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ABSTRACT 
ATN (Aeronautical Telecommunication Network) as a new standard communication protocol on international aviation 
will be implemented for Asia-Pasific regional including Indonesia in the year 2015. The price ATN router is very 
expensive driving BPPT to develop their own ATN router. ATN has been developed by BPPT since 2007. BPPT has 
produced some of the basic functions that can be used for data communication. Some of these functions are the CLNP 
protocol running on network layer and protocol CLTP running on transport layer. Routing as one of the mandatory 
condition that must be met in the process of data communication is used to route data packet must be immediately 
implemented in the ATN stack. ATN stack is built in the 2.6.29.6 kernel still not supporting these function. Therefore, in 
the year 2010 BPPT tried to integrate the routing function that runs in the network layer stack based ISO/IEC 
9542:1004(E). One of the ATN routing protocol is EIRP (end system to intermediate system routing protocol) that serves 
route CLNP packets from end system (ES) to intermediate system (IS). EIRP routing protocol implementations, include 
the ability of end system (ES) to send configuration information from the end system (ES) to intermediate system (IS). 
Hopefully with the implementation of ATN module will create a system of advances for developers, hobiyst, society, and 
also for the Indonesian state and nation. 
Keyword: ATN, Routing, ISO/EIC 9542:1994(E), EIRP. 
 
1. Pendahuluan 
Indonesia sebagai salah satu negara anggota ICAO (International Civil Aviation Organization) telah menyepakati untuk 
menerapkan system baru yang bernama CNS/ATM (Communication Navigation Surveillance/Air Traffic Management 
System). Penerapan system baru tersebut pada dasarnya adalah untuk meningkatkan keselamatan penerbangan dan 
penambahan jumlah lalu lintas udara[1]. CNS/ATM adalah konsep pengaturan lalu lintas udara yang efisien menggunakan 
semua infrastruktur yang ada termasuk menjadi penghubung antara pesawat udara dengan pusat kendali (air-ground 
communication) dan antar pusat pengendali satu dengan lainnya (ground-ground communication)[1].  
 
1.1 Latar Belakang 
Saat ini sistem penerbangan di Indonesia masih menggunakan sistem komunikasi yang lama. Indonesia menggunakan 
gabungan dari AFTN (Aeronautical Fixed Telecommunication Network) sebagai air-ground communication dan AMHS 
(Aeronautical Message Handling System) sebagai ground-ground-communication[1]. AFTN hanya dapat mendukung 
pertukaran data digital dalam bentuk text. Untuk mengatasi kekurangan dari AFTN maka dibentuk suatu infrastruktur 
komunikasi baru yaitu ATN yang merupakan bagian dari sistem CNS/ATM. Tidak seperti AFTN, ATN tidak hanya 
mendukung komunikasi ground-ground-communication tapi juga mendukung air-ground communication dan dapat 
mengirim data multimedia[2].  
 
ATN sebagai infrastruktur jaringan baru untuk dunia penerbangan telah menjadi standar dari ICAO. CNS/ATM 
merupakan sistem yang cukup mahal. Untuk mengimplementasikan ATN, Indonesia harus membeli ATN router 
komersil dan harus dipasang di 33 titik di seluruh indonesia dan harga ATN komersil per lisensinya sekitar 230,000 US 
dolar. Indonesia harus mengeluarkan dana sekitar 7,590,000 US dollar tiap tahunnya[2]. Dengan mengembangkan ATN 
router sendiri, Indonesia hanya butuh dana untuk keperluan riset dan pengembangan. Untuk keperluan riset, lisensi ATN 
router seharga 50,000 US dollar dan ini jauh lebih murah dibandingkan dengan harga ATN komersil[2]. 
 
