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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Dunia semakin cepat berubah, dalam dua dasawarsa terakhir 

perkembangan teknologi sudah demikian pesatnya memberikan dampaknya 

yang menyentuh segala aspek kehidupan manusia. Salah satu hal yang 

berkembang sangat pesat dan menjadi pemicu dari perkembangan yang ada 

adalah komunikasi. Dalam perkembangan terakhir dimana dunia informasi 

menjadi sangat penting dalam aspek kehidupan, maka komunikasipun akhirnya 

tidak dapat ditawar lagi dan menjadi bagian yang sangat penting dalam 

melengkapi kehidupan manusia. Metode, fasilitas dan perangkatnya pun sudah 

berkembang maju sedemikian modernnya sehingga sekarang dunia seakan 

tidak ada batas lagi, manusia dapat berhubungan satu-sama lain dengan begitu 

mudah dan cepatnya. Begitu pula dalam sistem telekomunikasi, khususnya 

dalam berbagai ragam jaringan-jaringan publik yang semakin berkembang 

maju. 

B.  Pengertian Berbagai Jaringan-jaringan Publik 

• PTSN : PSTN (Public Switch Telephone Network) merupakan jaringan 

publik yang bersifat circuit switch dan pada awalnya disiapkan untuk 

fasilitas teleponi. PSTN merupakan jaringan telekomunikasi pertama dan 

terbesar di seluruh dunia. Hampir 700 juta pelanggan memanfaatkan 

jaringan tersebut untuk aktifitas teleponi. Jaringan PSTN dapat melayani 

beberapa perangkat terminal pelanggan, diantaranya: fixed telephone, 

cordless telephone, fax, komputer, pay phone, dan PBX. Salah satu 

perangkat terminal yang banyak digunakan pelanggan adalah telepon. 

• ISDN : ISDN (Integrated Services Digital Network) adalah suatu sistem 

telekomunikasi dimana layanan antara data, suara, dan gambar 
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diintegrasikan kedalam suatu jaringan, yang menyediakan konektivitas 

digital ujung ke ujung untuk menunjang suatu ruang lingkup pelayanan 

yang luas. Perkembangan perangkat terminal CTE memberikan kebebasan 

kepada pelanggan dalam memilih alat komunikasi yang berstandarkan 

ISDN. Di dalam ISDN terdapat dua jenis pelayanan, yaitu: Basic Rate 

Interface (BRI) dan Primary Rate Interface (PRI). 

• MPLS : MPLS (Multiprotocol Label Switching) merupakan suatu teknologi 

penyampaian paket pada jaringan backbone berkecepatan tinggi. Asas 

kerjanya menggabungkan beberapa kelebihan dari sistem komunikasi 

circuit -switched dan packet - switched yang melahirkan teknologi yang 

lebih baik dari keduanya. Sebelumnya, paket - paket diteruskan dengan 

protokol routing seperti OSPF, IS - IS, BGP, atau EGP. Protokol routing 

berada pada lapisan network (ketiga) dalam sistem OSI, sedangkan MPLS 

berada di antara lapisan kedua dan ketiga. 

• PLMN : PLMN (Public Land Mobile Network) merupakan jaringan 

telekomunikasi untuk unit bergerak seperti MS (Mobile Station) atau 

Telepon Bergerak (Mobile Phones). PLMN adalah suatu sistem komunikasi 

wireless yang diharapkan dapat digunakan para pelanggannya secara mobile. Pada 

awal perkembangannya PLMN hanya dilayani oleh satu sel besar dalam satu 

area tertentu. MS yang meninggalkan atau mendekati perbatasan area 

cakupan loss karena tidak mendapatkan sinyal dari pemancar, kemudian 

berkembang menjadi sistem seluler sehingga cakupannya diperkecil dan 

disusun kedalam bentuk sel - sel sehingga menyusun menjadi area yang luas. 

C.     Sejarah Jaringan-jaringan Publik 

• PSTN (Public Switch Telephone Network) 

Tahun 1900 dikenal dengan POTS (Plain Old Telephone Service). Ciri utama 

PSTN: komponen/unsur jaringan mengacu pada pelayanan telapon analog. 

