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Manfaat Penggunaan Teknologi Wimax dan WiBro

. MANFAAT PENGGUNAAN

TEKNOLOGI WiMAX

DAN WiBro

(Benefits and Use of WiMAX and WiBro Technology)
Oleh : Deny Suryana *)

ABSTRAK
Proses perkembangan teknologi telekomunikasi dan Informasi sangat pesat. Salah satu
teknologi yang akan berkembang di Indonesia diantaranya adalah
WiMAX (Worldwide
Interoperability for Microwave Access), yaitu teknologi jaringan nirkabel yang mempunyai
kemampuan mengantarkan data hingga kecepatan 70 Mbps dan jarak jangkau hingga 50 km.
Sedangkan
WiBro (Wireless Broadbanci) dapat diakses sampai jarak 1 km dari stasiun
pemancarnya. Kecepatan transfer data WiMAX mampu mengungguli kecepatan transfer data
berplatform HSDPA (WiBro), yang merupakan Evolusi WCDMA dari Ericsson. Teknologi ini
merupakan protokol tambahan pada sistem WCDMA (wideband CDMA) yang mampu
mentransmisikan data berkecepatan tinggi. Dengan adanya teknologi baru ini memungkinkan
penyaluran akses broad band melalui penggunaan wireless sebagai alternative kabel, DSL dan
3G.
Kata Kunci: WiMAX, WiBRO
ABSTRACT

The process of development of telecommunications and information technology very
rapidly. Of the technologies that will flourish in Indonesia such as WiMAX (Worldwide
Interoperability for Microwave Access), the wireless network technology that has the ability to
deliver data speeds up to 70 Mbps and range up to 50 km. While WiBro (Wireless Broadband)
is accessible to within 1km from the transmitter station. Data transfer speed of WiMAX able to
surpass the speed of HSOPA data transfer platform, which is an evolution of Ericsson's
WCOMA. This technology is an additional protocol on the WCDMA (wideband COMA), which
can transmit high speed data. With this new technology enables distribution through the use of
wireless broadband access as an altemative to cable, OSL and 3G.
Keywords:
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PENDAHULUAN
Jaringan komputer saat uu memegang
peranan yang. sangat penting dalam kehidupan masyarakat terutama dengan semakin
berkembangnya
internet. Dengan internet,
masyarakat mendapatkan banyak kemudahan seperti dapat berkirim surat dengan e-mail,
membaca informasi atau berita secara cepat,
dan bahkan bisa membeli barang melalui ecommerce. Dengan demikian diperlukan infrastuktur yang mampu memenuhi kebutuhan
pengiriman data dengan cepat dan mudah
diakses.
Saat ini, teknologi jaringan internet terdiri
dari jarinaan menaaunakan medja kabel dan
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jannqan tanpa kabel (wireless). Jaringan
dengan menggunakan kabel adalah seperti
dial up, ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), maupun se rat optik (opticfiber). Sedangkan jaringan tanpa kabel yaitu
WiFi (Wireless Fidelity) dan dengan menggunakan jaringan 3G (Generasi ketiga) baik