1.2 Tujuan Penelitian 
Untuk mengatasi kekurangan dari sistem AFTN dan harga yang tinggi dari ATN komersial, maka BPPT pada tahun 2007 
memulai riset untuk mengembangkan ATN stack sendiri. Pada tahun 2007 fokus pengembangan ATN stack adalah 
pembuatan protokol CLNP[2][3]. Pada tahun 2008 fokus pengembangan ATN adalah pembuatan komunikasi domain 
untuk membangun ATN stack berdasarkan BSD socket[4] dan integrasi protokol CLNP ke dalam ATN stack. Pada tahun 
2009 fokus pengembangan adalah integrasi protokol CLTP ke dalam ATN stack[5]. Dan pada tahun 2010 BPPT mencoba 
untuk mengintegrasikan protokol EIRP ke dalam ATN stack. EIRP adalah protokol yang berfungsi pada proses routing. 
Hal ini menjadi kebutuhan utama dari ATN stack karena routing merupakan fungsi utama dalam sistem komunikasi data. 
Tujuan riset kami di tahun 2010 adalah mengintegrasikan dan mengimplementasikan protokol EIRP ke dalam ATN 
stack. 
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1.3 Rumusan Masalah 
Pertama, pengembangan terakhir dari ATN stack adalah di dalam kernel linux 2.6.21.5. Sejak adanya kebutuhan dalam 
implementasi ATN stack ke dalam kernel linux yang lebih tinggi maka module ATN stack harus diporting ke dalam 
kernel terbaru. Dalam hal ini ATN stack dikembangkan di dalam kernel linux 2.6.29.6. Kedua adalah mengintegrasikan 
module ATN stack dengan protokol EIRP di dalam kernel linux 2.6.29.6. Protokol EIRP yang diintegrasikan adalah 
fungsi yang mendukung operasi informasi konfigurasi di end system (ES). Beberapa fungsi-fungsi tersebut adalah report 
configuration, record configuration,  protocol error processing, PDU header error detection, configuration respone, 
flush old configuration, query configuration dan protocol timers (configuration timer dan holding timer)[6].  
 
2. Landasan Teori 
2.1 ATN 
ATN merupakan infrastruktur komunikasi international yang mengelola pertukaran data digital antara pesawat udara dan 
fasilitas pengendali lalu lintas udara sipil[7]. ATN terdiri dari aplikasi dan layanan komunikasi yang memungkinkan 
ground-to-ground router, air-to-ground-router, dan airbone router untuk berkomunikasi satu sama lain. ATN terdiri dari 
entitas aplikasi dan layanan telekomunikasi yang memungkinkan semua jaringan penerbangan sipil baik ground-to-
ground dan air-to-ground saling berkomunikasi. selain dari jaringan, maka ATN terdiri dari simpul-simpul ATN router 
atau Intermediate system (IS) dan simpul-simpul ATN end system (ES). Gambar 1 memperlihatkan komponen pada 
jaringan ATN yaitu end system atau host, intermediate system atau router, semua aplikasi pendukung ATM dan jaringan 
ATN. Aplikasi ATM bisa berada di pesawat ataupun di stasiun-stasiun darat seperti bandara atau Air Traffic Center[7]. 
 

 
Gambar 1. Element-Element Pada Suatu Jaringan ATN. 

 
Pengiriman data antara pesawat dan darat dilakukan melalui A/G (air-to-ground) dan G/G (ground-to-ground) router 
seperti diperlihatkan pada Gambar 2. End system atau host pada pesawat akan mengirimkan data ke darat melalui A/G 
router pada pesawat. Data akan ditangkap oleh A/G router di darat. A/G router akan meneruskan data melalui jaringan 
ATN di darat yaitu G/G ATN router ke end sistem yang dituju. Dari darat, end system juga akan mengirimkan data ke 
pesawat melalui jaringan ATN yang sama[7]. 
 

 
Gambar 2. Pengiriman Data Antara Pesawat Dan Darat. 

 
2.2 Socket Buffer (sk_buff) 
Module ATN dikembangkan di dalam kernel linux 2.6.x.x, terdapat satu structure data penting yang digunakan di dalam 
lapisan jaringan pada kernel tersebut. Structure data ini dikenal sebagai socket buffer (sk_buff)[8][9]. Socket buffer atau 
sk_buff adalah structure data yang digunakan dalam pengelolaan jaringan di dalam kernel. Socket buffer atau sk_buff 
berisi semua informasi yang diperlukan pada saat paket data berada di dalam kernel. Socket buffer atau sk_buff mengatur 
dan mengelola paket data selama bergerak di lapisan-lapisan protokol di dalam protokol jaringan baik ke atas maupun ke 
bawah. Salah satu medan pada sk_buff yaitu data (skb->data) menunjuk ke alamat di mana data di dalam paket berada. 
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Selama paket data berada di memori, maka akses ke paket data selalu dilakukan melalui alamat yang ditunjukan oleh 
skb->data[7]. 
 