PSTN awalnya hanya digunakan sebagai jaringan pembawa (Bearer Network) 

untuk layanan suara dan fax. Dalam perkembangannya PSTN digunakan 
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sebagai layanan pembawa untuk data kecepatan rendah (X.25 - 9,6 kbps) dan 

data narrow band (max 64 kbps). PSTN juga diperkaya dengan adanya 

Supplementary Services seperti Call Waiting, Call Forwarding, Three Party dan 

Value Added Services (VAS) serta layanan Intelligent Network (Free Call, 

Premium Call dan Unicall). Jumlah sambungan PSTN di Indonesia pada akhir 

tahun 2006 = 9 juta (tidak termasuk Fixed Wireless). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=Gambar Hirarki Jaringan PSTN Indonesia= 
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=Gambar Struktur Jaringan PSTN Indonesia= 

 

• ISDN (Integrated Services Digital Network) 

Sebelum terciptanya ISDN, ada juga beberapa jaringan konvensional yang 

digunakan dalam masyarakat, yaitu: 

1. Jaringan Telepon (PSTN = Public Switched Telephone Network) 

2. Jaringan komunikasi data (PDN = Public Data Network) 

3. Jaringan Telex (PSTX) 

Jaringan-jaringan konvensional ini digabungkan menjadi jaringan digital 

yang terintegrasi dengan cara mendigitalisasi jaringan konvensional tersebut, 

kemudian jaringan-jaringan yang telah memenuhi konsep IDN (Integrated 

Digital Network) diintegrasikan sehingga pada akhirnya kita dapat 

mengintegrasikan semua jaringan konvensional ini menjadi sebuah jaringan 

terpadu yang memiliki konsep digital sampai ke pengguna akhir. Melihat 

langkah-langkah penggabungan diatas, dapat disimpulkan bahwa IDN 

merupakan asal mula terciptanya ISDN. Awalnya, telepon jaringan 

menggunakan kawat atau kabel 
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untuk sarana koneksinya. Namun pada permulaan tahun 1960-an, sistem 

telepon ini mulai dikonversi dari sistem analog menggunakan kabel, ke 

sambungan paket sistem digital. ISDN diprakarsai oleh H. Shimada pada suatu 

pertemuan CCITT tahun 1971. Kemudian, aplikasi ISDN segera terwujud setelah 

CCITT merekomendasikan standar Red Book (1985) dan standar Blue Book 

(1988) dalam wujud Narrow Band (N-ISDN). Asal mula munculnya ISDN pita 

lebar bermula ketika pembuatan trial broadband rampung pada jaringan lokal 

Bigfon di Berlin pada tahun 1984 hingga kemudian pada tahun yang sama 

penggunaaan ISDN mulai disosialisasikan ke masyarakat. Sosialisasi ini dimulai 

oleh CCITT (sekarang ITU), yaitu sebuah organisasi dibawah naungan PBB yang 

menangani bidang standarisasi telekomunikasi. 

Komponen-komponen yang terdapat pada ISDN: 

Sistem ISDN terdiri dari lima buah komponen terminal utama yang bertugas 

untuk menjalankan proses layanannya, yaitu: 

• Terminal Equipment 

• Terminal Adapter 

• Network Termination 

• Line Termination 

• Local Exchange. 

• MPLS (Multiprotocol Label Switching) 

Di akhir abad ke-20, industri telekomunikasi mengimplementasikan 

teknologi broadband dalam bentuk rangkaian ATM di atas SDH di atas WDM. 

ATM telah memiliki mekanisme pemeliharaan QoS, dan memungkinkan 

diferensiasi layanan dalam sebuah network. Kelemahan ATM adalah pada 

masalah skalabilitas yang mengakibatkan perlunya investasi tinggi untuk 

implementasinya. Di lain pihak, teknologi Internet yang berbasis pada IP 

berkembang lebih cepat. IP saat ini telah menjadi standar de facto untuk 

sistem komunikasi data secara global. IP sangat baik dari segi skalabilitas, 

yang membuat teknologi Internet menjadi cukup murah. Namun IP memiliki 
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kelemahan cukup serius pada implementasi QoS. Berbagai cara telah 

dilakukan untuk memperbaiki karakteristik broadband network. Beberapa 

metode telah dikembangkan untuk mengimplementasikan QoS ke dalam 

jaringan IP. Metode-metode IP over ATM, misalnya, telah diajukan untuk 

membentuk broadband network yang sekaligus memiliki skalabilitas dan QoS 

yang baik. Di luar ATM sendiri, adadikembangkan beberapa metode untuk 

memperbaiki kinerja jaringan IP, termasuk dengan teknologi MPLS. 

