
Despite the barrage of media images of modern Dubai – 
towering skyscrapers, sumptuous malls and man-made 
islands – it’s the history and charm of Old Dubai that 

make this Emirati city so alluring.

UNITED ARAB EMIRATES

Words by Lara Dunston, Photography by Terence Carter

Bastakiah 

The exterior of Bastakiah Nights 
restaurant, located in a traditional 
courtyard residence in Dubai’s 
Bastakiya quarter, an old Persian 
neighbourhood. 
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Dubai is a lot older than  
it looks. Fishing settlements were 
here some 4,000 years ago, 
Spanish-Arab traveller Abu 
Abdullah Al Bakri documented 
diminutive Dubai in 1095 in his 
Book of Geography, and Venetian 
pearling merchant Gaspero  
Balbi wrote about Dubai’s 
pearling trade in 1580. The seeds 
for ‘modern’ Dubai were planted 
in the 1830s when the forward-
thinking Maktoum family, the 
ruling tribe, decided to create a 
tax-free port out of the tiny 
fishing village to attract  
Persian traders. 
Focus your time on Old Dubai, centred on the 
bustling areas of Bur Dubai and Deira on either 
side of Dubai Creek. Bur Dubai is the site of the 
earliest settlement at Shindagha, at the mouth of 
the inlet, the historic Bastakiya quarter and the 
compelling Dubai Museum, while Deira, on the 
opposite bank, is home to sprawling souqs, and 
the handsome old museum-buildings Heritage 
House and Al Ahmadiya School. Catch an 

open-sided abra (taxi boat) for one dirham 
(US$0.30) from one side of the Creek to the 
other, or engage your own abra to do a lap of the 
inlet; lovely under the moonlight.

Breezy Bur Dubai Souq with its colourful textile 
shops o!ers relief from the sultry heat while 
Dubai Museum in Al Fahidi fort, dating back to 
1787, is Dubai’s oldest building. Don’t expect too 
many artefacts in glass cabinets. With wonderful 
displays of old costumes, jewellery, weapons and 
archaeology, and Old Dubai vividly recreated in 
kitsch life-size dioramas, the museum is an 
entertaining place to spend an hour, and its 
air-conditioned interior is also a terrific place  
to escape the scorching heat. Don’t miss the 
fascinating historical details of the pearling  
trade documented in the 1500s.

Opposite the museum, behind the Grand 
Mosque, a narrow alley leading to Bur Dubai’s 
Textile Souq is Dubai’s ‘Little India’, lined with 
shops selling religious paraphernalia, incense, 
candles, bindis and garlands of flowers for 
Hindus to take to nearby temples. 

Also nearby is the tiny, atmospheric Persian 
neighbourhood of Bastakiya. Narrow alleys lined 
with renovated traditional wind-tower 
residences and courtyards house contemporary 
art galleries and intriguing small museums. 
There is also a section of the old city wall. The 
Sheikh Mohamed Centre for Cultural 

Let your nose guide you 
from the Deira abra dock to 
the aromatic Spice Souq. 
While many stalls now sell 
tourist trinkets, locals still buy 
spices in bulk from jute sacks 
filled to the brim with 
cardamom, cinnamon, cumin 
and star anise. Buy some 
za’atar, a heady mix of thyme, 
sumac and sesame seeds.

Biarkan aroma tempat ini 
menuntun Anda turun dari 
abra menuju Spice Souq. 
Selain dihuni toko-toko yang 
menjual perhiasan imitasi 
untuk wisatawan, tempat ini 
juga merupakan tujuan 
penduduk lokal untuk 
membeli rempah yang 
ditempatkan dalam kantong-
kantong besar seperti 
kapulaga, kayu manis, kunyit 
dan bunga lawang. Belilah 
Za’atar, rempah berisi 
campuran dari thyme, sumac 
dan biji wijen.

 5 Senses – Scent 
 Spice Souq
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Understanding hosts Cultural Breakfasts where you can meet 
locals, learn about Emirati culture and ask questions about 
Emirati customs and Islamic traditions, while you try the local 
food, a rare treat. In a wind-tower building in the Arabian Tea 
House’s leafy courtyard, it’s a lovely place to cool down with a 
thirst-quenching freshly squeezed lime and mint juice. Dubai’s 
only boutique hotels in traditional buildings, the charming 
Orient Guest House and stylish XVA (also a contemporary  
art gallery) are also tucked into the historic quarter.

Before the malls, Dubai’s locals shopped in souqs, and many  
still prefer these covered bazaars where bargaining is a national 
sport. After dark is when the souqs really come alive, and 
catching an abra between them is a delight in the evening  
when there’s a cool breeze. Bur Dubai Souq is the place for 
textiles and Arabian bric-a-brac, while on the other side of the 
water there’s the aromatic Spice Souq – Deira Souq – where 
you can buy Arabian attars (perfume oils), and in the Gold  
Souq every kind of jewellery imaginable, old and new. 