Di dalam sk_buff terdapat empat filed penting yaitu: head, tail, data dan end. Keempat medan terakhir ini berhubungan 
dengan lokasi memori dimana paket data disimpan. Pointer skb->head dan skb->end menunjukkan alamat awal dan akhir 
dari memori yang dialokasikan ke seluruh paket data seperti terlihat pada Gambar 3. skb->data dan skb->tail 
menunjukkan awal dan akhir dari data yang sebenarnya, hanya data tanpa kepala paket (header)[7]. Ruang diantara skb-
>head dan skb->data disediakan untuk kepala paket karena akan berubah sepanjang paket data bergerak melalui lapisan-
lapisan protokol. Ruang antara skb->tail dan skb->end disediakan untuk pertambahan data jika ada. 
 

 
Gambar 3. Bagian Data Dari sk_buff 

2.3 Protokol Routing 
Untuk dapat mengirim paket data di lapisan jaringan ke tujuan tertentu, apakah end system (ES) atau intermediate system 
(IS) harus mengetahui alamat tujuan akhir, maka dibutuhkan suatu protocol routing. Protocol routing akan menentukan 
rute paket ke alamat tujuan[6]. 
 
2.4 Protokol Routing ES-IS 
Protocol EIRP distandarisasi di document ISO/IEC 9542:1994(E) yang menjelaskan dua tipe informasi routing yaitu[6] : 
1) Configuration information, dan 
2) Route redirection information. 
Informasi konfigurasi memungkinkan end system (ES) dan intermediate system (IS) untuk menemukan keberadaan 
entitas jaringan dan menuju ke satu sama lain untuk merute NPDU (network protocol data unit). Route redirection 
information digunakan oleh intermediate system (IS) untuk memberikan jalur terbaik kepada sistem ketika meneruskan 
NPDU ke tujuan tertentu. Jalur terbaik bisa berada di intermediate system (IS) lain dalam subnetwork yang sama dimana 
tempat end system (ES) berada atau end system (ES) tujuan itu sendiri. 
 
2.5 Kernel timer 
Fungsi kernel timer adalah mengeksekusi sebuah fungsi tertentu pada waktu yang ditentukan. Terdapat dua cara dalam 
menginisialisasi waktu di kernel, salah satunya dengan memanggil setup_timer() atau memanggil init_timer(). 
 
3. Metode Penelitian 
Untuk mendukung operasi dari informasi konfigurasi, menurut ISO/IEC 9542:1994(E), delapan buah fungsi harus 
dipenuhi. Fungsi-fungsi tersebut adalah report configuration, record configuration, protocol error prosessing, PDU 
header error detection, configuration respone, flush old configuration, query configuration, dan protocol timers 
(configuration timer dan holding timer)[6]. Beberapa fungsi tersebut dijelaskan secara detil di bawah ini: 
1) Report configuration oleh end system: ISO/IEC 9542:1994(E) menspesifikasikan bahwa fungsi report configuration 

digunakan oleh end system dan intermediate system untuk menginformasikan keberadaan mereka masing-masing. 
Fungsi ini bertugas membangun dan mengirim paket end system hello (ESH PDU) untuk memberikan informasi ke 
system lain. 

2) Record configuration oleh end system: ISO/IEC 9542:1994(E) menspesifikasikan ketika end system (ES) menerima 
paket intermediate system hello (ISH PDU), end system (ES) akan membongkar informasi konfigurasi yang ada di 
dalam PDU, dan menyimpan network service acces point (NSAP), sub network point of attacment (SNPA) ke dalam 
informasi routing lokal. 

3) PDU Header Error Detection: fungsi PDU header Error Detection digunakan untuk melindungi kepala (header) 
terhadap kegagalan yang disebabkan oleh informasi yang keliru di dalam kepala (header) PDU. Error didapatkan 
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dengan menghitung checksum dari keseluruhan kepala (header) PDU. Jika perhitungan checksum salah maka PDU 
akan dibuang.  

