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ABSTRAK 

 

Makalah ini mendiskusikan prospek pengembangan komunikasi masyarakat pedesaan Indonesia.  Keberhasilan 

komunikasi pedesaan ditentukan beberapa faktor, yang terdiri dari aspek infrastruktur, layanan, business model, 

layanan pelanggan, dan kemudahan pemasangan.  Akar permasalahan adalah: infrastruktur harus murah, layanan 

harus mendukung kebutuhan sosial, ekonomi, dan pemerintahan di pedesaan, model bisnis harus menarik bagi 

investasi, layanan pelanggan yang memudahkan perolehan pelanggan dan pembayaran, serta pemasangan 

peralatan yang dapat dilakukan tenaga setingkat teknisi lulusan STM/SMK. Sistem komunikasi di desa dengan 16 

pengguna memiliki prospek yang baik (dapat mencapai IRR > 30%, BEP < 3 tahun) bila unit akses desa  tidak 

melebihi Rp. 12 juta 

 

Kata kunci: Prospek,USO, Unit Akses Desa 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Penetrasi teknologi informasi dan komunikasi 

(information and communication technology, ICT) 

mutlak diperlukan bagi kemajuan ekonomi pedesaan 

sementara intensitas ekonomi desa saat ini terlalu 

rendah untuk jusifikasi investasi ICT di desa.  Namun 

Capital expenses (CAPEX) di desa bisa mencapai 

empat kali lebih mahal. Padahal pendapatan rata-rata 

per unit (average revenue per unit, ARPU) 

diperkirakan lebih rendah dari ARPU telepon seluler.  

ARPU ini sendiri harus dikurangi dengan biaya 

operasi (operation expenses, OPEX) untuk bisa 

mendapatkan laba opearsional bagi pengembalian 

investasi.  Oleh sebab itu diperlukan inovasi dalam 

berbagai aspek, termasuk teknologi, operasi, bisnis, 

dan regulasi.  Makalah ini mendiskusikan prospek 

pengembangan komunikasi masyarakat pedesaan 

Indonesia. 

Sebagaimana diketahui bawah keberhasilan 

komunikasi pedesaan ditentukan beberapa faktor, 

yang terdiri dari aspek infrastruktur, layanan, 

business model, layanan pelanggan, dan kemudahan 

pemasangan.  Akar permasalahan adalah: 

infrastruktur harus murah, layanan harus mendukung 

kebutuhan sosial, ekonomi, dan pemerintahan di 

pedesaan, model bisnis harus menarik bagi investasi, 

layanan pelanggan yang memudahkan perolehan 

pelanggan dan pembayaran, serta pemasangan 

peralatan yang dapat dilakukan tenaga setingkat 

teknisi lulusan STM/SMK.  Secara khusus, makalah 

ini memperlihatkan bahwa prospek keberhasilannya 

ditentukan oleh kemampuan untuk menekan 

pembiayaan peralatan untuk penggunaan skala kecil 

(pelanggan sedikit, 4-64 pelanggan).  Selain itu, 

diperlukan juga mekanisme insentif dan subsidi. 

Prospek pengembangan selama ini perlu ditinjau 

ulang karena hadirnya beberapa realitas baru yang 

dapat menjadi faktor disruptif (lihat Gambar 1), 

sebagai berikut: 

• Hadirnya teknologi Internet Protocol (IP) 

menggunakan Internet, VoIP, dan 

messaging/email berbasis packet switching yang 

mampu mengubah pola dan menekan biaya 

komunikasi. 

• Suksesnya konsep warung telekomunikasi 

(wartel) di Indonesia di mana setiap saluran 

dapat di share oleh lebih dari satu pelanggan.  

Masyarakat melalui usaha kecil menengah 

(UKM) bisa menjadi pelaku operator bisnis 

komunikasi di lokalnya. 

• Tergelarnya berbagai multilayanan berbasis 

GSM (seperti SMS, MMS, Internet) sehingga 

timbul familiarity dan minat untuk memperoleh 

layanan yang sama pada saluran telepon. 

• Tumbuhnya industri baru Indonesia yang 

sanggup membuat peralatan komunikasi sangat 

murah dan kompetitif, bahkan mampu bersaing 

dengan produk murah dari Cina. 
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• Otonomi daerah memberikan peluang 

pengaturan telekomunikasi di daerah secara 

sesuai dengan realitas di daerah. 

 

Gambar 1.  Kenyataan baru yang menjadi landasan untuk perubahan 

strategi pengembangan telekomunikasi pedesaan. 

