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Jarlokar 
� Adalah jaringan transmisi yang menghubungkan 

perangkat terminal pelanggan dengan sentral lokal dengan 
menggunakan media radio

� Dikenal juga dengan istilah Radio Access Network (RAN)� Dikenal juga dengan istilah Radio Access Network (RAN)

� Radio dapat digunakan pada sebagian atau keseluruhan 
jaringan.



Structur Radio Access Network



Struktur Umum RAN

Network Station

� Controller

� Approach link

� Repeater station� Repeater station

� Base Transceiver Station

Subscriber Station

� Antenna & Feeder

� Subscriber unit (SU)

� Subscriber Power Suply Unit (PSU)

� CPE



Fungsi Element Network Station
� Berada di sisi sentral 

� Interface antara sistem JARLOKAR dan Sentral lokal. 

� Melakukan management dan pengontrolan Jaringan. 

� Dihubungkan dengan Sentral Lokal menggunakan � Dihubungkan dengan Sentral Lokal menggunakan 
interface a/b atau V.5x 

� Melakukan Proses Konsentrasi saluran. 

� Melakukan kompresi data 

� Menyalurkan informasi dan kontrol dari dan ke setasiun 
pelanggan. 

� Konversi signal analog ke signal digital dan sebaliknya. 



Subscriber Station
� Berada di lokasi pelanggan

� Dapat disambungkan dengan pesawat telepon standar atau 
CPE lainnya

� Didisain untuk instalasi Indoor atau Outdoor.

� Setiap subscriber unit mempunyai “ID-number ” yang unik � Setiap subscriber unit mempunyai “ID-number ” yang unik 
yang telah ditetapkan oleh pabrik.

� Kompresi data

� Konversi A/D & D/A

� Deteksi signal bell

� Deteksi On/Off hook



Latar Belakang Implementasi Jarlokar
� Untuk menggantikan jaringan kabel tembaga yang sudah 

usang.

� Menyediakan akses dalam lingkungan yang kompetitif.

� Untuk memberikan layanan jasa telekomunikasi pada � Untuk memberikan layanan jasa telekomunikasi pada 
daerah yang terisolir (tdk terjangkau jaringan fisik)

� Memberikan layanan untuk daerah baru.

� Untuk mengatasi kondisi darurat

� Meningkatkan kapasitas network eksisting.



Konsentrator

Dengan menggunakan Konsentrasi saluran maka jumlah 

pelanggan yang dapat dibebankan ke dalam sistem JARLOKAR 

harus disesuaikan dengan kebutuhan’’trafik per-pelanggan’’



Radio Point to Point dan Point to Multipoint

� Point to Point atau Dedicated Channel Mode 

yaitu untuk menghubungkan pelanggan dengan sentral lokal 
dengan menggunakan sistem radio point to point, dimana setiap 
kanal dialokasikan pada pelanggan secara tetap (arah dan 
tujuannya sudah tertentu).tujuannya sudah tertentu).

� Point toMultipoint atau Multi access

yaitu untuk menghubungkan pelanggan dengan sentral lokal 
dengan menggunakan sistem radio point to multipoint, dimana 
kanal-kanal yang tersedia tidak dialokasikan kepada stasiun 
pelanggan secara tetap (arah dan tujuannya tidak ditentukan)/ 
Kanal-kanalnya dipakai secara bergantian sesuai kebutuhan



KKonfigurasi Jarlokar
� JARLOKAR Point to Point atau Point to Multipoint Radio 

(Single cell/Larger cell)

� Kombinasi antara sistem Transmisi Point to point or Point 
to Multipoint dengan Cordless/cellular system to Multipoint dengan Cordless/cellular system 
(menggunakan Repeater/Cluster system)

� Kombinasi antara Sistem transmisi point to multipoint 
radio system dengan kabel tembaga (Used 
Repeater/Cluster system)



PP/PMP Radio Access System

Characteristic of PP/PMP Radio Access System :
� Larger coverage (up to 60 km radius)

� Low/midle Capacity

� Fixed Channel Assignment

� Menggunakan Radio Concentrator 

� Cocok untuk melayani pelanggan yang tersebar di area yang luas

� Cocok untuk kepadatan trafik rendah atau sedang.