itu menggunakan teknologi WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access)
maupun teknologi
HSDPA (High Spee
Downlink Packect Access). Kedua metode
tersebut masih mempunyai banyak kendal
yaitu terbatasnya jangkauan dan mahalnya
biaya akses. Sehingga diperlukan adanya
pengembangan teknologi tanpa kabel yang
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memiliki jarak jangkau yang lebih jauh dengan
biaya akses yang lebih murah.
Oalam beberapa tahun ini pesatnya perkembangan teknologi digital dan tumbuh
suburnya aplikasi multimedia mendorong
terciptanya inovasi teknologi dengan kemampuan lebih baik, efisien, dan harga yang
murah. Misalnya, media Dense Wavelength
Division Mode (OWOM) untuk jaringan Fiber
Optic (FO) dan Multi Protocol Label Switching
(MPLS) untuk jaringan berbasis Internet
Protocol (IP). Media wireless dengan teknologi cellular (GSM,COMA, EDGE, dan 3G)
dan Broadband Wireless Access (BWA)
seperti Personal Area Network (PAN), Wireless Fidelity (WiFi), dan Worldwide Interoperability Microwave Access (WiMAX).
Media satelit dengan teknologi Digital Video
Broadband Satellite (OVB-S) dan Mobile
Satellite Service (MSS).
Teknologi wifi, WiMAX dan WiBro lebih
marak di perbincangkan
dengan alasan
instalasi mudah, cepat dan tidak mengganggu
keindahan karena tidak menggunakan kabel
berserakan dan perangkat access point dapat
disembunyikan. Oisamping itu teknologi
WiMAX dan WiBro dinilai sangat sesuai dengan kondisi Indonesia yang negara kepulauan. SehinggA WiMAX dinilai bisa menggusur
teknologi 3G yang digarap operator saat ini.
Teknologi WiMAX punya kemampuan membawa bandwidth lebih besar, jarak lebih jauh
dan biaya yang lebih efisien. Teknologi WiBro
juga tidak kalah hebatnya dibandingkan
WiMAX, memiliki kemampuan seperti WiMAX
malahan lebih dari itu, WiBro juga diklaim
dapat diakses sampai jarak 1 km dari stasiun
pemancarnya. Kecepatan transfer data mampu mengungguli kecepatan transfer data berplatform HSOPA sedangkan HSO~A itu
merupakan merupakan evolusi WOOMA dari
Ericsson dimana teknologi ini merupakan
protokol tambahan pada sistem WCOMA
(wideband COMA) yang mampu mentransmisikan data berkecepatan tinggi.
Informasi WiMAX dan WiBro digunakan
untuk memilih teknologi yang tepat sesuai
dengan kebutuhan, manfaat, keuntungan,
kekurangan pada kedua produk tersebut.
Wireless LAN adalah teknologi sistem
jaringan komputer yang sangat praktis dan
f1eksibel untuk menghubungkan antar komputer secara lokal maupun terkoneksi dengan
internet. Selain itu penggunaan teknologi ini
akan memberikan kemudahan kepada setiap
pengguna komputer tanpa harus memakai
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kabel untuk terhubung dengan LAN maupun
internet selama area tersebut masih dalam
jangkauan frekuensi. (Lihat Gambar 1)
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Gambar 1 Jaringan Kompilier yang Terhubung
Melalui Switch Ethernet

