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Catatan Awal

• Pengantar diskusi disampaikan sesuai tema acara; Utk itu
disampaikan secara ringkas, pola kerja secara umum ttg Jaringan
Telekomunikasi sampai Layanan Internet;
• Diskusi tentu dapat diperluas ttg berbagai hal terkait.



Tahap2 pengembangan

• Dari Telekomunikasi konvensional dengan Telpon > Seluler > 
Komunikasi antar Komputer dgn jaringan : Intranet > Global 
Intranet/Internet

Catatan : Saat ini hanya layanan Internet nya ICANN (Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers); Non profit Institusi di 
USA, yg ditawarkan dipakai secara Global dengan terbuka.
• Teknologi Internet dikembangkan oleh DARPA, unit dari US DoD.
• Pengembangan berikut adalah Aplikasi dan Konten yang dilaksanakan 

menggunakan layanan Internet



Berbagai lapisan TIK –
Teknologi Informasi dan Komunikasi Sumber : Tat kelola Internet, APJII

Jaringan Telekomunikasi
oleh Operator DN

Layanan Internet oleh 
ICANN dan partner2 nya

Aplikasi n Konten
oleh operator DN dan LN



Bandingkan secara Teknis
(hanya untuk melihat kesamaan dasar)

• Jaringan Internet di atas Telekomunikasi
• Jaringan Rel di atas Jalan raya

Sumber:
Dokumentasi pribadi



Catatan
• Di jalan raya hanya bisa berjalan Mobil dengan penumpang 4-5 orang
• Rel di atas jalan raya bisa dilalui Tram dengan penumpang puluhan–

ratusan orang.
• Bandingkan hal ini dengan SMS, Short Message Service, di jaringan

Telekomunikasi dengan E-Mail, bisa kirim video dan sebagainya, di
Jaringan Internet
• Di banyak negara, masyarakat tidak lagi menggunakan mobil, lebih

banyak menggunakan Tram untuk transportasi;
• Bandingkan dengan pola komunikasi kita saat ini, dengan jaringan

telekomunikasi atau Jaringan Internet ?



Cara kerja Operator Internet Global
US ICANN
• Setiap titik mendapat IP address

yg berasal dari ICANN

Sumber : Pengantar tentang tata kelola internet, 
APJII, Hal, 46

Server ISP



Jaringan Telekomunikasi : Umum

• Perkembangan mulai dari yg konvensional dgn kabel, Mobile dgn berbagai
teknologi, spt Amps, GSM dsb.
• Layanan ISP (Internet Service Provider) menghubungkan jaringan Telekomunikasi dari gadget 

kita dgn Layanan Internet dari ICANN
• Perkembangan Teknologi sampai saat ini menuju 5G

• Bandwidth yg dipakai lebih lebar
• Daerah frekuensi tinggi juga dipakai
• Dgn demikian, layanan nirkabel 5G ini, kecepatan transfer datanya bisa lebih tinggi, bersaing

dgn ISP yg menggunakan kabel FO saat ini, yg banyak kita pakai utk WiFi rumah kita.
• Cakupan area kerja lebih kecil, jadi secara umum perlu lebih banyak BTS utk area yg sama

dibandingkan teknologi sebelumnya; Karenanya lebih sesuai utk daerah yg relative padat.
• Layanan di jaringan Telekomunikasi ini umumnya adalah SMS, MMS, dan Voice; 

Operatornya adalah berbagai Perusahaan Telekomunikasi di Indonesia. Nomor
telpon nya diberikan oleh Kemkominfo kepada para operator di Indonesia dan 
lalu diberikan kepada kita/pelanggan telpon.



