


Pengantar Teknologi Mobile

Seiring dengan produktivitas manusia yang semakin

meningkat dan kemajuan jaman yang sangat pesat,

kebutuhan untuk berkomunikasi dan bertukar data

dengan cepat, mudah dan mobile merupakan sebuah

tuntutan.

Teknologi wireless berkembang begitu cepat untuk

memenuhi tuntutan pengguna yang membutuhkan

komunikasi dengan kecepatan tinggi, kapasitas besar

(broadband) serta dengan mobilitas yang tinggi menuju

broadband mobile communication.



Trend gaya hidup

Aplikasi layanan telekomunikasi yang pada
awalnya hanya layanan fixed sekarang ini telah
dituntut untuk dapat dinikmati menggunkan
perangkat bergerak seperti PDA dan laptop.
Beberapa aplikasi layanan multimedia yang
sekarang banyak dinikmati antara lain adalah m-
learning, m-banking, m-shopping, e-medicine, e-
government, tele-medicine dan lain sebagainya.



Kemajuan ICT

Kemajuan teknologi telekomunikasi dan
informatika biasa disebut Informatics,
Communications Technology (ICT) telah banyak
membantu pengguna dalam kehidupan sehari-
hari.



Perubahan Paradigma dalam Telekomunikasi
Paradigma Lama Paradigma Baru

Pasar monopolistik Pasar kompetitif

Regulasi sangaat ketat Hampir tanpa regulasi

Infrastruktur telekomunikasi Infrastruktur informasi

Jasa dasar dan non-dasar Jaringan dan jasa

Informasi dengan format terpisah
untuk suara, data, teks, gambar

Informasi dalam format multimedia
(konvergensi)

Hybrid analog/digital Seluruhnya digital

Circuit-switched IP (Packet-Swiched)



Paradigma Lama Paradigma Baru

Dominasi saluran kawat/kabel Dominasi oleh nirkabel dan bergerak
(mobile)

Pentaripan sesuai jumlah menit Pentaripan sesuai dengan jumlah byte

Tergantung jarak Tidak tergantung jarak

Dominasi badan usaha milik negara Dominasi oleh perusahaan swasta dan
perusahaan public

Industrial economy New economy



Telekomunikasi di Indonesia diatur oleh
undang-undang telekomunikasi no 36/1999
berikut PP dan KM yang terkait, sedangkan
penyiaran dan informatika diatur oleh
perangkat Undang-undang berikut PP dan KM
tersendiri secara terkotak-kotak.

Kemajuan ICT yang menuju konvergensi telah
mendorong perubahan trend gaya hidup dari
user



Dimana gaya hidup user dewasa ini memiliki karakteristik
sebagai berikut :

Koneksi online mulai popular

Ketergantungan akan telepon bergerak mulai tinggi.

Mix Contents on-line dan off-line. Sebagian besar
contents adalah off-line dalam bentuk CDROM,
majalah dan buku-buku.



 Contact lists ada pada aplikasi dan
perangkat

 Broadband access diperkenalkan dan
digunakan

 E-commerce, e-transaction belum popular



Dimasa yang akan datang trend gaya hidup
akan memiliki karakteristik sebagai berikut :

a. Setiap orang dan segala sesuatu
terhubung secara otomatis dimana saja
dan kapan saja (komunikasi dinamis
tanpa batas).

b. Tempat utama mencari contents adalah
on-line



c. Koneksi dengan pita lebar sudah umum
baik fixed maupun bergerak

d. E-commerce, e-transaction menjadi hal
yang utama.

Terlihat bahwa trend kedepan adalah
setiap teknologi harus terkoneksi satu sama
lain sehingga tercipta suatu konvergensi.



Berbagai jenis aplikasi yang ditawarkan
bukan hanya untuk keperluan
komunikasi saja tetapi telah merambah
untuk seluruh bidang kehidupan dari
pendidikan, perbankan, belaja, hingga
hiburan seperti game, music dan film.



Pertumbuhan Pengguna Teknologi Wireless
di Indonesia

5.75 M

Fixed Wireline Fixed Wireless Celluler Internet Broadband

8.7 M 63 M 25 M 500 K

TELKOM 99%

BBT < 1 %

Penetrasi

4 %

TELKOM 71 %

Indosat 5 %

Bakrie 24 %

Penetrasi

2.6 %

Telkomsel 56 %

Indosat 25 %

EXCEL 16 %

OTHER 3 %

Penetrasi

28,6 %

Internet Kiosk 56 %

Campuses 25 %

Schools 1 %

Offices 41 %

Households 12 %

Penetrasi

11,4 %

Speedy 20 %

Wireless BB

Other

Penetrasi

0,2 %

Sumber : Wibisono & Hantoro (2008: 7 )



Terlihat bahwa pelanggan terbesar di
Indonesia adalah telekomunikasi wireless
baik selular maupun fixed wireless access
(FWA). Sedangkan pertumbuhan pelanggan
fixed wireless dari waktu ke waktu cendrung
berkurang. Ini disebabkan mahalnya biaya
investasi yang dibutuhkan walaupun
memiliki performasi yang lebiih stabil
dibandingkan dengan wireless.



