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ABSTRACT
Tariff regulation is essential to secure a competitive business. In digital television
broadcasting, the multiplexing broadcast channel leasing tariff will greatly affect the
competition between content or program service provider and multiplexing providers.
Information about competitions in digital television, especially in provision of digital
television multiplexing infrastructure is needed. This research is conducted non only
technically, but also from the point of view of regulation and business. Regulatory analysis is
carried out by referring to the implementation of existing regulation of digital television
broadcasting in Indonesia and in other countries. In technical analysis, the technical
calculations of deployment of the multiplexing infrastructure in service area is analized., The
business analysis compared the ability of the purchasing power of the broadcasting content
or program service provider with the multiplexing channel leasing fare using various
technical configurations. The tariff analysi focused on the possibility of appliying the upper
and lower limit of the fare policies as well as the possibilities of the implementation of
subsidized policies for the deployment of multiplexing infrastructure in a non economic areas.
Keywords: digital television, regulation, tariff, broadcast, channel

ABSTRAK
Regulasi tarif sangat penting dalam mengawal suatu bisnis yang kompetitif. Dalam bidang
penyiaran televisi digital, tarif sewa saluran siaran multiplexing akan sangat berpengaruh
terhadap kompetisi yang terjadi antara penyedia konten dan antar penyelenggara
multiplexing sendiri. Informasi mengenai kompetisi di bidang televisi digital, terutama pada
penyediaan infrastruktur multiplexing televisi digital sangat diperlukan. Untuk itu dalam
penelitian ini dilakukan kajian baik secara regulasi, teknis dan bisnis. Analisis regulasi
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dilakukan dengan mengacu kepada regulasi penyelenggaraan televisi digital yang sudah ada
di Indonesia maupun di negara lain. Pada analisis teknis akan dibahas tentang perhitungan
teknis penyelenggaraan infrastruktur multiplexing di wilayah pelayanan dan pada analisis
bisnis akan dibandingkan kemampuan daya beli penyelengara konten terhadap tarif sewa
saluran multiplexing dengan menggunakan berbagai konfigurasi teknis. Dalam analisis tarif,
yang menjadi fokus adalah kemungkinan penerapan kebijakan tarif batas atas dan batas
bawah, serta kemungkinan penerapan kebijakan subsidi untuk penyelenggaraan infrastruktur
multiplexing di daerah nonekonomis.
Kata kunci: televisi digital, regulasi, tarif, penyiaran, saluran multiplexing

1. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi penyiaran sudah bergeser dari era teknologi analog
ke era teknologi digital. Teknologi digital pada penyelenggaraan penyiaran
memberikan banyak kelebihan daripada teknologi analog, diantaranya adalah
fleksibilitas dalam penggunaan kualitas layanan, penghematan spektrum frekuensi,
kualitas video dan audio yang bisa ditingkatkan, bahkan hingga kualitas High
Definition (HD), dan infrastruktur sharing (multiplexing dan tower).
Penyelenggaraan televisi digital, memerlukan suatu infrastruktur tambahan
yakni infrastruktur multiplexing. Infrastruktur multiplexing merupakan infrastruktur
yang berfungsi sebagai aggregator konten siaran televisi digital. Dalam peta regulasi
di Indonesia, infrastruktur multiplexing akan memiliki lisensi Lembaga Penyiaran
Penyelenggara Penyiaran Multiplexing (LPPPM), sedangkan pembuatan layanan atau
konten siaran akan menjadi tanggung jawab dari Lembaga Penyiaran Penyelenggara
Program Siaran (LPPPS).
Dalam bisnis penyiaran digital, penyelenggara konten akan menyewa
infrastruktur multiplexing untuk dapat menyiarkan kontennya ke masyarakat. Perihal
sewa saluran multiplexing ini, pemerintah juga menetapkan regulasi terkait dengan
perhitungan sewa saluran siaran multiplexing. Regulasi terhadap perhitungan sewa
saluran siaran multiplexing tersebut dimaksudkan untuk memberikan panduan tata cara
perhitungan tarif sewa saluran siaran multiplexing, supaya perhitungan yang dilakukan
oleh LPPPM dapat mengikuti kaidah cost based (amanat UU 36 tahun 1999 tentang
Telekomunikasi), dan tarif yang dihasilkan bisa berlaku secara adil dan transparan
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kepada LPPPM lainnya selaku kompetitor, maupun LPPPS sebagai penyewa saluran
siaran multiplexing.
Permasalahan yang ada adalah bahwa penyelenggara siaran saluran siaran
multiplexing (LPPPM) menerapkan tarif sewa berdasarkan perhitungannya sendiri dan
untuk memperoleh tingkat Return of Investment (RoI) yang wajar, akan tetapi belum
tentu seluruh penyelenggara konten siaran (LPPPS) memiliki kemampuan sewa yang
dapat memenuhi besaran sewa yang ditentukan oleh LPPPM.
Akibatnya adalah ketika tarif sewa saluran multiplexing terlalu tinggi maka
kemampuan daya beli sewa saluran multiplexing tidak tercapai sehingga
penyelenggara konten siaran akan terbebani secara finansial. Namun dilain pihak
ketika ada kebijakan untuk menurunkan tarif sewa saluran multiplexing untuk
memenuhi kemampuan sewa saluran multiplexing dari LPPPS, LPPPM akan kesulitan
untuk mendapatkan tingkat RoI yang wajar dan cenderung membebankan Service
Level Agreement (SLA) kepada pelanggan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebutuhan dari kebijakan
tarif sewa saluran siaran multiplexing dan juga strategi yang bisa dijalankan oleh
pemerintah untuk menciptakan iklim kompetisi industri penyiaran digital yang
berimbang dan transparan.

2. KAJIAN PUSTAKA
2.1 Standar Teknologi Televisi Digital
Terdapat beberapa standar sistem pemancar televisi digital di dunia
diantaranya, yaitu televisi digital (DTV) di Amerika, penyiaran video digital terestrial
(DVB-T) di Eropa, dan layanan penyiaran digital terestrial terintegrasi (ISDB-T) di
Jepang. Semua standar sistem pemancar sistem digital tersebut berbasiskan sistem
pengkodean OFDM dengan kode suara MPEG-2 untuk ISDB-T dan DTV serta
MPEG-1 untuk DVB-T [1].
Melalui Peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2012 tentang Standar
Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free-to-Air),
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pemerintah

menetapkan

penggunaan

standar

teknologi

DVB-T2

untuk

penyelenggaraan televisi digital di Indonesia dengan mempertimbangkan tren dunia
dan juga kesepakatan bersama antar penyelenggara penyiaran di Indonesia [2].
Standar televisi digital DVB-T pertama kali dikenalkan pada tahun 1995.
Secara simultan, kebutuhan frekuensi untuk keperluan penyiaran juga menjadi
semakin besar namun dihadapkan pada kebutuhan di luar penyiaran yang juga
memerlukan frekuensi, sehingga perlu menggunakan spektrum frekuensi secara
efisien (efisiensi spektrum). Dalam meningkatkan efisiensi spektrum, dikembangkan
standar DVB-T2, yang mampu meningkatkan kapasitas multipleks minimal 30% lebih
besar daripada DVB-T dengan menggunakan antena penerima yang sama. Langkah
yang diambil Indonesia dalam mengimplementasikan standar DVB-T2 sangat tepat
karena besarnya minat negara-negara lain terhadap standar yang sama, sehingga akan
lebih mudah dalam hal ketersediaan perangkat dan juga harga perangkat di masa yang
akan dating.
Gambar 1 memperlihatkan standar DVB-T dan DVB-T2 yang merupakan
standar yang paling banyak digunakan di beberapa negara.