Close by, Heritage House is a restored pearl merchant’s 
residence and Al Ahmadiya School, Dubai’s first school.  
The buildings are intricately decorated and atmospheric. 
Venture into the gritty backstreets to see where locals shop for 
everything from sandals and dishdashas (the long white gowns 
Gulf Arab men wear) to power-tools and plastic kitchenware.

 5 Senses – Touch
 Heritage and Diving  

Village

 5 Senses – Taste
 Street Food

There’s no sensation like 
plunging your hands into the 
soft desert sands. If you can’t 
get out of the city, head to 
Shindagha’s Heritage and 
Diving Village, where 
amongst the historic boats, 
souvenir shops and food 
stalls, you’ll find a Bedouin 
encampment complete with 
long-lashed camels and 
creamy sand.

Tak ada sensasi yang bisa 
menandingi membenamkan 
kedua tangan Anda ke dalam 
pasir lembut. Jika Anda tidak 
bisa keluar dari kota tersebut, 
Anda bisa mampir ke 
Heritage and Diving Village 
di Shindagha. Di situ Anda 
bisa menemukan kapal-kapal 
bersejarah, toko suvenir, dan 
kios makanan. Anda juga  
bisa menemukan kemah  
Suku Badawi lengkap  
dengan unta dan pasir 
berwarna keemasan.

Feast on street food  
from souq stalls and simple 
workers' eateries in the 
backstreets of Bur Dubai, 
Deira, Karama and Satwa.  
Try fried Indian samosas, 
Pakistani curries, Iranian 
kebabs, barbecued chickens 
and shwarmas from all over 
the Arab world, and Indian 
sweets like besan laddu (ghee, 
almond and pistachio balls) 
or jelabi (semolina, sa!ron, 
cardamom and rose  
water pastries).
 

Puaskan diri Anda dengan 
makanan dari kios-kios 
dalam pasar dan tempat 
makan untuk para pekerja  
di belakang Bur Dubai, Deira, 
Karama dan Satwa. Coba 
cicipi samosa khas India, kari 
dari Pakistan, kebab Iran, 
ayam barbecue dan shwarma 
dari Arab serta manisan khas 
India seperti besan laddu 
(minyak samin, almond dan  
pistachio balls) atau Jelabi 
(semolina, sa!ron, kapulaga 
dan rose water pastries).
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  A camel handler and his camel. 
Dubai’s desert is on its doorstep, but 
if time is tight, you can get up close 
to the long-lashed animals at Dubai 
Heritage and Diving Village.

  An Indian woman shopping in 
Bur Dubai, the city’s ‘Little India’; 
Dubai is the Middle East’s most 
multicultural city.

  Ornate gold perfume bottles  
can be found in perfume shops in 
Dubai’s souqs.

  Sailors on the bow of a wooden 
dhow on Dubai Creek. These 
traditional boats transport goods 
between Dubai and other countries 
within the Arabian Gulf.

  Pakistani expats take a break 
from a waterfront stroll to watch 
the action on Dubai Creek. Abras " 
wooden taxi boats " criss-cross the 
Creek continually throughout the 
day, transporting commuters.

For a snack, nothing’s more satisfying than a 
traditional shwarma – Middle Eastern fast food,  
only healthier. Wash it down with a delicious fresh 
mango juice. Myriad stands sell shwarma but a local 
favourite is Ashwaq, a block from the Gold Souq.  
For a sit-down meal, Bastakiah Nights in the 
Bastakiya quarter is in a renovated wind-tower 
house, the ingenious old form of air-conditioning, 
with traditional Arabian décor and delicious  
Arabic standards. 

Take a late afternoon wander along the dhow 
wharves of the Creek. Dhow is the generic name  
for ‘sailing boat’; however, there are many types of 
dhow and the ones moored at the dhow wharves are 
the largest type, used mainly for transporting goods 
between Dubai and Iran, and other destinations in 
the Arabian Gulf. You’ll see a mindboggling array of 
goods; everything from kitchen appliances to truck 
tyres to actual trucks being loaded from the 
wharves. After the sun sets over Dubai’s main 
mosque, you’ll hear the muezzin cry out the 
soothing call to prayer.

Stroll along the Dubai Creek waterfront in the early 
evening to Shindagha and you’ll appreciate the 
elegance of the reconstructed courtyard residences 
with their handsome wind-towers, then take in the 
excellent exhibition of black-and-white photos of 
Old Dubai at Sheikh Saeed Al Maktoum House and 
be astounded by the city’s rapid transformation. 

At the delightful Heritage and Diving Village  
you’ll gain an insight into life in pre-oil Dubai when 
people lived in barasti (palm-frond) huts. Here you’ll 
discover displays on local traditions and veiled old 
ladies cooking delicious local sweets. If you visit in 
the evenings during Ramadan, the Islamic month of 
fasting and feasting, you’ll witness locals celebrating 
their culture and keeping it alive with rifle-throwing 
competitions, re-enactments of Bedouin weddings, 
and traditional songs and dance, like the rhythmic 
Al Liwa dance, brought here by African traders. 

