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1. Pendahuluan 
 
1.1.Apa itu VoIP 

VoIP (Voice over Internet Protocol) merupakan nama lain 

dari internet telephony. 

Internet telephony adalah hardware dan software yang 

memungkinkan pengguna Internet untuk media transmisi panggilan 

telepon. Kualitas Internet telephony ini belum sebaik kualitas 

koneksi telepon langsung. Voice over Internet Protocol (VoIP) 

adalah teknologi yang mampu melewatkan traffic suara, video dan 

data yang berbentuk paket melalui jaringan IP 

Dalam komunikasi VoIP, pemakai melakukan hubungan 

telepon melalui terminal yang berupa PC atau telepon. Terminal 

akan berkomunikasi dengan gateway melalui telephony lokal. 

Hubungan antar gateway dilakukan melalui network IP. 

    Network IP dapat berupa network paket apapun, termasuk 

ATM, FR, Internet, Intranet, atau line E1. VoIP menawarkan 

transportasi sinyal yang lebih murah, feature tambahan, dan 

transparansi terhadap data komputer. Hambatan VoIP saat ini 

adalah kehandalannya yang di bawah telephony biasa, dan soal 

standarisasi yang akan menyangkut masalah interoperabilitas. 

Asterisk merupakan suatu jenis software (open source) yang 

digunakan untuk membangun VoIP ini. Asterisk dapat berjalan di 

berbagai sistem operasi (Windows, Linux, Mac, OpenBSD, 

FreeBSD, dll). 

Asterisk memberi wewenang kepada pengembang dan 

pelaksana untuk membuat solusi berkomunikasi yang lebih baik 

dengan gratis. 
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1.2.Mengapa Menggunakan VoIP 

Dengan bertelepon menggunakan VoIP, banyak keuntungan 

yang dapat diambil. Diantaranya adalah dari segi biaya, jelas lebih 

murah dari tarif telepon tradisional, karena jaringan IP bersifat 

global sehingga untuk hubungan Internasional dapat ditekan hingga 

70%. Selain itu, biaya maintenance dapat di tekan karena voice dan 

data network terpisah, sehingga IP Phone dapat ditambah, dipindah 

dan di ubah. Hal ini karena VoIP dapat dipasang di sembarang 

ethernet dan IP address, tidak seperti telepon tradisional yang harus 

mempunyai port tersendiri di Sentral atau PBX. 

 

1.3.Sejarah VoIP 

VoIP berkembang karena adanya persaingan yang bebas dan 

dukungan pemerintah, setidaknya inilah yang terjadi di Amerika. 

Monopoli perusahaan besar dihindari (misalnya monopoli AT&T 

diakhiri pada tahun 1984) dan pengawasan ketat pada persaingan 

yang sehat (misalnya saat dua internet backbone service provider 

terbesar, MCI dan WorldCom merger pada tahun 1998, pemerintah 

tetap berusaha agar tidak ada perusahaan yang mendominasi 

dengan mewajibkan internet backbone mereka dipakai oleh 

perusahaan kompetitor)  

Persaingan menyebabkan setiap perusahaan berusaha 

menghasilkan inovasi/produk baru. Karena adanya resiko investasi, 

pemerintah AS turut membantu dengan mengurangi pajak guna 

membantu inovasi dan memacu potensial market dengan 

mensupport perusahaan pengembang teknologi (The National 

Institute for Standards and Technology, National Institues of 

Health, National Oceanic and Atmospheric Administration, dan the 

National Science Foundation). 

FCC sebagai salah satu lembaga yang berkompeten 

mengusulkan traditional charge pada layanan yang secara langsung 

bersaing dengan traditional company. FCC membedakan layanan 
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voice melalui komputer (enhanced service yang dianggap tidak 

masuk dalam access charges dan regulasi lain) atau voice melalui 

handset telpon standar yang mendial melalui gateway IP (dianggap 

sebagai telepone tradisional dengan long-distance access charges).  

Perkembangan VoIP dipengaruhi faktor ekonomi, regulasi 

dan teknologi. Regulasi pemerintah sering sekali menjadi 

interferensi. Pemerintah mencoba me-micromanage kompetisi 

yang semakin besar dan terlalu kompleks dengan powerfull 

financial interest. Sementara industri telkom semakin less regulated 

dan persaingan semakin bebas. Birokrasi, kecemasan dan social 

justice dianggap sebagai faktor yang memperlambat proses.  