 

Sebagaimana diperlihatkan pada [1] dan [2], 

komunikasi pedesaan diharapkan menggunakan 

infrastuktur community area network (CAN) dan 

rural area network (RAN).  Jaringan RAN 

menggunakan konsep multihop berbasis mesh adhoc 

networks.  Jaringan ini dibangun secara adhoc, 

namun dilengkapi dengan jaringan overlay untuk 

menghasilkan layanan yang stabil.  Setiap komunitas 

memiliki sebuah CAN, lengkap dengan unit akses 

desa (UAD) dan antena.  Pengoperasiannya 

diharapkan menggunakan konsep franchise, sehingga 

kualitas operasi tetap dapat dijamin.  Untuk itu 

diperlukan analisa prospek pengembangannya. 

Dalam melakukan analisa ini, penelitian ini 

menggunakan best-practices serta hasil pengujian 

RAN di desa Punclut, Bandung Utara.  Bagian 2 

memperlihatkan asumsi dasar.  Bagian 3 menjelaskan 

hasil analisa.  Bagian 4 menperlihatkan langkah 

menaikkan revenue, termasuk subsidi bila diperlukan. 

 

2. ASUMSI DASAR 

Untuk dapat memperkirakan prospek ini, perlu 

diasumsikan beberapa hal sebagai berikut: 

• Asumsi 1: Suatu komunitas di desa memiliki 

jumlah pelanggan yang terbatas, antara 4 s/d 64 

pelanggan.  Di Testbed Punclut saat ini terdapat 

delapan rumah pelanggan aktif, dengan waiting 

list sekitar 50 rumah. 

• Asumsi 2: Rata-rata ARPU di desa dengan 

dengan jumlah pelanggan sedikit ini sekitar Rp. 

100 ribu per bulan. 

• Asumsi 3: Sistem di suatu desa dapat 

dioperasikan oleh seorang teknisi setingkat 

SLTA/SMK dengan gaji Rp. 400 ribu perbulan, 

dan biaya operasi Rp. 100 ribu. 

• Asumsi 4: Masa operasi peralatan standar 

telekomunikasi selama 7 tahun. 

• Asumsi 5: Discount factor 15% untuk 

perhitungan net present value (NPV). 

• Asumsi 6: Masa pengembalian (break even 

point, BEP) diharapkan dapat dicapai tidak lebih 

dari 3 tahun, dan IRR minimal 30%. 

• Asumsi 7: Agar bisa mengundang investor lokal 

di desa, nilai investasi tidak boleh melebihi Rp. 

50 juta.  (Ctt: investasi sebuah wartel 

diperkirakan Rp 20 juta). 

 

 

3. PROSPEK INVESTASI DAN OPERASI 

Berdasarkan asumsi ini, maka untuk desa dengan 16 

pelanggan akan menghasilkan pemasukan 

operasional tahunan sebesar 16 x 12 x Rp. 100 ribu = 

Rp. 19.2 juta.  Dengan biaya operasi tahunan sebesar 

Rp. 6 juta, maka laba tahunan adalah Rp. 13.2 juta.  

Jadi tidak diperlukan subsidi OPEX. 

NPV dari hasil operasi selama tujuh tahun ini adalah 

Rp. 54.9 juta.  Agar BEP terjadi dalam waktu 3 

tahun, maka biaya investasi awal tidak boleh 

melebihi Rp 30 juta per desa.  Sementara itu, agar 

IRR mencapai minimal 30% maka biaya investasi 

awal tidak boleh melebihi Rp 37 juta.  Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa biaya investasi 

perdesa tidak boleh melebihi Rp. 30 juta agar layanan 

dengan 16 pelanggan ini dapat mengundang investor. 

Dengan kata lain, biaya per pelanggan di desa 

(dengan 16 pelanggan) tidak boleh melebihi Rp. 

1,875,000.00 rupiah.  Biaya investasi terdiri dari 

biaya peralatan dan biaya pemasangan, yang masing-

masing memiliki komponen biaya variabel (per 

pelanggan) dan biaya tetap/fixed cost per desa.  

Asumsi biaya variabel adalah Rp. 500 ribu per 

pelanggan, maka biaya tetap untuk satu desa tidak 

boleh melebihi 16 x Rp. 1,375,000.000 = Rp. 22 juta.  

Asumsi biaya tiang antena dan pemasangan tidak 

melebihi Rp. 10 juta per desa, maka biaya UAD 

(minus tiang antena) dalam RAN tidak boleh 

melebihi Rp. 12 juta. 