While Dubai’s long-term history is short on 
man-made landmarks, Dubai is rich in oral 
storytelling, dance and song, and this is the  
place to experience it.
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Grand old merchants’ residences, 
built from gypsum and coral, 
and featuring windtowers and 
intricate decorative elements, line 
the labyrinthine lanes of the tiny 
Bastakiya quarter.
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 Dubai sebenarnya jauh lebih  
tua dari yang terlihat. Para nelayan 
telah menginjakkan kaki ke tempat 
ini 4000 tahun lalu, pelancong 
keturunan Spanyol-Arab, Abu 
Abdullah Al Bakri, mengulas 
tentang Dubai di tahun 1095 pada 
bukunya yang berjudul Book of 
Geography, dan pedagang mutiara 
dari Venesia Gaspero Balbi menulis 
tentang perdagangan mutiara Dubai 
pada tahun 1580. Cikal bakal dari 
Dubai ‘modern’ ini dimulai pada 
tahun 1830-an di mana keluarga 
Maktoum yang berpikiran maju, 
penguasa saat itu, memutuskan 
untuk membuat dermaga bebas 
pajak di desa nelayan kecil untuk 
menarik para pedagang dari Persia.

Pusatkan waktu luang Anda di Kota Tua Dubai yang 
berada di daerah sibuk Bur Dubai dan Deira dekat 
Dubai Creek. Bur Dubai adalah daerah di mana 
terdapat Shindagha, tempat tertua, Bastakiya yang 
bersejarah dan Museum Dubai, sementara Deira,  
di seberang sungai, memiliki banyak souq (pasar)  
dan museum tua, Heritage House dan sekolah  
Al Ahmadiya. Cobalah naik abra, perahu kecil yang 
bisa disewa hanya dengan satu dirham (Rp.2800) dari 
ujung Creek ke ujung lainnya atau mintalah abra 

yang Anda tumpangi untuk mengitari pulau dan 
nikmati indahnya pemandangan pulau terutama  
di malam bulan purnama.

Bur Dubai Souq yang terbuka memiliki berbagai  
toko kain, tempat beristirahat dari panasnya hawa 
Kota Dubai. Sementara Museum Dubai di Dermaga 
Al Fahidi, dibangun tahun 1787, merupakan 
bangunan tertua di Dubai. Jangan harap Anda akan 
melihat banyak artefak di sana. Berbagai kostum  
tua, perhiasan, senjata dan barang-barang arkeologi 
dipajang dengan menarik dan Dubai zaman dulu  
pun digambarkan dalam berbagai diorama. Museum 
ini merupakan tempat menyenangkan untuk 
menghabiskan waktu. Di sini pun bisa ditemukan 
sejarah perdagangan mutiara pada tahun 1500-an.

Di seberang museum, tepat di belakang Masjid 
Agung, ada sebuah jalan kecil yang menuju ke  
pasar kain Bur Dubai yang merupakan ‘Little 
India-nya’ Dubai dengan banyak toko-toko menjual 
pernak-pernik, dupa, lilin, bindi dan berbagai  
kalung bunga bagi para pemeluk agama Hindu  
untuk mereka bawa ke kuil.

Tak jauh dari situ terdapat sebuah tempat bernama 
Bastakiya yang dihuni komunitas Persia. Selain 
gang-gang kecil, di kanan kirinya terdapat juga 
rumah-rumah tradisional dan galeri seni 
kontemporer serta museum-museum kecil. Ada juga 
daerah yang merupakan tembok kota tua. Di Sheikh 
Mohamed Centre for Cultural Understanding 
terdapat Cultural Breakfasts di mana Anda bisa 
bertemu banyak warga lokal, belajar lebih banyak 
tentang budaya Arab dan tradisi dalam Islam.  
Di situ Anda juga dapat mencicipi makanan lokal.  
Di menara angin yang berada di halaman Arabian 
Tea House yang rindang, Anda bisa bersantai sambil 

 5 Senses – Sight 
 Dubai Souqs

Take your dark glasses or 
prepare to be dazzled at 
Dubai’s Gold Souq, where 
shop windows glitter with 
lavish displays of ornate 
gem-encrusted gold jewellery. 
At Bur Dubai and Deira souqs 
look for sparkly curly-toed 
Aladdin slippers woven with 
gold thread, and belly-
dancing costumes that 
shimmer with sequins  
and beads.
 

Siapkan kacamata surya 
Anda sebelum memasuki 
Gold Souq Dubai, di mana 
etalase tokonya bersinar 
dengan perhiasan 
berornamen emas dan batu 
permata. Di Bur Dubai dan 
Deira Souq, Anda juga bisa 
mendapatkan sepatu tenun 
emas berujung melengkung 
ala Aladin dan kostum tari 
perut yang dihiasi aneka 
payet dan manik-manik. 

  Handmade brocade and sequinned 
slippers from Afghanistan, Pakistan and 
India can be found in Dubai’s souqs. 

  A smiling spice merchant in his 
fragrant shop in the Deira Spice Souq.

