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 Harmful interference 

 

Apa yang terjadi ketika frekuensi 
tidak diatur? 

audience 

Lembaga Media 

Tayangan 



Internasional 

 International Telecommunication Union (ITU).  

 World Radiocommunication Conference (WRC) 

 Radio Regulation (RR).  

 Asia Pacific Telecommunity (APT).  

 ASEAN Telecommunication Regulatory Council 
(ATRC).  

 Koordinasi Bilateral antar negara. (perbatasan) 

 

Acuan Pengaturan Frekuensi 



Nasional 

 

 Perundang-undangan tingkat Nasional.  

 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi.  

 Peraturan Direktorat Jenderal Pos dan 
Telekomunikasi.  

 Peraturan sektor lain yang terkait.  

 



 Dilakukan oleh Ditjen Postel 

 Mengatur kriteria penggunaan bersama/sharing 

 Mengatur batasan daya pancar/power 

 Mengatur standar serta spesifikasi 

Pengaturan teknik Spektrum 
frekuensi Radio 



 1945 – 1975 sistem siaran masih menggunakan 
teknologi AM sebelum FM stereo muncul 

 Setelah teknologi FM muncul dan adanya otonomi 
daerah stasiun radio banyak muncul dan  perizinannya 
tidak tertata dan terstandar 

 Akhirnya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 
Tahun 2003 mengatur Frekuensi radio FM 

 

 

 

Sejarah frekuensi Radio 



 FM berada pada pita frekuensi 87,5-108 MHz 
mempunyai spasi antar kanal sebesar 100 kHz 

 Jarak minimal antar kanal 800 kHz, kecuali kota besar 
400 kHz 

 87,5-88,3 FM; 88,400-89,3 FM;dst 

 Frekuensi penyiaran radio terestrial dialokasikan pada 
pita frekuensi MF, HF(penyiaran radio publik), dan 
VHF.  

 

Pengaturan frekuensi Radio 



Pengelompokan kelas Siaran radio FM 



 Tahun 1962 TVRI menggunakan VHF 

 1990 disediakan frekuensi UHF yang terdiri 7 kanal 
untuk tiap daerah 

 1998 memberi izin 5 televisi baru, dan harus 
menyediakan 10 kanal untuk 10 tv swasta ditambah 
TVRI(10 kanal ini hanya di Jabodetabek dan ibukota 
propinsi)  

Sejarah Frekuensi televisi 



 Tahun 1970 Penyiaran satelit diawali peluncuran SKSD 
Palapa (Sistem Komunikasi satelit Domestik Palapa) 

 Tahun 1997 TV digital via satelit (Digital Video 
Broadcasting) muncul setelah diluncurkan satelit 
cakrawarta-1 

 Televisi berlangganan satelit muncul dengan satelit 
Palapa telkom dan Palapa c-1 dengan standar TV 
digital DVB-S (MPEG-2)  



Layanan 
Wilayah 

Kanal TV 
Swasta 

Kanal TVRI Kanal TV 
Digital 

Kanal TV 
Lokal 

Jabodetabek 10 1 2 1 

Daerah Lain 5 0 1 1 

Distribusi kanal TV UHF Analog di Indonesia 
 



 Otonomi daerah menjadi pemicu tumpang tindih 
kewenangan 

 Banyak muncul siaran swasta dan banyak tidak 
mengikuti master plan  

 Pemberian izin yang kacau (Depkominfo, KPI, KPID, 
Pemda) 

 

Kekacauan penyiaran Analog 



Penyiaran Digital 

 



 



 Teknologi Digital memberikan peningkatan efisiensi 
berlipat-lipat (pada TV s/d 18 kali lipat, dan bisa 
bertambah lagi dengan teknologi kompresi)  

 Kualitas suara dan gambar lebih bagus 

 

 

Kenapa Digital? 



 Akan diadakan pemisahan antara penyelenggara 
infrastruktur dan lembaga penyiaran eksisting 

 Diperlukan alat penerima set-top-box DVB-T atau DAB 
dengan harga terjangkau 

 Dibutuhkan kuantitas dan kualitas siaran yang lebih 

 Dibutuhkan infrastruktur seperti tower dan jaringan 
transmisi 

 

Penyeleggaraan Siaran Digital 



 Monopoli perlu dihindari dengan hanya mengizinkan 
penyelenggara multipleks yang terpisah dari lembaga 
penyiaran eksisting. 

 



 memiliki infrastruktur dasar sebagai penyelenggara 
multipleks  

 memanfaatkan seoptimal mungkin infrastruktur 
telekomunikasi  

 memberikan komitmen penggelaran jaringan infrastruktur 
dan pemasangan pemancar DVB-T dan DAB di seluruh 
wilayah Indonesia dalam jangka waktu secepat-cepatnya.  

 memberikan komitmen untuk membuka akses kapasitas 
infrastruktur kepada penyelenggara konten/lembaga 
penyiaran secara non diskriminasi dan akses terbuka.  

 

Kriteria Penyelenggara  
Multipleks Digital 



 

 

 

 

  Silahkan dicari informasi selanjutnya… 



 AM menggunakan aturan GE-75 Plan 

 Indonesia mendapatkan jatah sekitar 307 kanal untuk 
50 kota 

 



 Harmonisasi perencanaan dan penggunaan frekuensi di 
daerah perbatasan.  

 Koordinasi frekuensi radio di daerah perbatasan, antara 
lain koordinasi frekuensi TV Siaran, Radio Siaran FM, selular 
GSM, microwave link. 

 Koordinasi untuk perencanaan servis komunikasi radio di 
masa yang akan datang.  

 Registrasi frekuensi bersama.  

 Pemecahan masalah gangguan interferensi di kedua 
Negara 

Agenda pertemuan Tentang 
Frekuensi Bilateral dan Multilateral 



 Rey: Jon, cabut ngampus yuk, takut macet di jalan 

 Rey: jon/ cabut ngampus yuk/ takut macet di jalan// 

 Jonny: Waduh!/ Udah jam (9:35) sembilan tiga lima 
nih/ mana belum siap-siap lagi// 

 Rey: Itu/ pintu (exit) eksit ada di sebelah kanan!// 