Sebuah UAD hasil riset ITB memiliki fixed cost dan 

variable cost.  Fixed cost adalah harga per unit di 

desa, sedangkan variable cost adalah biaya per 

pelanggan.  Tabel 1 mengestimasi biaya fixed cost 

sebesar Rp. 21.625 juta per desa, dan variable cost 

sebesar Rp. 500 ribu per pelanggan.  Angka ini 

didasarkan pada harga komponen yang ada saat ini. 

Dengan demikian harga UAD hasil desain ini masih 

masuk ke dalam batas platform biaya yang 

diinginkan.  Sebagaimana diuraikan di atas, investasi 

awal tidak boleh melebih Rp. 30 juta per desa untuk 
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16 pelanggan.  Tabel 1 menghasilkan investasi total 

di bawah Rp 30 juta.  Perlu dicatat bahwa estimasi ini 

akan meleset bila jarak pelanggan dengan sentral 

desa terlalu jauh, sehingga diperlukan relayer 

tambahan. 

Tabel 1.  Estimasi harga investasi UAD termasuk biaya pemasangan. 

Komponen Harga

Softswitch 5,000,000.00      

IP Switch 8 port 125,000.00         

Antenna 1,500,000.00      

Wireless Link 4,000,000.00      

Cabling 1,000,000.00      

Menara 7,500,000.00      

Lain-Lain / Instalasi 2,500,000.00      

Fixed Cost 21,625,000.00    

Gateway Per Port 150,000.00         

Kabel 100,000.00         

Telepon Analog 25,000.00           

Lain-Lain/Instalasi 225,000.00         

Variable Cost 500,000.00          

Untuk pasar pedesan ini diharapkan biaya perangkat 

adalah sebagai berikut: 

• Biaya per Unit Akses Desa dapat dibuat tidak 

melebihi Rp. 21.625 juta 

• Biaya rata-rata pemasangan per pelanggan 

telepon tidak melebihi Rp. 500 ribu. 

• Bila perangkat diperlakukan sebagai Wartel, 

harga peralatan tambahan pencatat pulsa tidak 

(payphone) melebihi Rp. 2 juta per line telepon. 

• Dua nomer per desa dialokasikan untuk wartel. 

Dengan demikian biaya per desa adalah biaya Unit 

Akses Desa ditambah dengan biaya pemasangan 

dikali dengan jumlah pelanggan.  

Tabel 2 memperlihatkan biaya persatuan sambungan 

yang bervariasi.  Semakin banyak telepon yang 

dipasang, semakin besar harga di desa, tetapi biaya 

per sst semakin murah.  Biaya per sst mulai dari Rp. 

6,9 juta pada desa dengan 4 sst sampai serendah Rp. 

900 ribu untuk desa dengan 64 sst. 

Bila dirata-ratakan satu desa memiliki enambelas 

nomer, di mana dua diantaranya digunakan untuk 

wartel, maka kita dapat menghitung biaya dengan 

mengasumsikan bahwa setiap desa membutuhkan 

peralatan seharga Rp 33.625 juta.  Angka ini memang 

lebih tinggi 10% dari platform Rp. 30 juta, namun 

revenue yang diterima juga bertambah karena dua 

nomer juga digunakan sebagai wartel. 

 

4. MENGATASI REVENUE RENDAH DI 

PEDESAAN 

Model bisnis di atas belum merupakan jaminan, 

tetapi lebih merupakan contoh tipikal.  Pada 

prinsipnya ada dua aspek yang menambah 

sustainability komunikasi desa.  Pertama adalah 

menaikkan revenue tahunan.  Kedua adalah 

mendapatkan subsidi.  Untuk menaikkan revenue, 

infrastruktur harus dimanfaatkan maksimal untuk 

kegiatan ekonomi.  Oleh sebab itu perlu dilakukan 

multilayanan di atas jaringan yang sudah dibangun 

ini.  Selain itu, penggunaan kartu smart 

meningkatkan jumlah pengguna perterminal.  Bila ini 

masih juga tidak memadai, maka dilakukan subsidi 

melalui program seperti Universal Service Obligation 

(USO). 

 

4.1. Multi layanan 

Untuk mengatasi rendahnya prospek revenue, maka 

sistem di desa tidak boleh hanya memberikan layanan 

telepon.  Ini mengakibatkan pemasukan hanya dari 

penjualan pulsa.  Jaringan ini perlu dimanfaatkan 

untuk berbagai kebutuhan.  Sebagaimana 

diperlihatkan pada Gambar 2, jaringan ini harus  

digunakan untuk (i) layanan pemerintahan, (ii) 

layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial, (iii) 

layanan aktivitas pekerjaan, dan (iv) kebutuhan 

transaksi jual-beli.  Untuk itu, jaringan di pedesan 

harus sanggup melalukan informasi multimedia, 

suara, web, dan messaging. 