  A quiet nook in the courtyard 
of Orient Guesthouse, a charming 
boutique hotel in a traditional  
wind-tower residence in the  
Bastakiya quarter.
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menyesap jus jeruk dan mint. Butik hotel di 
bangunan tradisional, Orient Guest House 
yang memesona serta galeri seni yang bergaya 
juga bisa dijumpai di tempat bersejarah ini.

Sebelum adanya mal-mal, masyarakat Dubai 
biasa berbelanja di pasar dan hingga kini pun 
masih banyak yang lebih suka ke pasar karena 
tawar-menawar merupakan sebuah bentuk 
‘olahraga’ di sini. Saat malam tiba, pasar-pasar 
itu benar-benar tampak semarak dan menaiki 
abra di malam hari saat udara tak terasa panas 
sungguh menyenangkan. Pasar Bur Dubai 
adalah tempat yang menjual kain-kain dan 
segala pernak-pernik khas Arab sementara  
di seberangnya, terdapat pasar parfum – Deira 
Souq – di mana Anda bisa membeli attars  
atau minyak wangi, dan di Gold Souq  
terdapat berbagai macam perhiasan.

Tak jauh dari tempat itu, terdapat Heritage 
House, rumah kediaman pedagang mutiara 
yang telah direnovasi, dan Al Ahmadiya 
School, sekolah pertama di Dubai. Bangunan 
tersebut didekorasi detil. Memasuki jalanan  
di belakang sekolah itu, Anda dapat melihat 
toko-toko yang menjual segala macam barang, 
mulai dari sandal hingga disdashas (jubah  
yang biasa dikenakan para pria Arab) hingga 
alat-alat elektronik dan peralatan dapur  
dari plastik.

Untuk kudapan, tak ada yang lebih 
menyenangkan daripada shwarma – 
makanan cepat saji khas Timur Tengah,  
hanya saja lebih sehat. Tutup kudapan 

tersebut dengan jus mangga yang segar. 
Berbagai macam stan menjual shwarma, 
namun yang banyak digemari adalah  
Ashwaq, terletak satu blok dari Gold Souq. 
Untuk makanan berat, Bastakiah Nights di 
pusat Kota Bastakiya adalah sebuah wind  
tower house yang telah direnovasi, lengkap 
dengan dekorasi tradisional Arab dan  
kuliner khas Arab yang lezat.

Berjalan-jalanlah di sore hari di sepanjang 
jembatan dermaga dhow di the Creek. ‘Dhow’ 
adalah nama perahu layar, meskipun ada 
berbagai jenis dhow dan perahu layar yang 
membuang sauh di jembatan dermaga adalah 
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  You only have to drive 15 minutes outside Dubai  
and you’ll see camels crossing the sand dunes " or the 
highway! Take care and heed those ‘camel crossing’ 
road signs.

  A local man takes time out to enjoy the waterfront 
action on Dubai’s bustling Creek.

The desert is right on Dubai’s 
doorstep. In less than an hour’s drive 
from the city, there are splendid 
apricot- and peach-coloured sands  
and picture-postcard vistas of camels 
crossing dunes. There’s nothing like  
the desert to clear the head – whether 
it’s for a spot of camping, a relaxing stay 
at a dreamy resort or a ‘desert safari’, 
which includes an exhilarating 
‘dune-bashing’ drive, sand-boarding,  
a sunset camel ride, and an Arabic feast 
with belly-dancing around a fireplace. 

Padang pasir berada tepat di gerbang 
masuk Dubai. Hanya kurang dari satu 
jam berkendara dari kota, Anda sudah 
bisa melihat pantai-pantai nan indah 
serta tempat-tempat di mana tampak 
unta-unta menyusuri padang pasir. 
Anda pun dapat berkemah, bersantai  
di resor mewah atau bersafari padang 
pasir antara lain; berkendara dengan 
kecepatan tinggi di lautan pasir, 
berselancar di atas pasir, menumpang 
unta dan menyantap hidangan khas 
Arab sambil menonton tari perut  
dekat perapian.

DUBAI’S DESERT



Garuda-August-2013-Telkomsel-Artwork.indd   1 7/5/13   11:40 AM



 Historic items on display 
within Al Fahidi Fort, 
Dubai’s oldest building. 
Beneath the fort is an 
excellent air-conditioned 
interactive museum.

 The popular Cultural 
Breakfast in the beautiful 
courtyard of Sheikh 
Mohammed Centre for 
Cultural Understanding. 

 An Emirati man sips 
aromatic cardamom  
co!ee at the Heritage  
and Diving Village.

JAKARTA TO UAE !ABU DHABI"

Flight Time 8 hrs, 44 mins

Frequency 7 flights a week 

! DubaiAbu Dhabi!

yang terbesar, digunakan 
terutama untuk mengirim 
barang-barang antara Dubai  
dan Iran dan juga destinasi 
lainnya di Teluk Arab.

Menyusuri Dubai Creek sore hari 
hingga ke Shindagha, Anda akan 
terkesan dengan keindahan 
rumah-rumah besar yang telah 
direnovasi dan menara angin 
mereka yang indah, sebuah 
bentuk pendingin zaman dahulu. 
Anda juga bisa mengambil foto 
hitam putih dari Kota Tua Dubai 
di Sheikh Saeed Al Maktoum 
House dan terkesan dengan 
pembangunan yang cepat di  
kota tersebut.