Di Indonesia, Pemerintah (dalam hal ini Dirjen Postel) 

menganggap penyelenggara VOIP mengganggu operator resmi. 

Pelarangan dilakukan dengan cara penggerebekan meskipun dasar 

hukumnya tidak kuat. Alasan pelarangan hanya menyangkut soal 

izin serta tidak adanya standarisasi penggunaan peralatan yang 

harus dikeluarkan Dirjen Postel. Di sisi lain, sanksi yang dikenakan 

juga masih terlalu ringan dibanding keuntungan yang diperoleh.  

Menurut Ir. Suryatin Setiawan Direktur divisi Penelitian dan 

Pengembangan PT Telkom, VoIP baru bermasalah jika perusahaan 

penyedianya sudah bertindak sebagai operator. Suhono Supangat, 

Multimedia Signal Processing and Communication Research 

Group ITB menjelaskan bahwa pelarangan VoIP tanpa cyberlaw 

akan membatasi pengembangan aplikasi berbasis IP pada public 

network.serta menghambat pembuatan jaringan baru yang 

mendukung beragam komunikasi multimedia yang merupakan 

basis teknologi massa depan.  

Indosat juga mempertimbangkan VoIP untuk SLInya, namun 

terikat ketentuan dalam KM 37/1999 yakni Indosat harus 

membayar biaya interkoneksi kepada PT Telkom Rp 1.350/menit 

atau sama dengan US$ 15,5 sen. Peralihan ke teknologi VoIP tidak 

akan efektif kecuali ketentuan tersebut diubah.  
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1.4.Fitur-Fitur yang Tersedia di VoIP 

VoIP bisa menyediakan fasilitas komunikasi interaktif, voice 

mail, panggilan conference, serta distribusi panggilan otomatis. 

 

1.5.Arsitektur Asterisk 

Arsitektur asterisk telah dirancang untuk fleksibelitas yang 

maksimum dan mendukung semua protokol Voice Over IP, dan 

juga bisa diinteroperasikan dengan semua standard dasar untuk 

penggunaan peralatan perteleponan yang relatif murah perangkat 

hardwarenya. 

 

1.6.Bagaimana VoIP Bekerja 

Hal yang menarik tentang VoIP adalah banyaknya cara untuk 

melakukan panggilan. Saat ini ada 3 jenis metode yg berbeda yang 

paling sering digunakan untuk melakukan layalan VoIP, yaitu : 

1. ATA (Analog Telephone Adaptor)  

Cara yang paling sederhana dan paling umum adalah dengan 

menggunakan suatu alat yang disebut ATA. ATA 

memungkinkan kita untuk menghubungkan pesawat telepon 

biasa ke komputer atau disambungkan ke internet untuk dipakai 

VoIP. ATA adalah alat pengubah sinyal dari analog menjadi 

digital. Cara kerjanya adalah mengubah sinyal analog dari 

telepon dan mengubahnya menjadi data digital untuk di 

transmisikan melalui internet. Provider seperti VONAGE dan 

AT&T Callvantage membuat alat ATA dan memberikannya 

secara gratis kepada pelanggannya sebagai bagian dari service 

mereka. Mereka tinggal membuka ATA, memasang kabel 

telepon ke alat, dan VoIP sudah bisa digunakan. Beberapa jenis 

ATA dipaket dan dibundel beserta software tambahan yang 

harus diinstalkan pada komputer untuk melakukan konfigurasi 

ATA, tetapi pada umumnya itu hanya setting yang sangat 

gampang. 
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2. IP Phones 

Pesawat telepon khusus ini kelihatannya sama dengan telepon 

biasa. Tapi selain mempunyai konektor RJ-11 standar, IP 

Phones juga mempunyai konektor RJ-45. IP Phones 

menghubungkan langsung dari telepon ke router, dan didalam IP 

Phones sudah ada semua perangkat keras maupun lunak yang 

sudah terpasang didalamnya yang menunjang melakukan 

pemanggilan IP. Tidak lama lagi, IP Phone nirkabel (wireless) 

akan tersedia, dan memungkinkan para pengguna untuk 

melakukan panggilan VoIP dari hotspot yang tersedia. 