WiMAX

WiMAX adalah istilah yang digunakan
untuk mendeskripsikan standar interoperabilitas implementasi dari jaringan wireless
IEEE 802.16.WiMAX juga merupakan teknologi akses nirkabel pita lebar BWA
(broadband wireless access) memiliki kecepatan akses yang tinggi dengan jangkauan
luas, WiMAX adalah evolusi dari teknologi
BWA sebelumnya dengan frtur-fitur yang
lebih menarik. Oisamping mampu memberikan kecepatan data yang tinggi, WiMAX juga
tergolong teknologi dengan open standar.
WiMAX dapat mentransmisikan data 70
Mbps, dengan jarak 70 mil, pada kecepatan
leblh dari 70 mph. WiMAX layak diaplikasikan untuk last mile broadband connections,
backhau[ dan high speed enterprise. WiMAX
sebenarnya bukan sebuah teknologi, tapi
lebih kepada sebuah bentuk penyesuaian
atau tanda persetujuan dan tes interoperability sebagai anggota dari standar IEEE
802.16. IEEE 802.16 merupakan sebuah
badan keria yang menetapkan standar teknologi Broadband Wireless Access. Agar
dapat diterapkan dan aman bagi lingkungan.
WiMAX menerapkan sistem algorithma penjadwalan pada MAC-nya. Sistem ini mampu
menjaga konsistensi hubungan dengan
terminal selama dibutuhkan. Pada awalnya
standar WiMAX berada pada rentang
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frekuensi 10 sampai 66 GHz. (802.16a).
Tahun 2004 menjadi 802.16-2004 dikenal
juga dengan 802.16d yang rnemihki j~rl~aj·l~
frekuensi 2 sampai 11 GHz. Spesifikasi ini
dikenal juga dengan nama fixed WiMax.
Tahun 2005 diperbaharui lagi menjadi
802.16e dikenal dengan mobile WiMax dan
menggunakan orthogonal frequency-division
multiplexing (OFDM) yang digunakan untuk
mendukung mobilitas (Handover, roaming)
pada sistem seJuJarsampai 120 km/jam dan
bekerja dalam NLOS. Digunakan untuk
aplikasl mobile access.
Penggunaan OFDM yang baru nu
memberikan keuntungan dalam hal cakupan,
instalasi, konsumsi daya, penggunaan frekuensi dan efisiensi pita frekuensi. WiMax
yang menggunakan standar 802.16e memiliki
kemampuan hand over atau hand off, sebagaimana pada komunikasi selular.
Banyak
sekali
manfaat
WiMAX
khususnya dalam dunia telekomunikasi. Hal
ini semakin kuat setelah pengelolaan
teknologi WiMAX dipegang oleh operator
seluler, mengingat standar 802.16e dapat
diterapkan pada perangkat bergerak seperti
Ponsel dan memiliki jangkauan yang luas.
Jangkauan maksimal WiMAX mencapai 50
km dan mampu mengantarkan data dengan
transfer rate tinggi meski dalam jarak yang
jauh. Teknologi WiMAX dapat melayani para
pengguna, baik yang berada dalam posisi
Line of Sight (posisi. perangkat-perangkat
yang ingin berkomunikasi saling berdekatan
dan bebas dari penghalang apa pun) dengan
BTS maupun saat posisi parangkat lain saling
berjauhan. Jadi dimanapun para penggunanya berada, selama masih masuk dalam area
coverage sebuah BTS, mereka masih dapat
menikmati koneksi.
.
Dengan range frekuehsi yang cukup
lebar, teknologi WiMAX dapat rnelayani
pengguna perangkat bergerak maupun tetap.
Selain itu, dukungan sistem MAC-nya
memungkinkan pengguna untuk melakukan
komunikasi berupa video dan suara.
Dengan kefleksibilitasan WiMAX dapat
diaplikasikan menjadi Last mile broadband
connections karena langsung berhubungan
dengan pengguna. WiMAX juga dapat diap!ikasikan sebagai backhaul yaitu bandwith
tinggi dan yang terakhir high speed enterprise merupakan kecepatan mentransmisikan data.

8erita Litbang Industri

Manfaat Penceunaan Teknolosi Wimax dan WiBro

WiMAX berperan sebagai:
• Menghubungkan hotspot-hotspot Wi-Fi
.
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Contoh penggunaan WiMAX dapat
dilihat pada Gambar 2
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Gambar 2 Contoh Penggunaan WiMAX

WiMAX ditetapkan 2 bena
1. frekuensi utama pada profil sertifikasi untuk Fixed WiMAX (band 3.5 GHz dan 5.8
GHz).
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kuensi pada sistem profil Yaitu band 2.3
GHz, 2.5 GHz, 3.3 GHz dan 3.5 GH.
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Secara umum frekuensi WiMAX untuk
mengutamakan
Fixed WiMAX dengan
frekuensi 3,5 GHZz sedangkan untuk mobile
Wlmax 2,5GHz.
FixedWiMAX
Point-to-point:

LOS 30 mll•• , 72 Mbpa

f------:.._

WiMA)( base station
WiMAX base station

Gambar 3 WiMAX Sebagai Penghubung
Gedung I dengan Gedung 11

WiMAX dirancang untuk dapat memberikan layanan Point to Multipoint (PMP)
maupun Point to Point (PTP). Dengan kemampuan pengiriman data hingga 10 Mbpsl
pengguna. Manfaat dan kegunaan WiMax:
• Akses secepat broadband
_
• Pembangunan infrastrukturnya jauh lebih
cepat dan lebih murah dari pada akses
broadband
• Area jangkauannya lebih luas dari pada
akses broadband lainnya karena WiMAX
dapat mengisi celah broadband yang
selama ini tidak terjangkau oleh teknologi
Cable dan DSL (Digital Subscriber Line).
• WiMAX akan menjadi pelengkap dan
penantang baru terutama terhadap teknologi wireless sekarang
,
• Target pasar baru bagi perusahaan yang
menggeluti bidang nirkabel
• Para produsen mikro elektronik akan
mendapatkan lahan baru
• Pengguna akhir akan mendapatkan banyak pilihan dalam berinternet.
• WiMAX merupakan salah satu teknologi
untuk koneksi dengan internet secara
mudah dan berkualitas
• Memiliki banyak fitur yang selama ini
belum ada pada teknologi WiFi dengan
standar IEEE 802.11
• Dari segi coverage mencapai maksimal 50
km
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Kekurangan WiMAX:
• Di Indonesia belum menentukan frekuensi
WiMAX yang akan Ctigunakan. Kemungkinan vendor pertama kali membuat
perangkat WiMAX di freuensi 3,5 GHz.
Frekuensi tersebut juga digunakan untuk
komunikasi satelit. Sehingga diperlukan
penentuan range frekuensi yang tepat
agar menguntungkan baik bagi operator,
regulator maupun pengguna.
• \-\atga peta\a\an \n\ras\ruK\uf sangat
mahal
• Terlalu banyak jenis perangkat yang tidak
saling kompatibel.
• Dibutuhkan pengalaman untuk memasang perangkatnya.
• Untuk mengadaptasi teknoloqi ini produsen peranti WiMax sudah membuat
satu card PCMCIA atau berbasis USB
dengan menggunaltan standar WiMax
Nomadic.
Perkembangan Teknologi WiMAX
WiMax Standar BWA yang digunakan
saat ini adalah standar yang dikeluarkan
oleh Institute of Electrical and Electronics
Engineering (IEEE), seperti standar 802.15
untuk Personal Area Network (PAN), 802.11
untuk jaringan Wireless Fidelity (vyiFi) dan
802.16 untuk jaringan Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX).
Pada jaringan selular juga telah
dikernbanqkan teknologi yang dapat mengalirkan data yang overlay dengan jaringan
suara seperti GPRS, EDGE, WCDMA dan
HSDPA. Masing-masing evolusi pada umum
nya mengarah pada kemampuan menyediakan berbagai layanan baru atau mengarah
pada layanan yang mampu menyalurkan
suara, video dan data secara bersamaan
(triple play). Sehingga strategi pengembangan layanan broadband wireless dibedakan
menjadi Mobile Network Operator (MNO)
dan Broadband Provider (BP). Perbandingan
beberapa karakteristik sistem wireless data
berkecepatan tinggi digambarkan oleh First
Boston. Pada tabel dibawah ini perbandingan perkembangan teknologi wireless.
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Tabel1 Perbandingan Teknologi Wireless
WiFi
802.119 I

WiMAX 802.16-2004·

CDMA2000 1x
EV-DO

WiMAX 802.16e

--

I

Approximate max reach
(dependent on many factors)

100
Meters

I

Maximum throughput

54 Mbps

175 Mbps (20 MHz band)

]) Mbps (10 MHz 3.1 Mbps (EVDO
Rev. A)
.band)

Typical Frequency bands

2.4 GHz

2-11 GHz

2-6 GHz

Application

Wireless
LAN

[Fixed Wireless Broadband'
I (eg-OSL a~emative)