Di Heritage and Diving Village, 
Anda bisa mengintip kehidupan 
masa pra-bahan bakar di Dubai, 
saat ketika penduduk masih 
tinggal dalam pondok barasti 
(pondok dari daun kelapa).  
Di sini Anda bisa menemukan 

berbagai produk lokal yang 
dipajang serta wanita-wanita tua 
berkerudung yang memasak 
berbagai manisan yang lezat.  
Jika Anda mengunjungi tempat 
ini selama Ramadan, maka  
Anda dapat menyaksikan 
penduduk lokal yang sedang 
melaksanakan tradisi mereka  
dan menyemarakkannya dengan 
lomba menembak, pembaharuan 
janji nikah dari Suku Badawi , 
serta lagu dan tarian tradisional 
seperti tari Al Liwa, yang 
diperkenalkan oleh para 
pedagang Afrika. Walaupun 
sejarah panjang Dubai tak banyak 
ditemui di tempat ini, Dubai 
cukup kaya dengan dongeng,  
tari serta lagu, dan kota ini adalah 
tempat yang pas untuk 
menikmati itu semua. 
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Era penyiaran TV digital sudah 
dimulai. Masyarakat akan dapat 
menikmati siaran TV digital free-to-
air dengan kualitas gambar dan suara 
yang lebih tajam, lebih jernih dan 
pilihan program siaran yang lebih 
beragam.
Seiring perkembangan teknologi siaran digital 
dan kian meningkatnya industri pertelevisian 
di Tanah Air, kebutuhan siaran televisi digital 
di Indonesia sudah tidak dapat ditunda-tunda 
lagi pelaksanaannya. Pemerintah melalui 
Kementerian Komunikasi dan Informatika 
(Kominfo) pun telah menargetkan analog-
switch o! (penghentian siaran televisi analog) 
secara nasional pada tahun 2018 mendatang. 

Kendati demikian sebagian masyarakat masih 
belum mengenal keunggulan dari TV digital 
dibandingkan TV analog yang sudah lama 
masyarakat gunakan sampai saat ini. Untuk 
itu, sejak tahun 2010, Kementerian Kominfo 
sudah aktif melakukan sosialisasi agar kita 
bersiap-siap untuk bermigrasi dari TV analog 
ke TV digital. 

Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul 
Sembiring mengungkapkan, Kementerian 
Kominfo menargetkan pada 2014 sekitar 
35%-55% masyarakat sudah terjangkau 
layanan siaran TV digital. Selanjutnya di 
2018, diharapkan Indonesia sudah beralih 
sepenuhnya ke siaran TV digital. Oleh karena 
itu, sejak tahun 2010 masyarakat dan para 
pelaku industri agar mempersiapkan diri 
untuk melakukan migrasi dari era penyiaran 
televisi analog menuju era penyiaran televisi 
digital.

“Salah satu alasan untuk melakukan migrasi 
ke siaran digital adalah kesepakatan ITU 
(International Telecommunication Union/
otoritas telekomunikasi internasional) bahwa 
17 Juni 2015 adalah batas waktu negara-negara 
di dunia untuk melakukan migrasi dari 
penyiaran TV analog ke penyiaran TV digital,” 
papar Tifatul. Indonesia pun harus mengikuti 
ketetapan itu. Namun, waktunya tidak sama 
persis karena setiap negara diberi kebebasan 
untuk menentukan batas waktu migrasi, sesuai 
dengan kondisinya masing-masing.

Selain itu, teknologi analog dinilai akan 
semakin mahal pengoperasiannya dan 
secara bertahap teknologi ini akan usang 
dan tergeser. Alasan lainnya yang utama 
adalah keterbatasan kanal pada sistem siaran 
analog. Dengan spektrum frekuensi yang 
sudah penuh, mau tidak mau harus segera 
melakukan migrasi ke sistem penyiaran 
digital. Keunggulan sistem TV digital adalah 
pada efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan 
spektrum frekuensi radio. 

Kapasitas multipleksing TV digital yang 
memanfaatkan satu kanal frekuensi dapat 

INDONESIA MEMASUKI ERA 
SIARAN TV DIGITAL

menyalurkan lebih dari satu konten siaran. 
Selain itu, sistem siaran TV digital lebih baik 
dalam hal kualitas penerimaan sinyal. Dalam 
radius wilayah layanan, kualitas sinyal relatif 
sama sehingga kecil kemungkinan terjadi 
penurunan kualitas gambar maupun suara 
seperti yang sering terjadi pada TV analog. 
Pada sistem analog, kualitas sinyal akan 
semakin menurun apabila titik penerimaan 
semakin jauh dari stasiun transmisi. Ditambah 
lagi, TV digital mampu memancarkan dan 
menerima siaran berkualitas HD (High 
Definition) sehingga gambar menjadi lebih 
tajam dan lebih jernih. Dengan pertimbangan 
tersebut, sistem TV digital adalah solusi yang 
tepat bagi perkembangan dunia penyiaran 
televisi di Indonesia agar semakin maju dan 
berkembang.

