak mau mengedepankan price war, meskipun 

pada kenyataanya tarif Telkomcel memang sangat murah, tapi 

disini Telkomcel ingin mengedepankan kualitas yang terbaik 

untuk masyarakat Timor Leste agar masyarakat percaya akan 

kemampuan Telkomcel.
23

 

 

1.   Hubungan Ekonomi Indonesia – Timor Leste 
Hubungan bilateral antara Timor Leste dengan 

Indonesia terkait pembukaan kawasan besar pasar bebas di 

batas darat dua Negara ( Indonesia dan Timor Leste) di Nusa 

Tenggara Timur telah berlangsung belum cukup lama, kedua 

negara inipun telah mengembangkan kerja sama diberbagai 

bidang baik ekonomi, politik, budaya, keamanan dan juga 

pendidikan. sebagai bukti akan terlihat banyaknya jalinan 
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 melalui 

http://inet.detik.com/read/2013/03/19/083728/2197477/328/merebut-hati-

timor-leste-lewat-telekomunikasi di akses pada 4 Juli 2019 

http://inet.detik.com/read/2013/03/19/083728/2197477/328/merebut-hati-timor-leste-lewat-telekomunikasi
http://inet.detik.com/read/2013/03/19/083728/2197477/328/merebut-hati-timor-leste-lewat-telekomunikasi
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kerja sama antara kedua negara ini.
24

 dimana kedua negara 

menandatangani perjanjian kerja sama di Jakarta, dan 

dibukanya hubungan diplomatik secara resmi. Pertemuan 

Pertama Tingkat Menteri Komisi Bersama Timor Leste – 

Indonesia (Joint Commission Timor Leste Indonesia)
25

 sebagai 

tindak lanjut memorandum kesepahaman mengenai kerjasama 

bilateral yang ditandatangani antara Pemerintah RI dan Timor 

Leste pada saat kunjungan Presiden Xanana Gusmao ke 

Jakarta bulan Juli 2002, yang diselenggarakanya pada tanggal 

7-8 Oktober 2002. Delegasi RI dipimpin oleh Menteri Luar 

Negeri saat itu adalah Hassan Wirayuda, dan delegasi Timor 

Leste dipimpin oleh mentri luar negeri Timor Leste Jose 

Ramos Horta.Komisi Bersama ini bertujuan membahas 

berbagai upaya peningkatan hubungan bilateral, termasuk 

masalah residual yang belum terselesaikan sebagai 

konsekuensi berdirinya Timor Leste sebagai negara 

berdaulat.
26

 Hubungan kerjsama RI-RDTL paska 

kemerdekaan, merupakan salah satu agenda diplomasi RDTL, 

bagaimana dapat memulihkan kembali kondisi psikologi 

politik selama 24 tahun hingga jajak pendapat. Pihak NKRI 

juga memberikan kontribusi secara maksimal dengan hati 

yang lapang, sehingga hubungan bilateral kedua negara 

kembali baik dan begitu cepat, layaknya hubungan bilateral 

negara-negara lain, yang tentu saja saling menguntungkan 

kerja sama-kerja sama di seluruh aspek kehidupan 

masyarakatnya.
27

 

                                                           
24 
http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=8232&
Itemi d=26, diakses pada tanggal 3 Juni 2019 

25
https://reliefweb.int/report/indonesia/joint-statement-first-meeting-

indonesia-timor-leste-joint-ministerial-commission , diakses pada tanggal 3 
Juni 2019

 

26 Suara merdeka, Jakarta 3 Juli 2002
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Hubungan bilateral Ri-Tim-Tim pasca kemerdekaan, Hastutining Diah 
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Situasi ekonomi global dewasa ini mengharuskan 