3. Computer-to-Computer  

Cara ini jelas merupakan cara paling mudah untuk melakukan 

panggilan VoIP. Anda bahkan tidak usah membayar satu sen 

pun untuk melakukan panggilan SLJJ. Ada beberapa 

perusahaan yang menawarkan program yang harganya murah 

bahkan gratis yang dapat digunakan untuk melakukan 

panggilan VoIP. Yang harus anda sediakan hanya program 

(software), mikrofon, speaker, soundcard dan koneksi internet, 

lebih diutamakan koneksi internet yang relatif cepat seperti 

koneksi Kabel atau DSL. Selain biaya bulanan ISP, biasanya 

tidak ada lagi biaya untuk panggilan Computer-to-Computer, 

seberapa jauh pun jaraknya. 

1.7.Lisensi 

Asterisk di-release di bawah dua lisensi. yang pertama adalah 

lisensi free software yaitu GNU General Public License (GPL). 

yang kedua adalah lisensi proprietary software, yang berarti 

diizinkan untuk mematenkan kode dan membuat kode tertutup atau 

proprietary/closed. Berdasarkan lisensi free software, programmer-

programmer lain diizinkan untuk berkontribusi dalam menambah 

fitur dan fungsionalitas serta melaporkan bug. Asterisk sebenarnya 

didesain secara khusus untuk sistem operasi linux, namun saat ini 
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asterisk dapat dijalankan pula di NetBSD, OpenBSD, FreeBSD, 

Mac OS X dan Solaris. 

 

1.8.Dukungan Aplikasi 

Untuk mengaktifkan video call, maka asterisk harus 

mengaktifkan dukungan untuk protokol video antara lain H.261, 

H.263 dan H.263+ 
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2. Instalasi 
 
2.1.Isu-Isu Seputar Instalasi 

1. Library yang dibutuhkan tidak lengkap 

2. File corrupt 

3. Aplikasi tidak berhasil dicompile  

2.2.Persiapan 

• Instalasi Linux : 

Gunakan distribusi Linux yang berbasis kernel 2.6.x.x 

• Instalasi paket aplikasi Linux beserta dependencynya : 

- GCC (GNU C Compiler ) 

- Make 

- Bison 

- Ncurses-devel 

- Openssl-devel 

- Zlib-devel 

- links, lynk, w3c atau console browser lainnya 

- Editor mc, vim, atau editor lainnya 

 

2.3.Kebutuhan Sistem (Hardware dan Software) 

Asterisk bisa diinstal pada komputer dengan spesifikasi : 

processor minimum 400 Mhz, RAM 256 MB, Sistem Operasi 

Linux kernel 2.6.x.x, Chipset intel / nvidia nforce, serta lebih baik 

lagi apabila menggunakan UPS (Uninteruptable Power Supply). 
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2.4.Lokasi Download Asterisk 

Asterisk dapat didownload secara free (gratis) di 

http://www.asterisk.org.  

 

2.5.Cara Instalasi 

Ekstrak terlebih dahulu file asterisk yang telah didownload 

tadi dengan cara. 

tar –xzvf  asterisk-1.2.10.tar.gz 

masuk ke folder asterisk dengan cara 

cd asterisk 

konfigurasi source code programnya 

./configure 

buat paket installasinya 

make 

install program asterisk dengan sebelumnya merubah privillage 

menjadi root 

#make install 
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3. Konfigurasi 
 
3.1.Apa Saja yang Harus Dikonfigurasi 

Berikut ini adalah file yang harus dikonfigurasi : 

- Extension.conf 

- Sip.conf 

 

3.2.Cara Mengkonfigurasi 

Buat file konfigurasi dengan nama “extensions.conf” yang isi 

filenya : 

[globals] 

[general] 

static=yes 

writeprotect=no 

autofalltrough=yes 

clearglobalvars=no 

priorityjumping=no 

 

[voipkomdat] 

exten => 100,1,Dial(SIP/saad,20) 

exten => 100,2,Hangup() 

exten => 101,1,Dial(SIP/sendy,20) 

exten => 101,2,Hangup 

 