Pada era penyiaran digital, penonton televisi 
tidak hanya menonton program siaran tetapi 
juga bisa mendapat fasilitas tambahan seperti 
EPG (Electronic Program Guide) untuk 
mengetahui acara-acara yang telah dan akan 
ditayangkan kemudian. Dengan siaran digital, 
terdapat kemampuan penyediaan layanan 
interaktif dimana pemirsa dapat secara 
langsung memberikan rating terhadap suatu 
program siaran.

Dengan beralihnya seluruh siaran televisi ke 
digital, Menteri Kominfo Tifatul Sembiring 
yakin akan memberikan banyak keuntungan 
bagi banyak pihak. Bagi konsumen, mereka 
akan dapat menikmati program siaran 
dengan kualitas gambar dan suara yang 
lebih baik ketimbang TV analog. Sedangkan 
bagi lembaga penyiaran dapat melakukan 
efisiensi infrastruktur dan biaya operasional. 
Bagi pemerintah akan terdapat efisiensi 
penggunaan frekuensi berupa digital dividen 
yang dapat dimanfaatkan untuk teknologi 
informasi dan komunikasi di masa depan. 
Bagi industri perangkat, pabrikan set top box 
dapat memproduksi set top box lokal untuk 
memenuhi kebutuhan pasar. Hal ini juga 
membuka peluang bagi distributor dan retailer 
set top box untuk memasarkan produknya 
kepada masyarakat. Selain itu, bagi kalangan 
industri kreatif akan mendapat kesempatan 
untuk memproduksi konten siaran. Kebutuhan 
akan konten yang kreatif dan berkualitas 
diprediksi akan tinggi untuk mengisi kapasitas 
multipleksing TV digital, masyarakat pun akan 
mendapatkan banyak pilihan program/konten 
siaran yang berkualitas dan bermanfaat.

Penggunaan TV digital di Indonesia 
sesungguhnya, kata Menteri Kominfo Tifatul 
Sembiring, telah direncanakan sejak lama 
di mana stasiun Televisi Republik Indonesia 
(TVRI) telah melakukan uji coba terhadap 
siaran televisi digital TVRI di empat kota yaitu 
Jakarta, Bandung, Surabaya dan Batam sejak 
tahun 2010.

Multipleksing di 15 zona
Layanan siaran TV digital dibagi ke dalam 
15 zona layanan. Di setiap wilayah layanan 
dalam suatu zona layanan akan disediakan 
6 Multiplekser/MUX dan masing-masing 
multiplekser bisa diisi hingga 12 program 
siaran TV. Jadi di setiap wilayah layanan akan 
ada 6 Mux (5 mux Lembaga Penyiaran Swasta, 
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1 mux Lembaga Penyiaran Publik TVRI) 
sehingga pada setiap wilayah bisa terdapat 
(maksimum) 72 saluran TV. Sementara pada 
kondisi TV analog saat ini, di setiap wilayah 
layanan terdapat rata-rata 12 hingga 16 saluran 
siaran analog. Dari saluran analog tersebut, 10 
saluran sudah terisi oleh stasiun TV bersiaran 
nasional yang berpusat di Jakarta, sehingga 
hanya tersisa sedikit alokasi saluran siaran 
untuk TV baru atau lokal.

Untuk memuluskan peralihan dari siaran TV 
analog ke TV digital, Kementerian Kominfo 
telah melakukan penyeleksian Lembaga 
Penyiaran yang menyelenggarakan Penyiaran 
Multipleksing. “Pada pertengahan tahun 2012 
lalu, Kementerian Kominfo telah melakukan 
beauty contest tahap I untuk penyelenggaraan 
penyiaran multipleksing televisi digital 
terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free 
to air). Penyeleksian multipleksing tersebut 
dilakukan untuk lima zona layanan, yakni 
Zona 4 (DKI Jakarta dan Banten), Zona 5 (Jawa 
Barat), Zona 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta), 
Zona 7 (Jawa Timur), dan Zona 15 (Kepulauan 
Riau dan Batam),” ungkap Tifatul.

Pada beauty contest tahap I tersebut, 
Kementerian Kominfo telah mengumumkan 
23 pemenang sebagai penyelenggara penyiaran 
multipleksing pada Zona 4, Zona 5, Zona 6, 
Zona 7, dan Zona 15. Kecuali Zona 15 yang 
ditetapkan 3 pemenang Mux, zona lainnya 
ditetapkan masing-masing 5 pemenang Mux. 
Perbedaan ini karena Zona 15 berbatasan 
dengan Singapura dan Malaysia sehingga ada 
kesepakatan trilateral tentang alokasi kanal 

frekuensi di wilayah tersebut. Para pemenang 
seleksi tahap I ini diantaranya BSTV, GlobalTV 
(MNC Group), MetroTV, TransTV, Indosiar 
dan ANTV. “Jadi pertengahan tahun ini para 
penyelenggara penyiaran multipleksing dapat 
mulai beroperasi. Harapan kami, peluncuran 
tersebut segera diikuti dengan pembagian set 
top box seperti yang sudah mereka janjikan,” 
harap Menteri Kominfo. 