Jaringan Telekomunikasi : Issue2 hangat

• Belum mencapai seluruh pelosok Indonesia; Saat ini pembangunan
sedang dijalankan dgn kabel FO antar pulau (Prm Palapa Ring), dan 
juga Satelit.
• Kalau operator Telekomunikasi sudah mengoperasikan jaringan 5G, 

lalu bagaimana dgn operator2 ISP yg menggunakan kabel FO ?
• Perkembangan kedepan dalam waktu singkat : Hub di angkasa, yg

langsung menjangkau seluruh tempat didunia
• Di daerah Stratosphere (sekitar 20 km atau lebih) spt Google Loon
• Satelit Orbit rendah spt Starlink (sekitar 550 Km)

• Kalau operator Hub angkasa sdh berjalan, lalu bagaimana dengan
operator Telekomunikasi di darat seperti Telkom, Indosat dsb ?



Layanan Internet : Umum 1/2

• Operatornya adalah ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers, Institusi swasta mom profit, yg berbasis di California USA.
• ICANN memberikan nomor IP Address, dan DNS kepada agen/partner2 nya, 

termasuk utk Indonesia.
• Secara umum : IP address : ICANN > [APNIC ] > APJII > ISP > Users
• Secara umum : DNS : ICANN > [APNIC] > PANDI > DNS Operator > Users
APJII : Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
PANDI : Pengelola Nama Domain Internet Indonesia
ISP : Internet Service Provider
DNS : Domain Name System
>> Perkembangan kedepan layanan Internet : Menggunakan jaringan
Telekomunikasi di ruang angkasa.



Layanan Internet : Umum 2/2

• IP address utk Indonesia diatur/dialokasikan oleh ICANN
• DNS diatur secara umum dalam 2 bentuk
• Generic Top Level Domain (gTLD) spt [.com], [.net], [.asia] dsb; Dikelola

berbagai institusi yg mendapat lisensinya dari ICANN
• Country Code Top Level Domain spt [.id], [.tv], [.ly], [.co] dsb ; Utk Indonesia, 

dikelola PANDI.

• Partner2 ICANN : Secara umum ICANN melaksanakan kegiatan bisnis
dan hubungan dgn Publik; Berbagai partnernya, yg umumnya institusi
di USA, melaksanakan kegiatan teknisnya;



Generic TLDs
In the 1980s, seven gTLDs (.com, .edu, .gov, .int, .mil, .net, and .org) were created. 
Domain names may be registered in three of these (.com, .net, and .org) without restriction; 
the other four have limited purposes.

Catatan; Hal ini lalu dilanjutkan dgn dibukanya TLD2 baru utk berbagai Bisnis, 

cc TLDs

https://archive.icann.org/en/tlds/

https://en.wikipedia.org/wiki/Country_code_top-level_domain

https://archive.icann.org/en/tlds/
https://en.wikipedia.org/wiki/Country_code_top-level_domain


Layanan Internet : Issue2 hangat

• Dgn pandemic Covid, kita semua makin tergantung kepada layanan
Internet > kepada ICANN dan partner2 nya. Pengalaman berbagai negara 
lain spt Crimea dsb, yg pernah diputus layanan Internet nya perlu
diperhatikan.
• China dan Rusia sdh mengembangkan IntraNet nya dan sdh mulai

menyiapkannya juga untuk layanan ke negara lain juga. Bagaimana
sebaiknya sikap kita ? 
• Setiap TLD beroperasi sesuai dgn Peraturan di negaranya; Misal [.com] 

sesuai dgn peraturan di USA, [.co] peraturan di Colombia dst; 
• Hanya [.id] yang mengikuti peraturan di Indonesia; 

• Misal, PANDI harus mengetahui persis siapa yg menggunakan [.id]. 
• Padahal masyarakat banyak yg mengakses situs yg bukan [.id], yg blm tentu konten

nya sesuai dgn aturan Indonesia. Bagaimana sebaiknya kebijakan kita ?