Masukkan konfigurasinya 

$sudo -i 

# cd /etc/asterisk 

# mv extension.conf extension.conf.sample 

# touch extension.conf 

# vim extension.conf 

 

Buat file konfigurasi dengan nama “sip.conf” yang isi filenya 

[general] 

port=5060 

bindaddr=0.0.0.0 

context=voipkomdat 
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[saad] 

type=friend 

context=voipkomdat 

host=dynamic 

musiconhold=default 

dafaultip=172.18.78.15 

canreinvite=no 

username=saad 

secret=saad123456 

callerid="saad" 

nat=no 

dtmfmode=rfc2833 

 

 

[sendy] 

type=friend 

context=voipkomdat 

host=dynamic 

musiconhold=default 

dafaultip=172.18.78.15 

canreinvite=no 

username=sendy 

secret=sendy123456 

callerid="sendy" 

nat=no 

dtmfmode=rfc2833 

 

Masukkan konfigurasinya 

buat backup konfigurasi sip yang sebelumnya dengan 

merename file aslinya menjadi sip.conf.sample 

# mv sip.conf sip.conf.sample 

buat file baru bernama sip.conf 

# touch sip.conf 

dan taruh file konfigurasinya di file 

tersebut, dengan menggunakan editor vi 

# vim sip.conf 

 



12 

 

3.3. Pengujian Hasil Konfigurasi  

Login dengan softphone X-Lite 3.0 ke server asterisk yang kita 

konfigurasi dengan menggunakan data account extension 100. Login 

juga di komputer lain dengan menggunakan tools sejenis ke server 

dengan menggunakan data account extension101. 

Misalkan kita login dengan 100, maka coba dial ke 101.  Hasil 

pengujian yang menunjukkan konfigurasi kita berhasil adalah jika X-

Lite dengan data account 100 dan 101 berhasil login ke asterisk. Dan 

bisa dial serta saling berkomunikasi. 
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4. Penggunaan 
 
4.1.Cara Mengoperasikan Asterisk 

# /etc/init.d/asterisk start 

# asterisk –vr 

 

4.2. Troubleshooting 

Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk melihat apa 

yang dikirim dan diterima oleh peralatan VOIP, diantaranya : 

• Monitor Ethernet Traffic 

• Tampilan debug dari program VOIP 

 
5. FAQ Seputar VoIP 

 
Apakah itu VoIP ? 
Voice over Internet Protocol (juga disebut VoIP, IP Telephony, Internet 
telephony atau Digital Phone) adalah teknologi yang memungkinkan 
percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Data suara diubah 
menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan 
paket-paket data, dan bukan lewat sirkuit analog telepon biasa. 
 

Bagaimana VoIP bekerja ? 
VoIP mengkonversikan suara analog menjadi paket digital yang 
dikirimkan melalui jaringan internet, dan di olah kembali menjadi suara 
pada komputer klien lainnya. 
 

Apakah VoIP dapat menghemat biaya ? 
Penekanan utama dari VoIP adalah biaya. Dengan dua lokasi yang 
terhubung dengan internet maka biaya percakapan menjadi sangat rendah. 
 
Jika kedua lokasi terhubung dengan jarak yang cukup jauh (antar kota, 
antar negara) maka bisa dilihat keuntungan dari segi biaya. Kedua pihak 
hanya cukup membayar biaya pulsa internet saja, yang biasanya akan lebih 
murah daripada biaya pulsa telepon sambungan langsung jarak jauh (SLJJ) 
atau internasional (SLI). 
 

Apakah VoIP dapat menghubungi PSTN ? 
Bisa, akan tetapi saat ini masih ada regulasi dari PT.TELKOM yang 
melarang VoIP untuk menghubungi PSTN. 

 

Apakah saya dapat menjalankan aplikasi selain X-lite untuk menggunakan 
VoIP ? 
Bisa, akan tetapi membutuhkan konfigurasi yang berbeda tergantung dari 
aplikasi yang digunakan. 
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Bagaimana Saya tahu jika ada panggilan masuk ? 
Akan ada suara dering seperti telepon biasa. 
 

Apakah saya dapat menggunakan komputer selama VoIP digunakan ? 
Bisa, Anda masih dapat menggunakan komputer seperti biasanya 
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