Gambar 1 Sebaran Penggunaan Standar Televisi Digital di Dunia [3]
Tabel 1 memperlihatkan secara rinci standar televisi digital yang digunakan di
beberapa negara.
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Tabel 1 Penerapan TV Digital di Beberapa Negara [3]
No

Negara

1
2
3
4

Argentina
Austria
Australia
Belgia

5

Brasil

6

Brunei

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

China
Denmark
Perancis
Jerman
Hongkong
India
Belanda
Filipina
Malaysia
Singapura
Afrika
Selatan
Inggris
USA
Jepang
Taiwan
Korea

18
19
20
21
22

Badan Regulasi

Awal TV
Digital
2005
2001
2006
2002

Ganti
Sistem
2010
2010
2010

Populasi
(Juta)
39,9
19,8
8,1
10,3

2004

2014

188,1

DVB-T

2005

2015

0,379

Standar

ATA
ACMA
ARABT
CSA
Ministry of Informtioan
& Communication
Ministry of Informtioan
& Communication
SARFT
NTA
CSA
RATP
OFTA
TRAI
RAN
NTC
MCMC
MDA
DBAB

ATSC, DVB-T
DVB-T/H
DVB-T
DVB-T/H
ISDBT/SBTD-T

DMB-T/H
DVB-T
DVB-T/H
DVB-T/H
DVB-T/H
DVB-T/H
DVB-T/H
DVB-T/H
DVB-T/H
DVB-T/H
DVB-T/H

2005
2005
2000
2002
1999
1999
1999
2000
1998
1999
2001

2015
2009
2011
2010
2012
2006
2015
2015
2015

1000
5,5
80,1
82,5
6,9
1000
16,1
85,2
26,9
4,2
47,43

Ofcom
FCC
MPHPT
NCC
MIC

DVB-T/H
ATSC8-VSB
ISDB-T
DVB-T/H
ATSC/T-DMB

1998
1995
2002
2001
1997

2012
2009
2011
2010
2012

59,2
301,64
128,1
22,5
49,04

2.2 Keuntungan Teknologi Televisi Digital
Teknologi penyiaran televisi digital memiliki beberapa keuntungan dan manfaat
utama, diantaranya adalah [4] :
(1)

Memberikan peningkatan efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio.
Satu kanal frekuensi radio dalam kasus penyiaran televisi digital
terestrial dapat digunakan sampai dengan 6 (enam) stasiun televisi. Jika semua
stasiun televisi siaran beralih ke digital, maka semua stasiun televisi siaran
nasional dan lokal yang ada saat ini bisa mendapatkan kanal dengan
kemungkinan interferensi yang minimal. Efisiensi pemanfaatan kanal tersebut
didapatkan karena penerapan sistem kompresi pada teknologi penyiaran televisi
digital terestrial. Kompresi adalah suatu konversi data ke suatu format yang
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membutuhkan bit yang lebih sedikit. Ukuran data dalam bentuk telah
terkompresi (Compress, C) relatif terhadap ukuran aslinya (Original, O) dikenal
dengan rasio kompresi (R=C/O).

Gambar 2 Ilustrasi Kapasitas Program Siaran TV Digital [5]
Gambar 2 memperlihatkan ilustrasi kapasitas program siaran televisi
digital. Setiap slot ditempati oleh program siaran DVB-T yang berbeda-beda.
Masing-masing warna merepresentasikan satu jenis penyelenggara program
siaran, sehingga bila ada satu warna yang menempati lebih dari satu slot berarti
ada penyelenggara program siaran yang memiliki lebih dari satu jenis program
siaran.
(2)

Meningkatkan kualitas penerimaan siaran televisi.
Teknologi penyiaran televisi digital juga memperbaiki kualitas siaran
karena lebih tahan terhadap derau dan kemudahannya untuk diperbaiki
(recovery) pada bagian penerimaannya dengan menggunakan kode koreksi
kesalahan (error correction code). Selain itu pengaruh interferensi dan
penggunaan sistem Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
sanggup untuk mengatasi pengaruh lintas jamak yang pada umumnya
mengakibatkan gema (echo) dan memunculkan gambar ganda pada perangkat
penerima siaran televisi.
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Dalam sistem penyiaran televisi digital terestrial memungkinkan penggunaan
Single Frequency Network (SFN), yang memungkinkan sebuah stasiun televisi
memperluas area cakupannya dengan memasang sejumlah stasiun pemancar yang
tersebar pada wilayah aplikasi yang luas namun semuanya beroperasi pada kanal
frekuensi yang sama, sehingga dapat meningkatkan cakupan pelangganny
a tanpa memerlukan lebih dari satu kanal. Kelebihan dari SFN dibandingkan
dengan Multi Frequency Network (MFN) adalah efisiensi bandwidth yang lebih tinggi,
untuk cakupan yang sama dimana MFN memerlukan tiga frekuensi lebih besar
sedangkan dengan SFN hanya diperlukan satu frekuensi dan transmisi daya yang lebih
rendah seperti yang diperlihatkan pada Gambar 3.