 

Komponen-komponen yang terdapat pada MPLS: 

• LSP (Label Switched Path) : Merupakan jalur yang melalui satu atau 

serangkaian LSR dimana paket diteruskan oleh label swapping dari satu 

MPLS node ke MPLS node yang lain. 

• LSR (Label Switching Router) : MPLS node yang mampu meneruskan 

paket-paket layer-3 

• MPLS Edge Node atau LER (Label Edge Router): MPLS node yang 

menghubungkan sebuah MPLS domain dengan node yang berada diluar 

MPLS domain 

• MPLS Egress Node: MPLS node yang mengatur trafik saat meninggalkan 

MPLS domain 

• MPLS ingress Node: MPLS node yang mengatur trafik saat akan 

memasuki MPLS domain 

• MPLS label: merupakan label yang ditempatkan sebagai MPLS header 

• MPLS node: node yang menjalankan MPLS. MPLS node ini sebagai 

control protokol yang akan meneruskan paket berdasarkan label. 
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• PLMN (Public Land Mobile Network 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. Cara Kerja Jaringan-jaringan Publik 

 

1. PSTN (Public Switch Telephone Network) 

 PSTN dapat dibagi menjadi 3 jaringan utama, yaitu: 

1) Jaringan Backbone 

Merupakan core network/jaringan inti yang membangun PSTN, yaitu 

jaringan yang menghubungkan antar sentral. 

2) Jaringan Akses 

Merupakan jaringan yang berfungsi menghubungkan sentral sampai ke 

pelanggan. Jaringan Akses dapat dibagi menjadi empat, yaitu : 

� Jaringan Lokal Akses Tembaga (Jarlokat) 

� Jaringan Lokal Akses Radio (Jarlokar) 

� Jaringan Lokal Akses Fiber Optik (Jarlokaf) 

� Hybrid Fiber Coaxial (HFC)  

3) Jaringan Interkoneksi 

=Gambar Konfigurasi Dasar Jaringan Lokal Akses Tembaga (JARLOKAT)= 
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=Gambar Jaringan Catu Langsung= 

 

 

• Jaringan catu langsung yaitu jaringan dimana pelanggan mendapat 

pencatuan saluran dari KP (5) terdekat dan langsung dihubungkan 

dengan RPU /MDF  tanpa melalui Rumah Kabel (3). 

         

 

  =Gambar Jaringan Catu Tidak Langsung= 

 

• Jaringan dimana saluran para pelanggan dicatu dari KP(5) terdekat, yang 

dihubungkan terlebih dahulu dengan Rumah Kabel (3), yang akan 

diteruskan ke RPU (MDF). Penyambungan saluran dari KP ke RK sama 

dengan jaringan catu langsung (tetap), tetapi penyambungan seterusnya 

ke RPU di RK dilakukan tidak tetap (melalui jumper wire).  
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          =Gambar Hirarki Jaringan PSTN Umum= 

 

2. ISDN (Integrated Services Digital Network) 

 
=Gambar Diagram Koneksi Jaringan ISDN= 

 

NT1 (Network Terminator) dalam koneksi ISDN adalah titik penghubung 

antara local loop dan jaringan ISDN. Sebuah Cico router bisa diklasifikasikan 

sebagai sebuah NT1. Sebuah NT2 (peralatan switching jaringan) 

menghubungkan ke NT1. NT2 bisa menhubungkan beberapa piranti atau 

memilah sinyal kedalam transmisi data dan voice. NT2 pada koneksi ISDN 

adalah opsional. TA (Terminal Adapter) adalah piranti apa saja yang 

menghasilkan traffic pada jalur koneksi ISDN. Lebih specific lagi, istilah ini 

pada umumnya dipakai untuk menjelaskan suatu piranti yang mengubah sinyal 
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piranti non-ISDN ke sinyal piranti ISDN. TA pada koneksi ISDN sering disebut 

modem ISDN, walaupun TA tidak mengubah sinyal digital kepada sinyal 

analog, melainkan mengubah sinyal ISDN kepada sinyak non-ISDN. TE2 

(piranti ujung Terminal type2) pada koneksi ISDN adalah sebuah piranti 

compatible non-ISDN seperti sebuah komputer tanpa sebuah adapter ISDN. 