Komunikasi berbasis IP memberikan banyak keuntungan
bukan hanya pada pengguna tetapi juga bagi operator.
Keuntungan bagi pengguna yang signifikan adalah tarif
yang cendrung turun dengan kualitas yang semakin baik.
Sedangkan keuntungan bagi operator adalah semakin
rendahnya investasi (Capital expenditure, CAPEX) dan
biaya operasi serta semakin sederhanya jaringan dengan
kapasitas dan kecepatan yang semakin besar.



Klasifikasi Teknologi Mobile
BroadBand

Teknologi akses dapat dibedakan atas
teknologi berbasis wireline dan wireless.
Evolusi teknologi akses wireline diawali dari
PSTN(jaringan kabel) berkembang ke ISDN
lalu menuju ke DSL sebagai antisipasi
komunikasi BroadBand.



Perkembangan internet juga
mengalami kemajuan yang sangat luar
biasa yang semula untuk e-mail dan FTP,
kini mampu untuk chatting, web based
application, portal serta mampu
mendukkung VoIP dan IPTV. Dengan IPTV
kita dapat menikmati internet sekaligus
menyaksikan acara TV dalam satu layar.



Evolusi Teknologi akses, Internet dan
Broadcasting

Sumber : Wibisono & Hantoro (2008: 10 )



Kondisi Koneksi Jaringan



Jaringan 3G akan lebih banyak digunakan dari pada 2G
dan seiring ekspansi jaringan operator jaringan 4G sudah
mulai beroperasi.

Salah satu teknologi komunikasi masa depan adalah
teknologi 4G, yang didefinisikan sebagai jaringan yang
dapat beroperasi pada teknologi internet serta
mengkombinasikan dengan aplikasi lainnya seperti Wifi
dan WiMAX.



Sampai saat ini teknologi 4G ini masih terus
dikembangkan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari
penerapan teknologi 4G ini adalah :

a. Penggunaan spektrum yang lebih efisien

b. Kapasitas jaringan yang lebih besar

c. Kecepatan data yang cepat minimal 100Mbps untuk
setiap node yang ada



d. Handover yang baik ditengah kerumitan
jaringan yang ada.

e. Kemampuan integrasi dengan beragam
jaringan yang ada.

f. Transfer data dengan kualitas terbaik (realtime
audio, high speed, data access, mobile TV dan
lainnya).



g. Sistem IP berbasis paket swiched
network

h. Mendukung service multimedia interaktif

i. Teleconference, wireless internet

j. Global mobility, service portability, low-
cost service

k. Skalabilitas untuk jaringan





SOAL LATIHAN

1. Paradigma lama dalam telekomunikasi, yaitu :
a. Pasar kompetitif d. Format multimedia
b. Seluruhnya digital e. Hybrid analog/digital
c. Jaringan dan jasa

2. Di bawah beberapa Karakteristik trend gaya hidup kedepan,
kecuali :
a. Komunikasi tanpa batas/online d. Informasi media cetak
b. e-commerce e. e-library
c. e-learning



2. Di bawah beberapa Karakteristik trend gaya hidup kedepan,
kecuali :
a. Komunikasi tanpa batas/online d. Informasi media cetak
b. e-commerce e. e-library
c. e-learning

3. Merupakan serangan yang dibuat oleh hacker yang
mengirimkan request dalam jumlah yang sangat besar dan
dalam waktu yang bersamaan, yaitu:
a. Denial of Service attack d. Smurf Attack
b. Wiretapping e. Logic Bomb
c. Trojan



3. Merupakan serangan yang dibuat oleh hacker yang
mengirimkan request dalam jumlah yang sangat besar
dan dalam waktu yang bersamaan, yaitu:
a. Denial of Service attack d. Smurf Attack
b. Wiretapping e. Logic Bomb
c. Trojan

4. Dibawah ini membuat password yang baik, kecuali :
a. Gunakan kombinasi angka dan huruf
b. Gunakan karakter @,#,$,&,*, dll
c. Buat sepanjang mungkin
d. Mudah diingat tapi susah ditebak orang
e. Panjang dan kompleksitas
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a. Gunakan kombinasi angka dan huruf
b. Gunakan karakter @,#,$,&,*, dll
c. Buat sepanjang mungkin
d. Mudah diingat tapi susah ditebak orang
e. Panjang dan kompleksitas

5. Salah satu teknolgoi 4G, yaitu:
a. GSM d. W-CDMA
b. CDMA e. HSDPA
c. WiMax



5. Salah satu teknolgoi 4G, yaitu:
a. GSM d. W-CDMA
b. CDMA e. HSDPA
c. WiMax

1. Paradigma lama dalam telekomunikasi, yaitu :
a. Pasar kompetitif d. Format multimedia
b. Seluruhnya digital e. Hybrid analog/digital
c. Jaringan dan jasa


