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Jaringan Akses
� Jaringan akses merupakan sub sistem jaringan 

telekomunikasi yg menghubungkan pelanggan (UN-User 
Node) dengan Service Node (SN)

� Jaringan akses kadang disebut juga Jaringan Lokal Akses � Jaringan akses kadang disebut juga Jaringan Lokal Akses 
(Local Loop)

� Dalam perkembangannya, jaringan akses harus dapat 
mendukung multi services

� Teknologi Jaringan akses :

� Jaringan Lokal Akses Tembaga (Jarlokat)

� Jaringan Lokal Akses Fiber (Jarlokaf)

� Jaringan Lokal Akses Radio (Radio)

� HFC (Hybrid Fiber Copper)



Jaringan Lokal Akses Tembaga
� Jarlokat adalah suatu jaringan kabel telepon dari bahan 

tembaga yang dipasang/ ditarik dan dipergunakan untuk 
menghubungkan pesawat – pesawat pelanggan dengan 
sentral lokal yang bersangkutan.sentral lokal yang bersangkutan.

� Jaringan Lokal Akses Tembaga Murni, yaitu : jaringan lokal 
akses tembaga tanpa menggunakan perangkat tambahan. 
Bentuk konfigurasi :



Jaringan Lokal Akses Tembaga
� Jaringan Lokal Akses Tembaga Tidak Murni (menggunakan 

perangkat tambahan)

Contoh : Aplikasi ADSL

� Jaringan lokal akses tembaga ini dapat berupa Jaringan 
Catu Tidak Langsung atau Jaringan Catu Langsung (DCL)



Unsur Jarlokat
�Ancillary ( non saluran ) , antara lain berupa :

� MDF (Main Distribution Frame)

� Tiang telepon

� Rumah Kabel (RK) dan Distribution Point (DP)

� Hand-hole dan mand hole� Hand-hole dan mand hole

� Alat sambung kabel

� KTB (kotak terminal batas) 

�Saluran pelanggan , berupa :
� Saluran primer

� Saluran sekunder

� Saluran penanggal / drop-wire

� Saluran rumah (house-wiring)



Jaringan Catu Tidak Langsung



Jaringan Catu Langsung (DCL)
� Adalah : Jaringan yang menghubungkan antara RPU ke KP 

tanpa melalui RK



Pemakaian Jaringan Catu Langsung :

�Kota besar dekat sentral

�Kota kecil yang jumlah pelanggan sedikit

�Daerah dengan demand terpusat

Jaringan Catu Langsung (DCL) Cont.. 

�Daerah dengan demand terpusat

�Daerah dengan pelanggan VIP



Jaringan Catu Kombinasi
� Adalah : Jaringan lokal dimana pesawat terminal pelanggan yang 

dicatu melalui 2 (dua) cara yakni sebagian dengan catu langsung 
dan sebagian lagi dengan catu tidak langsung.



MDF / RPU
� RPU Berada di ruang RPU atau ruang MDF, yang letaknya 

berdekatan dengan peralatan sentral.

� Dibawah RPU, terdapat ruang bawah tanah yang biasa 
disebut Cable Chamber. Didalam ruang tersebut dipasang disebut Cable Chamber. Didalam ruang tersebut dipasang 
rangka besi, guna menambatkan kabel-kabel primer dari 
luar, sebelum terdistribusi ke RPU.

� Fungsi MDF/RPU : 

� Titik sambung antara sentral dengan kabel primer atau DCL

� Tempat pengetesan

� Melokalisir gangguan

� Fleksibilitas saluran



MDF / RPU Cont..   

Gambar MDF (RPU) 

tampak depan



Rumah Kabel (RK)
�adalah : unit terminal yang merupakan titik terminal akhir 

kabel primer dan titik awal kabel sekunder.

�Kapasitas RK : 800, 1600, 2400, atau 4800 pasang

�Fungsi RK :�Fungsi RK :

� Tempat menyambungkan kabel Primer dengan kabel 
Sekunder

� Tempat pengetesan

� Melokalisir gangguan

� Fleksibilitas saluran 



Rumah Kabel (RK) Cont..