TE1 (piranti ujung Terminal type1) pada koneksi ISDN adalah sebuah piranti 

compatible ISDN seperti sebuah router, komputer atau telephone digital ISDN. 

Standard ISDN mendefinisikan beberapa titik-2 referensi, dimana protocol-

2 yang berbeda dan piranti-2 terhubung satu sama lain. ISDN standard 

mengidentifikasikan koneksi-2 yang tepat dengan penunjukan interface 

berikut: 

• R: Interface antara sebuah TA dan peralatan non-ISDN (TE2) 

• S: Interface antara NT2 dan sebuah piranti ISDN (TE1 atau TA) 

• T: Interface antara sebuah NT2 dan NT1 

• U: Interface antara NT1 dan local loop 

ISDN adalah protocol layer Network yang beroperasi pada konfigurasi interface 

hardware spesifik. Untuk alasan ini, ISDN mempunyai address pada layer Data 

dan juga layer Network tersendiri. ISDN menggunakan addressing sebagai 

berikut: 

• Service Protocol Identifier (SPID): SPID pada koneksi ISDN adalah 

addressing pada layer Network yang digunakan untuk mengidentifikasikan 

piranti ISDN. 

 

 

 

 

 



Vega R Bawotong Kelas C semester 4 | Jaringan Publik 15 

 

 

=Gambar Koneksi Jaringan ISDN – SPID address= 

 

 

• Terminal Endpoint Identifier (TEI): TEI (Terminal Endpoint Identifier) pada 

koneksi ISDN merupakan address layer Data Link dengan ISDN. 

 

=Gambar Koneksi Jaringan ISDN – TEI address= 
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3. MPLS (Multiprotocol Label Switching) 

Prinsip kerja MPLS ialah menggabungkan kecepatan switching pada layer 2 

dengan kemampuan routing dan skalabilitas pada layer 3. Cara kerjanya adalah 

dengan menyelipkan label diantara header layer 2 dan layer 3 pada paket yang 

diteruskan. Label dihasilkan oleh Label-Switching Router dimana bertindak 

sebagai penghubung jaringan MPLS dengan jaringan luar. Label berisi informasi 

tujuan node selanjutnya kemana paket harus dikirim. Kemudian paket 

diteruskan ke node berikutnya, di node ini label paket akan dilepas dan diberi 

label yang baru yang berisi tujuan berikutnya. Paket-paket diteruskan dalam 

path yang disebut LSP (Label Switching Path) dan LSR (Label Switched Router) 

yang menghubungkan titik-titik. LSR pertama dan terakhir disebut ingress dan 

egress. Setiap LSP dikaitkan dengan sebuah forwarding equivalence class (FEC), 

yang merupakan kumpulan paket yangmenerima perlakukan forwarding yang 

sama di sebuah LSR. FEC diidentifikasikan dengan pemasangan label. Untuk 

membentuk LSP, diperlukan suatu protokol persinyalan. Protokol ini 

menentukan forwarding berdasarkan label pada paket. Label yang pendek dan 

berukuran tetap mempercepat proses forwarding dan mempertinggi fleksibilitas 

pemilihan path. Hasilnya adalah network datagram yang bersifat lebih 

connectionoriented. 

MPLS bisa digunakan pada banyak teknologi pembuatan jaringan. MPLS 

memungkinkan router bisa bekerja bersama dengan router-router biasa. MPLS 

dirancang untuk bekerja dalam jaringan ATM dan Frame-Relay. MPLS 

memungkinkan switch ATM dan Frame-Relay juga bisa bekerja dengan switch  -

switch yang biasa. Jaringan MPLS terdiri dari rangkaian node-node yang bisa 

men-switch dan menroute berdasarkan label yang dipasang pada setiap paket. 

Domain MPLS terdiri dari serangkaian node MPLS yang saling menyambung. 