Selanjutnya, pada triwulan awal tahun 2013 
ini Kementerian Kominfo kembali membuka 
seleksi penyelenggara multipleksing tahap II 
untuk Zona layanan 1 (Aceh dan Sumatera 
Utara) dan Zona layanan 14 (Kalimantan 
Timur dan Kalimantan Selatan). Seleksi di 
zona layanan lainnya akan dilaksanakan 
kemudian secara bertahap.

Set Top Box 
Dengan telah dimulainya era penyiaran TV 
digital di beberapa wilayah bukan berarti 
masyarakat yang mempunyai TV analog tidak 
bisa menikmati layanan siaran TV. Dalam 
proses migrasi dari analog ke digital, terdapat 
periode simulcast yaitu masa dimana siaran TV 
analog dan digital dipancarkan pada saat yang 
sama namun tidak saling interferensi. Hal ini 
berguna bagi masyarakat dan penyelenggara 
dalam proses peralihan ke TV digital. Untuk 
dapat menerima siaran TV dalam format 
digital, masyarakat hanya perlu menambahkan 
perangkat berupa receiver untuk menangkap 
sinyal digital. Receiver atau yang biasa dikenal 
sebagai set top box (konverter siaran digital) 
ini bertugas mengambil sinyal digital  lalu 
diterjemahkan kedalam perangkat televisi 

analog. Harga per unit set top box saat ini 
berkisar Rp 250-300 ribuan. Harga tersebut 
akan menurun mengingat besarnya pasar 
pemirsa TV di Indonesia dan kompetisi harga 
set top box yang dapat terjadi di tingkat retailer 
seiring meningkatnya permintaan.

Cara kerja atau proses penerimaan sinyal 
digital di banding penerimaan sinyal 
analog (UHF) jelas sangat berbeda. Kualitas 
penerimaan sinyal pada teknologi analog 
dipengaruhi oleh kontur permukaan bumi. 
Sebagai contoh, gambar yang berbayang, noise 
(bersemut), serta suara yang tidak jelas, atau 
kadang hilang pada TV analog disebabkan 
oleh level sinyal yang lemah serta adanya 
sinyal pantul. Sedangkan pada siaran TV 
digital, sinyal pantul justru dapat berfungsi 
sebagai penguat sehingga apabila sinyal digital 
diterima (1) oleh reciever atau penerima sinyal 
digital maka akan didapatkan kualitas gambar 
dan suara yang jernih. Namun apabila siaran 
digital tidak diterima (0) oleh reciever maka 
tidak akan muncul siaran TV digital baik 
gambar ataupun suara. 

Standar penyiaran TV digital yang diadopsi 
dan diterapkan di Indonesia adalah DVB-T2. 
Standar ini ditetapkan pada tahun 2012 sebagai 
upgrading dari standar sebelumnya yaitu 
DVB-T yang ditetapkan pada tahun 2007 lalu. 
Oleh karena itu, set top box yang digunakan 
untuk dapat menerima sinyal digital juga harus 
DVB-T2 dengan kompresi MPEG4. Demikian 
pula dengan pesawat TV digital (apabila sudah 
tersedia), sistem atau standar digital yang 
digunakan juga sama, DVB-T2.
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Era penyiaran TV digital sudah 
dimulai. Masyarakat akan dapat 
menikmati siaran TV digital free-to-
air dengan kualitas gambar dan suara 
yang lebih tajam, lebih jernih dan 
pilihan program siaran yang lebih 
beragam.
Seiring perkembangan teknologi siaran digital 
dan kian meningkatnya industri pertelevisian 
di Tanah Air, kebutuhan siaran televisi digital 
di Indonesia sudah tidak dapat ditunda-tunda 
lagi pelaksanaannya. Pemerintah melalui 
Kementerian Komunikasi dan Informatika 
(Kominfo) pun telah menargetkan analog-
switch o! (penghentian siaran televisi analog) 
secara nasional pada tahun 2018 mendatang. 

Kendati demikian sebagian masyarakat masih 
belum mengenal keunggulan dari TV digital 
dibandingkan TV analog yang sudah lama 
masyarakat gunakan sampai saat ini. Untuk 
itu, sejak tahun 2010, Kementerian Kominfo 
sudah aktif melakukan sosialisasi agar kita 
bersiap-siap untuk bermigrasi dari TV analog 
ke TV digital. 

Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul 
Sembiring mengungkapkan, Kementerian 
Kominfo menargetkan pada 2014 sekitar 
35%-55% masyarakat sudah terjangkau 
layanan siaran TV digital. Selanjutnya di 
2018, diharapkan Indonesia sudah beralih 
sepenuhnya ke siaran TV digital. Oleh karena 
itu, sejak tahun 2010 masyarakat dan para 
pelaku industri agar mempersiapkan diri 
untuk melakukan migrasi dari era penyiaran 
televisi analog menuju era penyiaran televisi 
digital.