Gambar 3 Penggunaan SFN Pada Sstem Siaran TV Digital [6]
2.3 Konsep Penyelenggaraan Multiplexing di Indonesia
Entitas baru yang akan muncul pada penyelenggaraan televisi digital adalah
penyelenggara multiplexing, yang disebut sebagai Lembaga Penyiaran Penyelenggara
Penyiaran Multiplexing (LPPPM). Gambar 4 memperlihatkan konsep konfigurasi
multiplexing.
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Gambar 4 Konfigurasi Multiplexing [7]
Penyelenggaraan multiplexing akan dilelang kepada penyelenggara yang sudah ada
yang sudah memiliki lisensi penyelenggara penyiaran.
2.4 Regulasi Tarif Multiplexing
Seperti telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa konsep
penyelenggaraan penyiaran digital akan melibatkan penyelenggara infrastruktur yakni
LPPPM (multiplexing) dan penyedia konten siaran (LPPPS), dimana penyedia konten
siaran tidak memiliki infrastruktur untuk memancarkan siarannya kepada pelanggan,
sehingga harus menyewa salura siaran kepada penyelenggara multiplexing yang ada
[8].
Dalam peraturan menteri tersebut, dijelaskan bahwa skema penyewaan saluran
siaran multiplexing adalah berdasarkan besaran kanal yang disewa yang terdiri dari
biaya untuk mengaktifkan dan biaya pemakaian kanal. Sewa saluran siaran sangat
dipengaruhi juga oleh konfigurasi dan kualitas layanan yang disediakan oleh
penyelenggara multiplexing sehingga akan sangat bervariasi dari satu penyelenggara
dan penyelenggara lainnya.
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2.5 Formula Perhitungan Tarif Sewa Saluran Siaran Multiplexing
Secara cost based (berbasis biaya), formula perhitungan untuk tarif sewa kanal
multipleks diturunkan dari total investasi dibagi dengan persentase kanal yang disewa
terhadap total kanal yang tersedia [9].

Biaya sewa =

biaya penyelenggaraan infrastruktur pertahun
kapasitas kanal total multipleks (Mbps)

x kapasitas sewa kanal (Mbps) (1)

Keterangan:
Biaya penyelenggaraan
infrastruktur per tahun

: Total

biaya

dikonversikan

investasi
ke

penyelenggaraan

yang

dalam

biaya

per

tahun

(depresiasi, opex, RoC, overhead)
Kapasitas total kanal mux

: Kapasitas (bitrate) total dari kanal
multipleks yang disewakan oleh
penyelenggara dengan konfigurasi
teknis tertentu

Kapasitas kanal mux sewa

: Kapasitas (bitrate) yang disewa oleh
penyelenggara

konten

televisi

digital
Biaya sewa tersebut bisa dikonversikan menjadi per tahun atau per bulan sesuai
dengan kebutuhan dari penyelenggaraan televisi digital. Sehingga dengan tarif sewa
berbasis biaya, maka pihak penyelenggara infrastruktur akan mendapatkan jaminan
terhadap investasi jaringan, sedangkan pihak penyewa mendapatkan harga sewa yang
sesuai dengan level kualitas layanan jaringan yang diberikan oleh multiplexer tersebut.
Pada Tabel 2 dapat dilihat kebutuhan sewa bandwidth multiplexing sesuai dengan
konten siaran.
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Tabel 2 Kebutuhan Sewa Bandwidth Multiplexing
Konten