negara-negara membuka pasar mereka, yang berorientasi pada 

interdependensi serta globalisasi pendidikan, ekonomi, politik, 

sosial budaya, telah mendorong bangsa-bangsa untuk bekerja 

sama melalui konsep multidiplomasi. Bahwa negara harus 

memiliki tanggung jawab kolektif dalam menjaga keamanan 

bersama.Tidak hanya dalam aspek keamanan politik, tetapi 

juga ekonomi dan sosial budaya, seperti aksi kemanusiaan, 

pembangunan berkelanjutan (sustainable development), 

menjaga nilai-nilai demokrasi dan memperjuangkan hak-hak 

asasi manusia.
28

 Paska memisahkan diri dari NKRI, kedua 

negara menjalin kembali hubungan yang baik, dengan tujuan 

utama mengajak kedua masyarakat agar segera melupakan 

kejadian-kejadian di masa lalu yang menimpanya, sehingga 

tidak terlarut dalam kebencian, dendam dan rasa kekecewaan 

kedua belah pihak. Untuk menata masa depan yang baik, 

saling mendukung dalam segala aspek kehidupan. Namun 

proses jalinan kerja sama tersebut bukanlah mudah, hal yang 

menjadi hambatan dalam negosiasi agar kembali dengan baik 

tersebut adalah, bagaimana melakukan rekonsiliasi, atau 

penerimaan kembali antara pemerintah dan masyarakat kedua 

negara. Berkat bantuan dan perlindungan PBB, melalui United 

Nation Transision Administration in East Timor (UNTAET), 

sehingga proses rekonsiliasi yang diinginkan kedua negara 

berjalan dengan baik. Namun saat itu, walaupun masih ada 

beberapa insiden, seperti terjadi di Atambua tanggal 6 

September tahun 2000.
29

 

                                                                                                                
  
28 Makarim Wibisono, tantangan diplomasi multilateral, hal 34

 

29 Makarim Wibisono, tantangan diplomasi multilateral, hal 246
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Hal tersebut menunjukan bahwa, Timor Leste 

mengawali diplomasi dengan mambangun, memulihkan 

kembali hubungan yang telah diperparah oleh situasi politik 

dan konflik yang melanda kedua negara selama 24 tahun 

silam. Pembuktian dalam menjalin hubungan bilateral NKRI-

RDTL, menjadi fenomena diplomasi bagi negara-negara lain, 

dan menjadi landasan serta acuan untuk lebih baik menjaga 

kerja sama, saling menerima dari pada membiarkan semakin 

parah akhirnya berpotensi perang fisik. RDTL menyadari 

negara kecil dan baru diantara negara-negara di kawasan Asia 

Tenggara, Afrika, Eropa dan Amerika, terutama kesadaran ini 

memberi dampat positif untuk lebih sabar dan terus mencari 

jalan keluar untuk menciptakan kerja sama-kerja sama yang 

baru dan beruntung. Orientasi politik luar negeri RDTL 

terhadap Indonesia telah menguntugkan dan semakin angsur 

memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat Timor Leste. 

Tahun 2014, pemerintah RDTL melalui kementrian industri 

dan perdangangan menyepakati sebuah kerja sama di bidang 

ekonomi dengan Indonesia, yang telah dinyatakan dalam satu 

MoU, yaitu sebuah nota kesepahaman yang mengikat. 

Tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2014, Badan Standarisasi 

Nasional (BSN) RI, dengan Kementrian Perdangangan, 

Industri dan Lingkungan hidup Timor Leste atau Ministro 

comercio Industria I Ambiente (MCIA), yang ditanda tangani 

oleh Prof. Dr. Bambang Prasetya M, Sc selaku kepala Badan 

Standarisasi Nasional, dan Dr. Filipus Nino Pereira selaku 

sekretaris negara perindustrian dan koperasi RDTL. 

Kesepakatan kerja sama tersebut mengcakup beberapa hal 

dalam bidang standarisasi antara lain:
30

 

                                                           
30 Memorandum saling pengertian antara badang standarisasi nasional RI 
dengan menteri perdangangan dan   perindustrian RDTL. Jakarta 15 
Agustus 2014, dalam bahasa Indonesia 
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1. Pertukaran informasi untuk kepentingan bersama yang 

mencakup, tapi tidak terbatas pada: 

a) Produk yang diperdagangkan antara kedua negara, 

termasuk di dalamnya, daftar produk standar, regulasi 

teknis, prosedur penilaian kesesuaian, dan informasi 

lainnya untuk memfasilitasi perdagangan dari produk-

produk tersebut. 

b) Katalog Standar Nasional dan publikasi penilaian 

kesesuaian 

2. Partisipasi pada konferensi, simposium, workshop, 

pameran dan pertemuan lainnya yang diorganisasi oleh 

salah satu pihak. 