“Salah satu alasan untuk melakukan migrasi 
ke siaran digital adalah kesepakatan ITU 
(International Telecommunication Union/
otoritas telekomunikasi internasional) bahwa 
17 Juni 2015 adalah batas waktu negara-negara 
di dunia untuk melakukan migrasi dari 
penyiaran TV analog ke penyiaran TV digital,” 
papar Tifatul. Indonesia pun harus mengikuti 
ketetapan itu. Namun, waktunya tidak sama 
persis karena setiap negara diberi kebebasan 
untuk menentukan batas waktu migrasi, sesuai 
dengan kondisinya masing-masing.

Selain itu, teknologi analog dinilai akan 
semakin mahal pengoperasiannya dan 
secara bertahap teknologi ini akan usang 
dan tergeser. Alasan lainnya yang utama 
adalah keterbatasan kanal pada sistem siaran 
analog. Dengan spektrum frekuensi yang 
sudah penuh, mau tidak mau harus segera 
melakukan migrasi ke sistem penyiaran 
digital. Keunggulan sistem TV digital adalah 
pada efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan 
spektrum frekuensi radio. 

Kapasitas multipleksing TV digital yang 
memanfaatkan satu kanal frekuensi dapat 

INDONESIA MEMASUKI ERA 
SIARAN TV DIGITAL

menyalurkan lebih dari satu konten siaran. 
Selain itu, sistem siaran TV digital lebih baik 
dalam hal kualitas penerimaan sinyal. Dalam 
radius wilayah layanan, kualitas sinyal relatif 
sama sehingga kecil kemungkinan terjadi 
penurunan kualitas gambar maupun suara 
seperti yang sering terjadi pada TV analog. 
Pada sistem analog, kualitas sinyal akan 
semakin menurun apabila titik penerimaan 
semakin jauh dari stasiun transmisi. Ditambah 
lagi, TV digital mampu memancarkan dan 
menerima siaran berkualitas HD (High 
Definition) sehingga gambar menjadi lebih 
tajam dan lebih jernih. Dengan pertimbangan 
tersebut, sistem TV digital adalah solusi yang 
tepat bagi perkembangan dunia penyiaran 
televisi di Indonesia agar semakin maju dan 
berkembang.

Pada era penyiaran digital, penonton televisi 
tidak hanya menonton program siaran tetapi 
juga bisa mendapat fasilitas tambahan seperti 
EPG (Electronic Program Guide) untuk 
mengetahui acara-acara yang telah dan akan 
ditayangkan kemudian. Dengan siaran digital, 
terdapat kemampuan penyediaan layanan 
interaktif dimana pemirsa dapat secara 
langsung memberikan rating terhadap suatu 
program siaran.

Dengan beralihnya seluruh siaran televisi ke 
digital, Menteri Kominfo Tifatul Sembiring 
yakin akan memberikan banyak keuntungan 
bagi banyak pihak. Bagi konsumen, mereka 
akan dapat menikmati program siaran 
dengan kualitas gambar dan suara yang 
lebih baik ketimbang TV analog. Sedangkan 
bagi lembaga penyiaran dapat melakukan 
efisiensi infrastruktur dan biaya operasional. 
Bagi pemerintah akan terdapat efisiensi 
penggunaan frekuensi berupa digital dividen 
yang dapat dimanfaatkan untuk teknologi 
informasi dan komunikasi di masa depan. 
Bagi industri perangkat, pabrikan set top box 
dapat memproduksi set top box lokal untuk 
memenuhi kebutuhan pasar. Hal ini juga 
membuka peluang bagi distributor dan retailer 
set top box untuk memasarkan produknya 
kepada masyarakat. Selain itu, bagi kalangan 
industri kreatif akan mendapat kesempatan 
untuk memproduksi konten siaran. Kebutuhan 
akan konten yang kreatif dan berkualitas 
diprediksi akan tinggi untuk mengisi kapasitas 
multipleksing TV digital, masyarakat pun akan 
mendapatkan banyak pilihan program/konten 
siaran yang berkualitas dan bermanfaat.

Penggunaan TV digital di Indonesia 
sesungguhnya, kata Menteri Kominfo Tifatul 
Sembiring, telah direncanakan sejak lama 
di mana stasiun Televisi Republik Indonesia 
(TVRI) telah melakukan uji coba terhadap 
siaran televisi digital TVRI di empat kota yaitu 
Jakarta, Bandung, Surabaya dan Batam sejak 
tahun 2010.

Multipleksing di 15 zona
Layanan siaran TV digital dibagi ke dalam 
15 zona layanan. Di setiap wilayah layanan 
dalam suatu zona layanan akan disediakan 
6 Multiplekser/MUX dan masing-masing 
multiplekser bisa diisi hingga 12 program 
siaran TV. Jadi di setiap wilayah layanan akan 
ada 6 Mux (5 mux Lembaga Penyiaran Swasta, 
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