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RINGKASAN
Devisa terbesar Indonesia adalah berasal dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Sebagai sumber cadangan devisa terbesar di Indonesia sudah seharusnya
pemerintah meningkatkan kesejahteraan dan keamanan serta pengawasan yang
cukup ekstra terhadap tenaga kerja. Alasannya adalah masalah TKI ini sudah
menjadi rahasia umum yang hamper setiap hari muncul di layar televisi, dimana
para TKI ini mendapat perlakuan yang tidak semestinya. Karena kurangnya
komunikasi antara pihak TKI, badan peyalur tenaga kerja, KBRI dan pemerintah.
Hal ini dimungkinkan akibat mahalnya dalam melakukan komunikasi via telpon
yang disebabkan biaya yang mahal karena adanya sistem roaming. Salah satu dari
tujuan Penelitian ini adalah untuk memberikan solusi dalam masalah tersebut
dengan judul “Rancang Bangun Sistem Telekomunikasi Hemat Untuk Tenaga
Kerja Indonesia (TKI)”.
Komunikasi ini dapat menggunakan VoIP (Voice over Internet Protocol),
yaitu panggilan suara melalui layanan data (internet). Komunikasi ini
dikembangkan dengan menggunakan perangkat berbasis android. Perangkat
android dipilih karena sifatnya yang open source, sehingga pengguna tidak perlu
memiliki lisensi untuk dapat memiliki perangkat berbasis android. Selain itu,
perangkat android yang digunakanharusterhubungke SIP (Session Iniation
Protocol) yaitu layanan data yang dapat dilakukan dengan berlangganan secara
berbayar dari operator pengguna daripada menggunakan pulsa konvensional.
Sebagai kasus, tariff telekomunikasi internasional operator Malaysia relative lebih
murah ketimbang operator Indonesia, dimana terdapat selisih harga hingga
Rp.3,316.- tiap satu menit.
Telekomunikasi yang didesain akan menggunakan sistem hybrid,
penggabungan antara komunikasi VoIP dengan komunikasi data jaringan GSM.
Dengan perhitungan mendasar dimana tariff komunikasi data pada jaringan GSM
di Malaysia dibandingkan dengan tariff komunikasi suara pada jaringan yang
sama, system ini akan mampu memberikan efisiensi sebesar 25%. Sistem ini akan
sangat menguntungkan para TKI yang bekerja di Malaysia. Bila dibandingkan
dengan komunikasi internasional dari Indonesia menuju Malaysia, maka untuk
komunikasi internasional dari Indonesia ke Malaysia dengan tarif Rp.4,000.permenit akan menghasilkan efisiensi yang tidak berbeda.
Pada desain sistem telekomunikasi hemat ini perangkat lunak dirancang
untuk membangun jaringanVoIP sebagai fasilitator yang akan menghubungkan
komunikasi para TKI dengan keluarga yang ada di Indonesia. Perancangan
perangkat lunak ini terdiri dari bagian client dan server.Perancangan perangkat
lunak pada Client untuk menggunakan layanan VoIP berbasis SIP yang diberikan
oleh server pada jaringan. Client dan server dengan memanfaatkan jaringan data
GSM dapat terhubung satu sama lain untuk dapat berkomunikasi secara hemat.
Begitu juga antar server yang ditempatkan di kedua negara baik Indonesia
maupun Malaysia dapat memanfaatkan jaringan data utama bawah laut untuk
dapat terhubung satu dengan yang lain.
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