Aplikasi dan Konten : Umum

• Secara teknis, Konten dijalankan oleh Aplikasi
• Operator aplikasi saat ini berada di DN dan LN
• Konten bisa disiapkan operator aplikasi langsung atau berupa UGC – User 

Generated Content, tetapi tetap diatur operator.
• Operator melayani Users, menggunakan layanan Internet ICANN.
• Regulasi di Indonesia secara umum saat ini : Semua konten boleh masuk

kecuali yang dilarang; Bandingkan dgn regulasi Filem yg diputar di Gedung 
Bioskop.
• Catatan regulator konten

• KPI mengatur konten Penyiaran Radio dan TV
• Dewan Pers mengatur Konten Pers



Aplikasi dan Konten : Issue2 hangat

• Bagaimana kita mengidentifikasi bahwa suatu konten bisa dipercaya ?
• Darimana asal konten tsb ?
• Apa semua konten Internet bebas masuk Indonesia ? Bagaimana kriteria

utk ngebloknya ? Bagaimana cara ngeblok nya ?
• Banyak yg mempertanyakan adanya berbagai larangan berdasarkan UU ITE 

?
• Issue2 ini bisa diteruskan karena banyak sekali ; bisa dibahas sampai kita

semua capek;
• Issue yg sering dibicarakan, yaitu kebenaran berita yg sering kita terima di Messaging 

Service spt WA dsb atau kita baca di suatu situs termasuk berbagai MedSos. 
• Issue lain kita diskusikan Bersama saja selama belum capek



Menerima informasi di 
Physical space/Konvensional
• Dari mana saja kita menerima info secara konvensional di Physical 

Space  ?
• Baca pengumuman di pohon di pinggir jalan, selebaran yg dibagikan di pinggir

jalan; 
• Jelas alamat penulisnya dan bisa lgs dikontak dan didatangi
• Tidak jelas alamat penulisnya

• Baca koran/majalah off atau on line
• Terdaftar di Dewan Pers atau tidak ?

• Mendengar dari Radio/ TV
• Ketemu teman, tatap muka atau di telpon

• Bagaimana kita bisa mempercayai info tersebut ?



Menerima informasi di 
Cyberspace/ Operator Aplikasi dan Konten
• Dari mana saja kita menerima Informasi tersebut ?
• Menerima e-mail

• Dari alamat yg dikenal secara personal
• Dari alamat yg gak dikenal

• Menggunakan gTLD spt [.com] atau ccTLD [spt .id] ?

• Membaca info di Websites, FB, IG, dan Sosmed lain
• Menggunakan gTLD atau ccTLD ?
• Apakah ada alamatnya di Physical space ?

• Menerima message melalui WA, Telegram, dll messaging services dari
seseorang
• Bagaimana kita bisa mempercayai info tersebut ?



Di Cyberspace ada semacam ‘rule oh thumb' ttg syarat membaca suatu
informasi; Sederhana aja; Kalau info tsb ada alamat jelas pembuatnya di 
Physical space atau ada trusted third party yg menjamin nya, maka ok 
lah dibaca; kalau enggak ya terserahlah mau dibaca atau enggak; tapi
perhatikan : because . . . . . .On the Internet . . . . 👇

https://en.wikipedia.org/wiki/On_the_Internet,_nobody_knows_you%27re_a_dog

Alamat di physical space ini harus alamat lengkap dan kalau nomor
telpon haruslah telpon kabel konvensional dari Telkom 021- atau 022 - ;  
Trusted Third Party ini bisa Dewan Pers misalnya;

https://en.wikipedia.org/wiki/On_the_Internet,_nobody_knows_you%27re_a_dog


Contoh: Bbrp WA yg saya terima dan . . . 
yg sejenis juga sering kita terima

Situs pemerintah South Africa



https://www.tempo.co/

https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers

https://www.tempo.co/
https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers


Catatan akhir

• Think before posting; 
• Posting di Sosmed bisa dibaca banyak orang dan bisa di copy
• Posting di Messaging services bisa di forward oleh semua yg nerima

• Check and Recheck informasi yg kita terima ke sumber yang dapat
ditelusuri di Physical Space, langsung maupun melalui Trusted Third 
Party
• Issue2 lain yg banyak sekali ttg Internet ini, kita diskusikan Bersama 

saja.



Sekian dan Terima kasih
ashwin.sasongko@gmail.com