Tabel 2. Biaya per desa dan per satuan sambungan. 

Biaya per Desa untuk Jumlah Pelanggan Sebanyak:

Item Harga Satuan 4 8 16 32 64

UAD 11,625,000.00  11,625,000.00  11,625,000.00           11,625,000.00  11,625,000.00  11,625,000.00  

Antenna + Pemasangan 10,000,000.00  10,000,000.00  10,000,000.00           10,000,000.00  10,000,000.00  10,000,000.00  

Pelanggan 500,000.00       2,000,000.00    4,000,000.00             8,000,000.00    16,000,000.00  32,000,000.00  

Payphone (2 Units) 2,000,000.00    4,000,000.00    4,000,000.00             4,000,000.00    4,000,000.00    4,000,000.00    

TOTAL 27,625,000.00  29,625,000.00           33,625,000.00  41,625,000.00  57,625,000.00  

Biaya Per Unit 6,906,250.00   3,703,125.00             2,101,562.50   1,300,781.25   900,390.63       
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Gambar 2.  Pentingnya multilayanan untuk menambah revenue. 

 

Adanya multilayanan ini membawa dua keuntungan 

besar.  Pertama, jaringan dipedesaan sanggup 

mendorong tumbuhnya ekonomi dengan cepat.  Hal 

ini membawa dampat naiknya tingkat penghasilan 

masyarakat.  Dengan demikian, daya beli meningkat 

dan semakin banyak pelanggan yang memiliki 

disposable income untuk membeli layanan 

komunikasi ini.  Kedua, banyaknya jenis informasi 

yang lewat membuat munculnya berbagai sumber 

revenue baru.  Dengan demikian, untuk jaringan yang 

sama, revenue bisa meningkat. 

 

4.2. Payphone Berbasis Kartu Smart 

Penggunaan kartu smart dan payphone 

memungkinkan semakin banyak pemakai 

memanfaatkan sebuah terminal.  Kartu smart 

memungkinkan terminal dikostumisasi dengan 

profile baru pada setiap session pemakaian.  Ini 

membuat revenue meningkat sementara biaya total 

dari variable cost dapat ditekan. 

 

4.3. Program Universal Service Obligation (USO) 

Pada prinsipnya program USO adalah program 

subsidi.  Saat ini banyak operator berkonsentrasi pada 

daerah perkotaan dengan pemasukan yang besar.  

Sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 3, sebagian 

pemasukan ini (0.75% dari profit) diharuskan untuk 

digunakan bagi subsidi daerah yang berpemasukan 

rendah.  Ini untuk memastikan bahwa layanan 

komunikasi dapat dilakukan di mana saja, secara 

universal. 

Dalam prakteknya, dana tersebut diperoleh dari 

revenu operator di kota besar (lihat Gambar 4).  Dana 

USO ini besarnya 0.75% dari profit, yang saat ini 

berjumlah sekitar Rp. 500 milyar pertahun.  Dana 

USO ini setiaptahunnya disetor ke kas negara untuk 

digunakan dalam APBN oleh Direktorat Pos dan 

Telekomunikasi (dahulu ada di Departemen 

Perhubungan).  Dana ini kemudian disalurkan dalam 

bentuk subsidi CAPEX bagi pemasangan baru, serta 

subsidi OPEX untuk menunjang operasi. 

 

 

Gambar 3.  Konsep USO: daerah revenue tinggi (kota) mensubsidi 

daerah revenue rendah (desa) 

 

Gambar 4.  Mekanisme aliran dana USO. 

 

5. KESIMPULAN 

Pendekatan CAN dan RAN sebagai pendekatan 

grassroot, dimana masyarakat terlibat dalam 

mengoperasikan jaringan ICT cukup prospektif.  

Solusi ini optimal untuk jumlah pelanggan yang 

sedikit.  Sistem komunikasi di desa dengan 16 

pengguna memiliki prospek yang baik (dapat 

mencapai IRR > 30%, BEP < 3 tahun) bila UAD 

tidak melebihi Rp. 12 juta.  Ini akan menghasilkan 

investasi di bawah Rp. 30 juta per desa.  Oleh sebab 

itu diperlukan teknologi disruptif yang bisa 

menghasilkan inovasi UAD dengan biaya ini.  

Seandainya biaya investasi total ternyata Rp. X yang 

melebihi Rp 30 juta, maka subsidi CAPEX yang 

diperlukan adalah X-30 juta rupiah per desa.  Dengan 
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adanya mekanisme multilayanan dan USO, maka 

keberhasilan komunikasi di desa dengan pendekatan 

CAN dan RAN menjadi semakin tinggi. 
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