Kebutuhan sewa Bandwidth Multiplexing

Real-time Sport

6 Mbps

Standar Definition

2.5 Mbps

High Definition

12 Mbps

3. IDENTIFIKASI INDUSTRI PENYIARAN DIGITAL DI INDONESIA

3.1 Identifikasi LPPPS dan LPPPM
Lembaga penyelenggara penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap
tidak berbayar (free-to-air) terdiri atas:
(1) Lembaga Penyiaran Penyelenggara Program Siaran (LPPPS) merupakan
penyelenggara yang diantaranya adalah Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga
Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas.yang mengelola program
siaran untuk dipancarluaskan kepada masyarakat di suatu wilayah siaran melalui
saluran siaran atau slot dalam kanal frekuensi.
(2) Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multiplexing (LPPPM) merupakan
lembaga yang memiliki ijin dari Pemerintah untuk membangun infrastruktur
penyiaran multiplexing dan menyalurkan beberapa program siaran melalui suatu
perangkat multipleks dan perangkat transmisi kepada masyarakat di suatu zona
layanan. Penyelenggara multiplexing adalah penyelenggara yang sudah memiliki
ijin sebagai penyelenggara siaran namun tidak seluruh penyelenggara siaran
tersebut bisa mendapatkan lisensi penyelenggara multiplexing. Hal ini dilakukan
pemerintah untuk menjaga iklim kompetisi, efisiensi industri penyiaran, dan juga
proteksi terhadap sumber daya yang terbatas yakni spektrum frekuensi.

3.2 Analisis Supply Penyelenggaraan Televisi Digital di Indonesia
Supply penyelenggaraan televisi digital di Indonesia adalah bisnis multiplexing
yang dilakukan oleh penyelenggara multiplexing (LPPPM) dimana ada multiplexing
bandwidth resource yang dibangun oleh penyelenggara dengan menggunakan
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spectrum resource dari pemerintah. Penyelenggara multiplexing menyampaikan biaya
sewa yang akan menjadi harga sewa saluran multiplexing seperti pada Tabel 3.
Tabel 3 Penawaran Harga Sewa Saluran Multiplexing Oleh LPPPM [8]
SDTV per
Mbps per
tahun (juta)

2012

2013

2014

2015

2016

Jakarta
Cilegon
Malimping
Pandeglang

1.198
356
318
324

1.193
354
317
323

1.204
356
319
325

1.215
361
323
328

1.226
365
327
333

Besaran nilai diatas merupakan besaran nilai yang ditawarkan oleh LPPPM di
daerah yang telah disebutkan diatas, sehingga seluruh penyelenggara LPPPS yang
akan beroperasi di daerah tersebut harus menyewa dengan harga penawaran yang
ditentukan.
3.3 Analisis Simulasi Sewa Multiplexing Televisi Digital di Indonesia
Analisis simulasi ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan dari
penyelenggara siaran untuk menyewa saluran multiplexing yang ditawarkan oleh
LPPPM. Hal yang akan dianalisis adalah :
(1) Pendapatan penyelenggara konten siaran baik nasional maupun lokal.
(2) Biaya operasional penyelenggaraan konten.
(3) Profit penyelenggaraan konten siaran.
Adapun pendekatan yang dilakukan pada simulasi ini adalah :
(1) Menggunakan sample dari laporan keuangan perusahaan penyiaran.
(2) Asumsi bahwa perangkat aktif yang sudah dimiliki oleh penyelenggara tetap
menjadi asset dan beban depresiasinya.
(3) Asumsi

penggantian sistem transmisi analog menjadi digital akan

mengurangi beban operasional 5% untuk biaya listrik dan 5% untuk sewa
menara pertahun.
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Dengan pendekatan tersebut diatas, maka Tabel 4 berikut adalah tabel hasil simulasi
untuk penyelenggara siaran di wilayah sample yaitu Jakarta, Malimping, Cilegon, dan
Pandeglang dengan tambahan biaya sewa saluran multiplexing.
Tabel 4 Simulasi Laporan Keuangan Penyelenggara Penyiaran Swasta dengan
Tambahan Biaya Sewa Saluran Multiplexing
Operator