Node-node ini disebut Label Switched Router (LSR). Label-labelnya menentukan 

aliran paket diantara kedua endpoint (titik akhir). Jalur khusus melalui jaringan 

LSR untuk setiap alirannya yang disebut Forwarding Equivalence Class (FEC) 
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telah ditentukan. MPLS adalah teknologi yang berorientasi sambungan. Setiap 

FEC memiliki karakterisasi lalu lintasnya yang menentukan persyaratan QoS 

untuk aliran tersebut. Karena LSR mengirim paket yang didasarkan pada nilai 

labelnya, maka proses pengirimannya lebih sederhana dari pada dengan router 

IP. 

 

=Gambar cara kerja router yang digerakkan oleh MPLS= 

 

 

�   Traffic Engineering 

       Rekayasa trafik (traffic engineering, TE) adalah proses pemilihan saluran 

data traffic untuk menyeimbangkan beban trafik pada berbagai jalur dan titik 

dalam network. Tujuan akhirnya adalah memungkinkan operasional network 

yang andal dan efisien, sekaligus mengoptimalkan penggunaan sumberdaya 

dan performansi trafik. Panduan TE untuk MPLS (disebut MPLS-TE) adalah 

RFC-2702 [Awduche 1999a]. RFC-2702 menyebutkan tiga masalah dasar 

berkaitan dengan MPLS-TE, yaitu: 

• Pemetaan paket ke dalam FEC 

• Pemetaan FEC ke dalam trunk trafik 

• Pemetaan trunk trafik ke topologi network fisik melalui LSP 
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Namun RFC hanya membahas soal ketiga. Soal lain dikaji sebagai soal-soal QoS. 

Awduche [1999b] menyusun sebuah model MPLS-TE, yang terdiri atas 

komponen-komponen: 

• Manajemen Path, 

• Penempatan Trafik, 

• Penyebaran Keadaan Network, 

• Manajemen Network. 

 

=Gambar Traffic Engineering pada MPLS= 

 

 

MPLS memberikan kelebihan-kelebihan (keuntungan) yang sangat dibutuhkan 

bagi para penyedia layanan didalam jaringan mereka, seperti predictability, 

scalability, dan manageability. Jika ingin menggunakan MPLS, peralatan yang 

ada harus diubah, tapi perubahan ini tidak akan banyak. MPLS mendefinisikan 

metodologi pembuatan jaringan evolusioner yang menggabungkan prinsip-

prinsip teknologi layer 2 dan layer 3 sambil tetap mempertahankan investasi 

penyedia layanan dalam teknologi routing pada tepi-tepinya serta teknologi 

switching pada intinya. MPLS meningkatkan skalabilitas routing dan forwarding 

serta memberikan kapabilitas traffic engineering untuk pengadaan jaringan 
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yang lebih baik. Infrastruktur MPLS paling tidak bisa memberikan tingkat 

keamanan yang sama seperti layanan Frame- Relay atau ATM. MPLS 

merupakan pilihan yang sangat bagus untuk menyediakan layanan-layanan 

VPN. Salah satu feature MPLS adalah kemampuan membentuk tunnel atau 

virtual circuit yang melintasi networknya. Kemampuan ini membuat MPLS 

berfungsi sebagai platform alami untuk membangun VPN (Virtual Private 

Network). 

Cara Kerja MPLS: 

• Control Plane 

Control plane proses ini bertanggung jawab untuk melakukan binding label 

MPLS ke rute-rute yang ada dalam routing table kemudian mendistribusikan 

rute-rute yang sudah berlabel tersebut ke router yang dapat menjalankan 

MPLS.  

• Data Plane 

Data plane ini mempunyai kemiripan pada layer 3 switching. Perbedaannya 

adalah pada data plane melakukan forwarding paket berdasarkan label. 

Forwarding paket ke tujuan ditentukan berdasarkan informasi yang ada pada 

LFIB.  

MPLS control plane bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara 

LFIB. IP routing protokol harus berjalan pada semua MPLS node untuk 

pertukaran informasi routing IP dengan semua node pada jaringan MPLS. 