DP / KP

�Merupakan terminasi akhir dari kabel sekunder dan 
terminasi awal saluran pelanggan

�Fungsi :

� Menghubungkan kabel sekunder dengan saluran pelanggan� Menghubungkan kabel sekunder dengan saluran pelanggan

� Tempat pengetesan

� Untuk melokalisir gangguan

�Kapasitas : 10 pairs, 20 pairs, untuk DP/KP dinding bisa 
mencapai 100 pairs



DP / KP Cont..

Macam – macam (DP/KP) :

�Kotak Pembagi atas tanah (KPT) atau KP Tiang
� Adalah Kotak Pembagi yang dipasang pada tiang.

� Kapasitas 10 pasang dan 20 pasang.� Kapasitas 10 pasang dan 20 pasang.

� Digunakan untuk mencatu pelanggan yang terpencar dengan 
menggunakan drop wire.

�Kotak Pembagi Dinding

� Adalah Kotak Pembagi yang biasanya dipasang pada dinding 
bagian luar bangunan.

� Kapasitasnya lebih besar , bisa mencapai s/d 400 pasang.

� Bahan terbuat dari logam ataupun fiber glass.



DP / KP Cont..

DP kapasitas 10” (10 pasang) DP kapasitas 20” (20 pasang)



Kotak Terminal Batas
� Terminal ini merupakan tempat penyambungan antara 

kabel penanggal/distribusi dengan kabel instalasi dalam 
rumah (indoor kabel).

� Dipasang pada dinding bagian luar rumah pelanggan � Dipasang pada dinding bagian luar rumah pelanggan 
dengan ketinggian ± 170 cm dari lantai.



Jaringan Kabel Primer

adalah : jaringan kabel dengan kapasitas besar (sekitar 800 
s.d 4800 pasang) yang dipasang dari RPU sampai ke RK 
atau KP (pada DCL).

Untuk STO kapasitas besar, kabel primer ditanam langsung 
atau dipasang menggunakan polongan (system duct).



Jaringan Kabel Sekunder

adalah : jaringan kabel yang berkapasitas lebih kecil dari 
kabel primer (sekitar 10 s.d. 200 pasang) yang dipasang 
dari terminal RK sampai ke KP atau terminal pada Titik 
Pembagi Atas tanah (TPAT) atau Titik Pembagi Bawah 
Tanah (TPBT).Tanah (TPBT).

� Kabel sekunder dipasang dengan cara tanam langsung atau 
atas tanah (kabel udara).



Jaringan Kabel Distribusi (Saluran Penanggal)

� Kabel distribusi yang dimaksud adalah kabel distribusi 
pelanggan (kabel penanggal) yang mempunyai fungsi 
menghubungkan KP (TPAT) ke tambatan akhir di rumah 
pelanggan (KTB)pelanggan (KTB)

� Dapat juga menghubungkan KP (TPBT) ke terminal blok di 
rumah pelanggan melalui saluran bawah tanah .

� Kabel yang digunakan adalah Drop wire (Saluran 
Penanggal).

� Ada 2 jenis Drop Wire, yaitu :

� Drop wire dengan penguat

� Drop wire tanpa penguat



Saluran Penanggal Cont..



Saluran Kabel Rumah

�Adalah kabel rumah (indoor cable) berkapasitas satu 
pasang atau lebih yang dipasang dari (KTB) di rumah 
pelanggan sampai ke roset terminal pelanggan yang 
bersangkutan.

Pemasangan / Instalasi Kabel Rumah (IKR) dapat �Pemasangan / Instalasi Kabel Rumah (IKR) dapat 
dilakukan dengan cara :

� Sistem Tanam :

Kabel PVC dimasukkan didalam pipa dan tertanam di 

dalam tembok / dinding.

� Sistem Tempel :

Kabel PVC dimasukkan didalam pipa atau Tray kabel dan 
dipasang / ditempelkan di dinding.