TV Lokal 1

Tahun

Wilayah
Layanan

Pendapatan

Biaya
Operasional

Pendapatan
Lain-lain (biaya

Profit

lain-lain)

2010

Jakarta

3,143,000,000

6,491,210,000

(176,100,000)

(3,524,310,000)

2011

Jakarta

4,154,000,000

6,968,480,000

(85,000,000)

(2,899,480,000)

2012

Jakarta

3,130,000,000

7,420,550,000

2,092,000,000

(2,198,550,000)

2007

Pandeglang

1,308,585,743

1,535,890,698

(194,817,264)

(422,122,219)

2008

Pandeglang

1,723,945,532

1,786,008,062

(251,309,319)

(313,371,849)

2009

Pandeglang

1,614,415,100

1,671,036,798

(192,031,894)

(248,653,592)

2010

Pandeglang

1,927,997,307

1,671,631,341

(260,279,500)

(3,913,534)

2010

Jawa Barat

1,366,560,000

3,521,322,074

8,000,000

(2,146,762,074)

2011

Jawa Barat

2,733,120,000

4,167,790,148

7,000,000

(1,427,670,148)

2012

Jawa Barat

4,202,172,000

5,647,205,360

7,000,000

(1,438,033,360)

TV Lokal 2

TV Lokal 3

Bila dilihat dari segi profit yang didapatkan oleh penyelenggara, ternyata
seluruh penyelenggara mengalami defisit profit (merugi). Kondisi tersebut merupakan
kondisi yang akan terjadi bila migrasi teknologi analog ke digital tidak diimbangi
dengan munculnya ekosistem bisnis konten siaran yang lebih banyak dan mengarah
kepada konten lokal dan kebijakan dari pemerintah untuk memberikan subsidi kepada
penyelenggara siaran sehingga tarif sewa multiplexing tidak membebani operasional
penyelenggara.
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4. HASIL KAJIAN DAN ANALISIS

4.1 Analisis Cost Benefit Kebijakan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas
Bawah Sewa Saluran Multiplexing
Kewajaran nilai suatu tarif tentunya dipengaruhi oleh beberapa hal yakni:
(1) Konfigurasi jaringan
(2) Jaminan kualitas layanan (QoS)
(3) Coverage
(4) Profit margin
(5) Faktor resiko bisnis atau Weighted Average Cost of Capital (WACC)
Dari hal tersebut di atas diperoleh kebijakan batas atas dan batas bawah dari sewa
aluran multiplexing yang akan memberi keuntungan bagi pihak LPPPM maupun
LPPPS seperti pada Tabel 5 dan 6.

Tabel 5 Kebijakan Penerapan Batas Atas Sewa Saluran Multiplexing
Pihak

LPPPM

LPPPS

Benefit

Cost
1. Adanya pembatasan profit margin oleh
Setiap penyelenggara LPPPM memiliki
pemerintah sehingga LPPPM tidak bisa
panduan yang pasti akan perhitungan
menerapkan tarif melebihi batasan tertentu.
biaya sewa saluran multiplexing dan
2. Mendorong kepada skema kompetisi tarif
penerapan biayanya.
antar LPPPM jika tidak ada pengawasan
dari pemerintah.
Melindungi LPPPS dan penerapan tarif
sewa saluran yang terlampau mahal
oleh LPPPM diatas harga Cost Based.

Tabel 6 Kebijakan Penerapan Batas Bawah Sewa Saluran Multiplexing
Pihak
LPPPM

LPPPS

Benefit
Melindungi dari skema kompetisi tarif
sewa antar LPPPM yang membawa
kepada perang tarif sewa.
Penetapan tarif sewa batas bawah
dengan standar minimal QoS akan
memastikan standar QoS yang diterima
LPPPS.