Ketika paket IP sampai di LER (ingress router), dilakukan proses klasifikasi 

paket ke dalam Forward Equivalence Class (FEC). Klasifikasi paket ke dalam 

FEC dapat dilakukan berdasarkan destination IP address ataupun berdasarkan 

nilai dari IP Precence pada header paket IP. Semua paket yang diklasifikasikan 

ke dalam FEC yang sama akan mendapat perlakuan yang sama juga, misalnya 

dengan meneruskan paket ke jalur tertentu. Jika pengklasifikasian sudah 

selesai, maka paket data diberi label (label imposition/pushing) sesuai dengan  
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klasifikasi FEC, sehingga klasifikasi paket hanya dilakukan di sisi edge. 

Sedangkan untuk di sisi core (LSR) dilakukan dengan: 

• Melakukan label lookup (melihat label) terhadap paket yang datang 

• Menentukan outgoing interface dan outgoing label paket data tersebut 

• Melakukan penukaran label antara paket yang datang dengan outgoing 

label yang sesuai (label swapping) dan selanjutnya mengirimkan melalui 

outgoing interface tertentu. 

• Ketika paket sudah mencapai sisi edge (egress router), maka label paket 

akan dihapus (label disposition/popping). 

 

=Gambar Cara Kerja MPLS= 
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4. PLMN (Public Land Mobile Network) 

Jaringan seluler atau PLMN (Public Line Mobile Network) terdiri dari 

sejumlah  Mobile Station (MS) yang dihubungkan dengan jaringan radio ke 

infrastruktur perangkat switching yang berinterkoneksi dengan sistem lain 

seperti PSTN. 
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BAB III 

KESIMPULAN 

  

A. Kesimpulan 

Begitu banyak macam jaringan-jaringan publik pada masa sekarang 

ini. Jaringan Publik adalah jaringan yang dibangun oleh pemerintah maupun 

penyedia jasa telekomunikasi kepada publik, baik yang berorientasi profit maupun 

non-profit, sehingga masyarakat luas dapat memanfaatkannya dalam bertukar 

informasi. Contohnya adalah PSTN, ISDN, PLMN,  Internet, MPLS, dsb. 

Sedangkan, Jaringan Privat merupakan sebuah jaringan yang dibangun oleh 

suatu kelompok, lembaga, perusahaan, institusi atau bahkan seseorang 

dilingkungan internalnya sendiri, dengan harapan komunikasi internal dapat 

dilakukan dengan lebih cepat, aman, dan murah. Contohnya adalah PBX (Private 

Branch eXchange), LAN (Local Area Network), dan VPN (Virtual Private 

Network). 

B. Saran 

Pada kondisi riil dilapangan, suatu kelompok, lembaga, perusahaan, 

institusi atau bahkan seseorang dimungkinkan untuk membangun sebuah 

jaringan dilingkungan internalnya sendiri (jaringan privat), seperti PBX (Private 

Branch eXchange), dengan harapan komunikasi internal dapat dilakukan dengan 

lebih cepat, aman, dan murah. Disisi lain pemerintah maupun penyedia jasa 

telekomunikasi dapat menyediakan sebuah jaringan yang sangat luas kepada 

publik (jaringan publik), seperti PSTN (Public Switch Telephony Network), baik 

yang berorientasi profit maupun non-profit, sehingga masyarakat luas dapat 

memanfaatkannya dalam bertukar informasi.   

 

 

  



Vega R Bawotong Kelas C semester 4 | Jaringan Publik 24 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

http://www.wahyudinbuiltenzorg.wordpress.com 

http://id.wikipedia.org/wiki/ISDN 

http://lintang.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/2268/jarkom.pdf 

(Jumat, 18 Mei 2012 15 : 06) 

http://onno.vlsm.org/v11/ref-ind-1/physical/integrated-services -digital-network-1999.rtf 

http://www.techbooksforfree.com/intro_to_data_com/page209.html 

 (Jumat, 18 Mei 2012 15 : 15) 

http://ymukhlis.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/12305/JARINGAN+ISDN.ppt 

http ://telkom. Info 

(Jumat, 18 Mei 2012 15 : 30) 

Usman, Uke Kurniawan; 2008; Pengantar Telekomunikasi; Informatika: Bandung. AR5783 

(Jumat, 18 Mei 2012 16 : 27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vega R Bawotong Kelas C semester 4 | Jaringan Publik 25 

 

 

 

 