 

3. Penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan 

perjanjian saling pengakuan di bidang penilaian 

kesesuaian. 

 

4. Fasilitasi bantuan peningkatan kapasitas teknis di bidang 

standardisasi dan penilaian kesesuaian, kepada salah satu 

pihak berdasarkan permintaan dengan lingkup bantuan 

teknis yang disepakati bersama oleh Para Pihak. 

 

2.   Sejarah Telekomunikasi Indonesia International 

(Telkomcel) 
Telekomunikasi Indonesia Internasional atau TELIN 

didirikan pada tahun 1995 dan berbasis di Jakarta, Indonesia. 

Tujuan didirikannya Perusahaaan Telekomunikasi Indonesia 

Internasional (TELIN) ini untuk memberikan nilai bisnis bagi 

para pemangku kepentingan dalam situasi persaingan industri 

global yang kompetitif dan juga untuk menyediakan solusi dan 

layanan terbaik dalam situasi kompetisi bisnis. TELIN 

sebelumnya dikenal sebagai PT. AriaWest International dan 

berubah nama menjadi PT. Telekomunikasi Indonesia 

International pada Maret 2007. Pada tahun 2004 langkah 

Telkom dalam bisnis internasional dimulai ketika pemerintah 
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melakukan deregulasi dalam sektor telekomunikasi dan 

memberikan lisensi layanan internasional kepada Telkom. 

Untuk mendukung layanan internasional tersebut, Telkom 

mengembangkan infrastruktur telekomunikasi yang 

menghubungkan Indonesia dengan negara-negara di kawasan 

regional serta menjalin kerjasama bilateral dengan operator 

telekomunikasi di Asia dan Pasifik. Agar lebih fokus, maka 

pada tahun 2007 didirikan anak perusahaan PT. 

Telekomunikasi Indonesia Internasional (TELIN) yang 

sebelumnya bernama PT. Ariawest International dan Telkom 

mengalihkan pengelolaan bisnis internasional kepada TELIN 

untuk melayani layanan operator internasional dan investasi di 

bisnis telekomunikasi internasional serta berfungsi sebagai 

perpanjangan tangan dari bisnis Telkom dalam mengelola dan 

mengembangkan bisnisnya di luar negeri.  

Telkomcel merupakan merek dagang dari layanan 

telekomunikasi mobile (seluler) yang diselenggarakan oleh 

Telekomunikasi Indonesia Internasional S.A yang 

berkedudukan dan beroperasi di Timor Leste. Telekomunikasi 

Indonesia Internasional S.A merupakan subsidiaries dari PT. 

Telekomunikasi Indonesia Internasional (Telin) yang 

berkedudukan di Jakarta Indonesia yang secara tidak langsung 

menjadi bagian dari keluarga besar Telkom Group Indonesia 

yang mana semua anggota Telkom Group adalah merupakan 

anak perusahaan PT. TELKOM Indonesia. 

PT Telekomunikasi Indonesia International S.A (Telin 

TL) didirikan pada tanggal 17 September 2012 untuk 

menyediakan layanan telekomunikasi seluler yang 

menjangkau seluruh Distrik di Timor Leste dan internet 

broadband dengan jaringan 3G pada frekuensi 850 MHZ. 

Dilandasi pengalaman bertahun-tahun, sebagai operator 

telekomunikasi terkemuka di Indonesia dan penerapan 

teknologi terkini serta pembangunan Base Transceiver Station 

(BTS) yang menjangkau seluruh Distrik di Timor Leste, 

jajaran manajemen Telekomunikasi Indonesia Internasional 
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S.A berkomitmen untuk menyediakan layanan telekomunikasi 

seluler dan layanan khusus serta solusi bisnis untuk pelanggan 

segmen Corporate di Timor Leste, baik Voice maupun Data 

Service.  