PP/PMP + 

Cordless/Cellular System

� Micro cell/Macro cell 

� Larger Capacity

� Fixed Channel 

Assignment/Dynamic 

Channel Assignment 

� MenggunakanRadio 

Concentrator

� Dapat melayani 

pelangganyang jauh pelangganyang jauh 

dari sentral (used 

repeater)

� Cocok untuk melayani 

pelanggan yang 

berkelompok-

kelompok

� Cocok untuk 

kepadatan trafik 

sedang/tinggi

� Untuk Cellular (3G) dapat digunakan untuk transmisi data berkecepatan tinggi.

� Fixed or Limited Mobility



PMP Radio + Copper Line

� Hope distance ±35 km

� Lower Capacity

� Fixed Channel Assignment

� Menggunakan Radio Concentrator

� Dapat digunakan untuk melayani pelanggan yang jauh dari sentral (up to 

540 km from Exchange)

� Cocok untuk melayani pelanggan yang berkelompok-kelompok

� Cocok untuk kepadatan trafik rendah

� Menggunakan kabel tembaga untuk menghubungkan repeater/cluster/ 

stasiun terminal dengan pelanggan (used copper line ±500 m)



Berdasarkan Bandwidthnya
� Sistem Narrow band yang menyediakan layanan voice dan 

data dengan kecepatan rendah (≤9,6 Kbps).

� SistemWideband yang menyediakan layanan voice dan 
data sampai 64 Kbps.data sampai 64 Kbps.

� SistemBroadband yang menyediakan layanan voice dan 
data dengan bandwidth sampai 2,048 Mbps.



Pemetaan Teknologi



Model Penerapan Jarlokar







Tipe Cell

� Macro cell : radius cell 1 – 20 km
� Outdoor : rural, suburban, dan urban area

� Kepadatan trafik sedang

� Tinggi RBS > surrounding bulding

� Micro cell : radius cell 200 – 2000 m
� Outdoor dan indoor : suburban dan urban area

� Kepadatan trafik tinggi

� Tinggi RBS lebih rendah atau dekat dengan atap gedung

� Pico cell : radius cell 4 – 200 m
� Hanya untuk indoor

� Kepadatan trafik tinggi dan data rate tinggi

� Daerah cakupan ditentukan oleh karakteristik ruangan

Pada pico dan micro cell, daya pancar rendah (kurang dari 20 mW)
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Early Mobile Systems / Sistem Konvensional

– Satu pemancar dengan daya pancar yang  besar 
– Area cakupan yang bagus, tetapi tidak memungkinkan dilakukan 

penggunaan ulang ( reuse)  frekuensi yang sama  (e.g., Bell Mobile 
System ‘70 -- max 12 calls over thousand sq. Miles)



Cellular Systems

� Masing-masing cell di-cover oleh 1 BS.

� Untuk memastikan mutual interferensi antar user tetap rendah, cell-cell yang 

berdekatan harus menggunakan frekuensi yang berbeda. 

� Untuk cell-cell yang terpisah cukup jauh, frekuensi-frekuensi tersebut dapat 

digunakan kembali (frekuensi reuse)



Perbandingan antara komunikasi bergerak 

konvensional dengan sistem radio seluler

Kom. Bergerak Konvensional Sistem Radio Seluler

• Tdk menggunakan frekuensi reuse

• Digunakan sebelum 1980-an

• Menggunakan frekuensi reuse

• Digunakan setelah 1980-an• Digunakan sebelum 1980-an

• Kapasitas rendah

• Interferensi dengan daerah layanan
yang berdekatan

• Daya transmisi tinggi

• Tinggi antena relatif tinggi

• Equipment bulky

• Digunakan setelah 1980-an

• Kapasitas tinggi

• Tidak ada interferensi untuk sistem
yang memenuhi batas C/I yang 
diperbolehkan

• Daya transmisi rendah

• Tinggi antena relatif rendah

• Hand portable
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Karakteristik dasar System Cellular

� Frekuensi Re-use

� Cell Splitting

� Handover� Handover





Frekuensi reuse
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Frequency reuse plan for C = 3 Frequency reuse plan for C = 7

Total bandwidth sistem adalah C kali bandwidth satu sel







Sektorisasi Cell 

� Salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas pada 
jaringan seluler  adalah mengganti antena omni directional 
pada masing2 BS dengan antena 3 sektor atau antena 6 
sektor.sektor.

� Masing-masing sektor dipandang sebagai cell yang baru.

� BS dapat di lokasikan di tengah2 cell atau di sudut cell.

� Antena sector bidirectional dapat mengurangi interferensi 
antar co-channel cell. 
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Sektorisasi Cell 
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(a) Sektor 120°

(b) Sektor 60°