Cost
Tidak bisa menerapkan strategi tarif rendah
untuk mengisi okupansi jaringan yang
masih rendah.
Tidak bisa berharap kepada penurunan tarif
di bawah biaya (cost based).
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4.2 Rekomendasi Strategi Implementasi untuk Setiap Kebijakan Tarif Sewa
Saluran Multiplexing

4.2.1 Rekomendasi Kebijakan Tarif Batas Atas Sewa Saluran Multiplexing
Kebijakan tarif batas atas merupakan kebijakan yang layak diterapkan di
Indonesia melihat bahwa dengan tarif yang ditawarkan oleh penyelenggara LPPPM
yang sudah ada, banyak penyelenggara LPPPS tidak memiliki kemampuan daya beli
saluran siaran multiplexing.
(1) Penerapan dilakukan dengan formulasi kebijakan tarif batas atas ditetapkan oleh
pemerintah, melihat kepada kondisi ideal penyelenggaraan konfigurasi jaringan
multiplexing suatu penyelenggara pada suatu wilayah layanan dengan
mempertimbangkan kebutuhan dari penyelenggara siaran saluran multiplexing.
(2) Formulasi tarif batas atas dilakukan dengan menetapkan kewajaran profit margin
yang bisa diperoleh oleh penyelenggara LPPPM.

4.2.2 Rekomendasi Kebijakan Tarif Batas Bawah Sewa Saluran Multiplexing
Kebijakan tarif batas bawah belum merupakan kebijakan yang diperlukan untuk
mengantisipasi supaya tidak terjadi perang tarif sewa saluran multiplexing.
(1) Pemerintah menetapkan standar QoS minimal yang harus dipenuhi oleh
penyelenggara LPPPM.
(2) Pemerintah menetapkan standar resiko minimal (WACC) untuk melindungi
investasi yang dilakukan penyelenggara LPPPM

4.3

Rekomendasi Kebijakan Subsidi Penyelenggara Saluran Multiplexing
Kebijakan subsidi kepada penyelenggara saluran multiplexing bertujuan untuk

menurunkan tarif sewa saluran multiplexing yang diberikan kepada penyelenggara
LPPPS agar bisa membeli saluran multiplexing dan masih mendapatkan profit dari
bisnisnya. Kebijakan subsidi dilakukan dengan strategi sebagai berikut:
(1) Subsidi Set Top Box kepada seluruh masyarakat menggunakan dana pemerintah.
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(2) Subsidi diberikan untuk mengembangkan konfigurasi jaringan dengan standar
QoS dan detail perangkat yang ditetapkan oleh pemerintah dan dengan komitmen
tarif yang terjangkau bagi LPPPS
(3) Subsidi dibatasi hanya untuk penyelenggaraan jaringan, dan bukan untuk
penyelenggaraan konten swasta.
(4) Pemerintah

membentuk

penyelenggara

konten

publik

(TVRI)

untuk

mengembangkan konten lokal supaya dapat meningkatkan pendapatan
penyelenggara siaran.

KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Kondisi ketidak-mampuan penyelenggara dalam menyewa saluran multiplexing
dapat diatasi dengan kebijakan tarif batas atas atau dengan subsidi untuk
penyelenggara LPPPM untuk mendapatkan tarif yang terjangkau bagi
penyelenggara LPPPS.
2. Cost benefit penerapan kebijakan batas atas sewa saluran multiplexing, akan lebih
memberikan keuntungan kepada penyelenggara LPPPS dengan terlindungi dari
tindakan penerapan biaya sewa saluran multiplexing yang lebih mahal daripada
biaya cost based-nya.
3. Rekomendasi strategi penerapan kebijakan tarif batas bawah sewa saluran
multiplexing dilakukan untuk mencegah adanya perang tarif.
4. Rekomendasi strategi penerapan kebijakan subsidi adalah dengan penyediaan Set
Top Box kepada seluruh masyarakat menggunakan dana pemerintah dan
membentuk penyelenggara konten publik untuk mengembangkan konten lokal
supaya dapat meningkatkan pendapatan penyelenggara siaran.
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