Pada 22 Oktober 2012, Telkomcel secara resmi 

memperoleh Lisensi Spektrum Radio dari Pemerintah Timor 

Leste. Lisensi ini adalah pintu gerbang untuk membawa 

layanan GSM dengan jaringan 3G untuk semua pelosok di 

Timor Leste. Hal ini telah menambah semangat TELIN untuk 

menciptakan manfaat yang dapat dinikmati oleh seluruh 

lapisan masyarakat Timor Leste, mulai dari Basic Service 

seperti voice call, SMS dan MMS, Feature seperti Call 

Forwarding, VAS (Value Addes Service) seperti Ring Back 

Tone (RBT), SMS Group dan layanan VAS lainnya sampai 

dengan layanan Broadband internet. Telkomcel juga 

menyediakan layanan internasional yang dapat dinikmati oleh 

pelanggan Timor Leste untuk melakukan panggilan 

internasional ke sesama nomor Telkomcel yang sedang 

melakukan perjalanan keluar negeri maupun ke nomor telepon 

lain di luar negeri.
31

 

Kehadiran Telkomcel di Timor Leste memang sudah 

lama dinanti. Di antaranya karena tarif telepon seluler di sana 

selama ini terlalu mahal untuk masyarakat setempat, apalagi 

kalau dibandingkan dengan tarif di Indonesia. Bagi 

Telkomcel, hari pertama menjaring 23.000 pelanggan itu 

sangat istimewa. Apalagi tahun 2015 ini, Telkomcel telah 

menggaet lebih dari 60.000 pelanggan dan itu sangat 

menakjubkan.  

 

Menurut Direksi Telkom, di bawah pimpinan Direktur 

Utama Arief Yahya, memang menunjukkan kemajuan yang 

                                                           
31 (di akses melalui http://telkomcel.tl/static-1-about-us.html 

pada 23 Maret 2015). 
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besar. Laba Telkom Group naik lebih dari satu triliun rupiah 

pada 2012, menjadi Rp 12,85 triliun atau naik, 17,2% 

dibanding yang diraih di 2011. Telkom tumbuh di atas 

ekspektasi pasar yang tadinya memprediksi hanya 7,6% untuk 

top line Padahal, perusahaan telekomunikasi sedang berada 

dalam persaingan yang amat ketat terutama dalam banting-

membanting tarif.  

Saat ini, Telekomunikasi Indonesia Internasional S.A 

sudah memiliki sekitar 115 base transceiver station (BTS). 

Telin juga menargetkan dapat menggaet 600.000 pelanggan di 

Timor Leste pada 2018, atau 60 persen dari jumlah penduduk 

di sana.
32

  

 Telkomcel adalah salah satu perusahaan operator 

telekomunikasi seluler di Timor Leste yang diselenggarakan 

oleh Telkom Indonesia International (TL). S.A. (Telin) Timor 

Leste, yang merupakan salah satu anak perusahaan PT Telin 

dan bagian dari Telkom Group. Telkomcel didirikan pada 

tanggal 17 September 2012. Telkomcel memperoleh lisensi 

spektrum radio dari pemerintah Timor Leste pada 22 Oktober 

2012 untuk menyediakan layanan seluler di seluruh Distrik di 

Timor Leste dan jaringan internet 3G. Pada tahun pertama, 

layanan Telkomcel telah mampu menjangkau 92,46% dari 

seluruh wilayah Timor Leste dimana ini melewati batas target 

yang ditetapkan Pemerintah Timor Leste (menjangkau 85% 

dari seluruh wilayah Timor Leste) dan mendekati 94% 

populasi yang semestinya dicapai dalam waktu 3 tahun. 

Dalam industri telekomunikasi, peran dari Telkomcel adalah 

mengelola dan mengembangkan bisnis yang berfokus pada 

portofolio Mobile, Wholesale & International dan Corporate 

dan dikelompokkan berdasarkan layanan sebagai berikut: 

1. Layanan Personal: Telkomcel menyediakan layanan jasa 

telekomunikasi seluler yang ditujukan bagi pelanggan ritel 

                                                           
32 (diakses melalui http://www.telkom.co.id/arief-yahya-telkom-siap-kuasai-

timor-leste-2.html pada 3 juli 2015). 
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melalui beberapa produk, sebagai berikut: 

a. Layanan Pra Bayar: Merupakan layanan telekomunikasi 

yang mencakup panggilan, pesan (SMS & MMS) dan 

broadband, yang menggunakan sistem pembayaran 

sebelum penggunaan layanan melalui pembelian pulsa. 