Portable Wireless
Broadband
-- - -

-

-

--

8Km

5Km
i

-

- --

WiBro

WiBro (Wireless Broadband) yaitu
layanan internet portabel yang dipancarkan
pada frekuensi 2,3 GigaHertz (GHz). WiBro
memungkinkan akses internet broadband ke
berbagai perangkat.· Termasuk ponsel,
komputer/notebook dan PDA. Dari segi
mobilitas, WiBro juga dinilai lebih efisien
ketimbang layanan standar internet nirkabel
lainnya.WiBro dapat diakses sampai jarak 1 5 km dari stasiun pemancarnya.
WiBro merupakan teknologi baru yang
menyaingi keunggulan dari Wlm3X. 'NiBro
dipancarkan pada frekuensi 2.3 GHz, WiBro
mengakses internet broadband keberbagai
perangkat contohnya ponsel, PDA, komputerl
notebook. Teknologi ini dikembangkan dan diperkenalkan oleh industri telekomunikasi
Korea Selatan, yang sudah menggunakan
teknologi WiBro seperti Samsung dan LG.
WiBro menggunakan teknolQgi TDD (time
divison duplex) untuk mengantarkan dua
koneksi atau lebih dalam satu jaringan dan
8,75 MHz sebagai jalur bandwith.
WiBro telah mendapat sertifikasi dari
VViMAX forum (Licensed band). Vv'iBro membedakan kecepatan aksesnya pada sistem
perangkat bergerak dan tetap. Akses teknologi ini masih dapat diterima di dalam kendaraan berkecepatan 60 km/jam, dapat mengirim data pada rentang 30 sampai 50 Mbps
dan menjangkau wilayah hingga radius 1-5
km, mengakses data dengan kecepatan
uplink 1 Mbps, kecepatan downlink sampai 3
Mbps.
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2 Mbps (10+ Mbps fpr
HSDPA)

1800,19ll,21oo MHz
Mobile Wireless
Broadband

j

Keunggulan WiBro:
•

Memiliki kecepstan internet yang sangat
tinggi didalam dan diluar ruangan
• Penyediaan spesifikasi spektrum maksimum dan jelas
• Service coverage sangat luas
• Pengurangan biaya per bit lebih murah

=

Tranmisi data lebih cepat

•

Menjelajahi atau mengakses pada seluler
danWLAN

Pengembangan WiBro untuk :
•

Pengaksesan dunia (global roaming)

•

Service coverage

•
•
•
•
•

Pengembangan QoS
Dukungan mobilitas tinggi
Lebih meningkatakan kapsitas yang ada
Optimum rate date dan tampilan
Meningkatakan efisiensi spetrum (10bpsJ
Hzlcell)
• Tarif data mencapal 100 Mbps
• MIPV6 fast handover
• Mobilitas mencapai 150 km/jam
• MIMO dan smart antenna system

Kekurangan WiMAX dapat ditutupi
oleh WiBro. Untuk saat ini WiBro titik
kelemahan
belum
dapat
dicari.
Berdasarkan pembahasan di atas dapat
disimpulkan seperti Tabel2 berikut :
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Tabel2

Perbandingan

Teknologi Wimax dan Wibro

Perbandingan

WiMax

Phvsic Laver
Mobilitas
Tx Rate
Cover Area
Standard
Terminal

TDD/FDD, OFDM
Statis
70 Mbos
Maksimum 50 km
IEEE 802.16a-e
PDA

Receiver

Akses Video
streaming, data

Frekuensi yg
diaunakan
Tarip

Tergantung
penaauna
Relatif mahal

WiBro
TDD,OFDMA
60 km/iam
60 Mbps
1-5 km
IEEE 802.16e
PDA, Notebook,
Desktop, PC,
SmartPhone
Video streaming
atau data lain dg
tingkat kestabilan
YIl lebih baik
2,3-2,4 GHz
Relatif murah

Manfaat Penggunaan Teknologi Wimax

dan WiBro

Berdasar kesimpulan di atas, sumber
daya manusia yang mengimplementasikan
WiMAX di Indonesia harus yang ahli dibidangnya. Apabila hal tersebut dapat terpenuhi,
maka implementasi
WiMAX
di
Indonesia akan berhasil dan pemerataan
jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia
akan tercapai.
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