Layanan ini mempunyai fitur- fitur antara lain: pengalihan 

panggilan, pembatasan panggilan, Calling Line 

Identification Presentation (CLIP), Calling Line 

Identification Restriction (CLIR) serta SMS Group. 

b. Layanan Paska Bayar: Merupakan layanan telekomunikasi 

yang mencakup panggilan, pesan (SMS & MMS) dan 

broadband, yang menggunakan sistem pembayaran setelah 

penggunaan layanan melalui penagihan bulanan. Layanan 

ini mempunyai fitur-fitur antara lain: pengalihan 

panggilan, pembatasan panggilan, Calling Line 

Identification Presentation (CLIP), Calling Line 

Identification Restriction (CLIR) serta SMS Group. 

c. 3G Internet Rapido: Layanan akses jaringan internet 

Telkomcel didukung oleh teknologi 3G High Speed 

Download Packet Access (HSDPA) mutakhir yang dapat 

melakukan transfer data hingga 32 MBps pada frekuensi 

850 MHz. Keunggulan layanan ini adalah cakupan area 

jangkauan yang luas, menjangkau hingga tiga kali lipat 

dibandingkan frekuensi 2.1 GHz. 

2.  Layanan Enterprise: 

a. VPN IP: Virtual Private Network (VPN) merupakan 

teknologi jaringan untuk menciptakan jejaring dunia yang 

aman, layanan personal langsung melalui Multi- Protocol 

Label Switching (MPLS). 

b. Dedicated Internet Access: Telkomcel juga menyediakan 

layanan internet, yang membedakannya dari pengguna 

internet lainnya di Timor Leste. Layanan yang ditawarkan 

bersifat khusus dan simetris. 

c. 3G Corporate: Layanan 3G Corporate Telkomcel 
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merupakan layanan paket internet melalui akses jaringan 

3G atau HSDPA yang secara khusus dirancang untuk 

perusahaan kecil dan menengah. 

d. Mobile VPN: Layanan Mobile VPN merupakan layanan 

konektivitas menggunakan mobile data berbasis 

GPRS/EDGE dan 3G yang memungkinkan pelanggan 

korporasi untuk mengadakan akses nirkabel ke jaringan 

perusahaan. Layanan ini ditujukan khusus bagi para 

pelanggan yang membutuhkan jaringan data dengan 

tingkat mobilitas tinggi. 

e. GPS Tracking: Layanan GPS Tracking merupakan 

layanan yang digunakan untuk melakukan pelacakan 

terhadap pergerakan dan mobilisasi yang berbasis GPS, 

layanan ini lebih banyak digunakan untuk melakukan 

pelacakan dan monitoring terhadap mobilisasi kendaraan. 

f. Transponder: Layanan transponder merupakan layanan 

penyewaan satelit yang digunakan untuk keperluan 

penyiaran per-televisi. 

3. Layanan Wholesale & International: Layanan wholesale & 

international Telkomcel didukung oleh bergabungnya 

Telkomcel dalam komunitas telekomunikasi Bridge 

Alliance : 

a. Wholesale Services: Layanan Wholesale Services hadir 

dalam layanan suara (Voice) dan pesan singkat (Short 

Message Service - SMS) internasional. Segmen wholesale 

services Telkomcel didukung oleh sistem jaringan 

terintegrasi serta kerja sama dengan mitra strategis guna 

memenuhi kebutuhan pelanggan. 

b. Wholesale Data: Telkomcel menyediakan layanan data 

berkapasitas besar untuk menghadirkan layanan wholesale 

data yang cepat, berkualitas dan handal. Layanan 

wholesale data juga didukung oleh fitur IP Transit yang 

dirancang khusus untuk menyediakan dukungan 

jangkauan internasional bagi baik bagi pelanggan individu 
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maupun enterprise. Layanan IP Transit sangat sesuai bagi 

penyedia jasa internet ataupun operator lainnya yang 

memiliki nomor Autonomous System (AS) serta memiliki 

kompetensi dan perangkat keras untuk mengoperasikan 

BPGv4 routing secara dinamis. 

c. Roaming Services: Telkomcel menyediakan layanan 

roaming services sebagai dukungan komunikasi 

internasional dengan dukungan terhadap layanan 

panggilan, teks dan data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