4) Protokol timers: ISO/IEC 9542:1994(E) menspesifikasikan banyak fungsi-fungsi protokol yang berbasis waktu. 
Terdapat dua tipe timer yang dispesifikasikan dalam standar international, yaitu configuration timer (CT) dan 
holding timer (HT). Kami menggunakan configuration timer (esh_timer_delay) dengan menggunakan kernel timer. 
Kami setting masa waktu kernel timer menjadi 3 detik (msecs_to_jiffies(3000)). Maka setiap 3 detik, fungsi report 
configuration (send_esh()) akan dijalankan. 

5) Configuration respone: ISO/IEC 9542:1994(E) menspesifikasikan fungsi configuration respone digunakan oleh end 
system, yang terpasang di subnetwork, fungsi ini akan merespon setelah menerima PDU yang dispesifikasikan oleh 
ISO/IEC 8473 dengan SN-tujuan-address dari SN-UNITDATA yang diset ke alamat banyak tujuan ”all end system” 
dari sistem lain yang menjalankan fungsi configuration query. 

6) Flush Old Configuration: ISO/IEC 9542:1994(E) menspesifikasikan bahwa fungsi flush old configuration dieksekusi 
untuk menghapus isi dari informasi konfigurasi yang telah habis/expired dari tabel informasi routing. Ketika waktu 
simpan dari end system (ES) atau intermediate system (IS) telah habis, fungsi ini akan menghapus isi dari tabel 
informasi routing. Implementasi fungsi flush old configuration adalah ketika informasi end system (ES) atau 
intermediate system (IS) ditambahkan ke tabel routing, kernel timer diaktifkan dan ketika waktu simpan telah habis, 
fungsi flush old configuration akan dieksekusi.  

7) Query configuration: ISO/IEC 9542:1994(E) menspesifikasikan beberapa keadaan yang membuat end system (ES) 
mengeksekusi fungsi query configuration yaitu: a). tidak ada intermediate system (IS) yang dapat dituju dalam 
subnetwork, b). lapisan jaringan fungsi route PDU harus memperoleh alamat SNPA yang akan diteruskan untuk 
NSAP tertentu. Implementasi fungsi query configuration termasuk ke dalam fungsi CLNP routing. Fungsi CLNP 
routing akan memanggil get_dst_snpa() yang akan mengembalikan SNPA dari alamat spesifik NSAP. Sebelum 
get_dst_snpa() melakukan pencarian  di setiap tabel routing, get_dst_snpa() akan mengecek setiap table routing untuk 
tidak merubah isi tabel selama proses pencarian. 

8) Protocol Error Processing: ISO/IEC 9542:1994(E) menspesifikasikan bahwa field-field di dalam PDU harus di 
check. Fungsi error processing berfungsi untuk mencheck setiap field-field di dalam PDU apakah memenuhi dengan 
ketentuan dari structure dan pengkodean PDU yang dispesifikasikann oleh standar internasional. Implementasi fungsi 
protocol error processing dibagi menjadi 3 bagian yaitu: bagian fixed, bagian address, dan bagian option. 

 
4. Hasil dan Diskusi 
Operasi informasi konfigurasi dapat dibagi menjadi tiga bagian, bagian pertama yaitu beberapa fungsi yang mendukung 
mekanisme output protokol EIRP adalah report configuration, protocol timer (CT). Bagian kedua yaitu beberapa fungsi 
yang mendukung mekanisme input protokol EIRP adalah record configuration, flush old configuration, protocol timer 
(HT), protocol error prosessing, dan PDU header error detection[6]. Dan bagian ketiga yaitu beberapa fungsi yang 
mendukung mekanisme routing CLNP adalah query configuration dan configuration respone. Dalam paper ini, 
pengujian masih terbatas pada mekanisme bagian output protocol EIRP. 
 
4.1 Mekanisme Output EIRP 
Mekanisme output protocol EIRP adalah membangun dan mengirim ESH PDU ke semua intermediate system (IS) 
dengan multi-destination address “09-00-2B-00-00-05”. Protocol timer (CT) digunakan untuk menetukan seberapa 
sering end system (ES) melaporkan informasi konfigurasi ke intermediate system (IS). Selama menerima ESH PDU, 
intermediate system (IS) akan merekam informasi konfigurasi ES dan menyimpannya di tabel routing[6]. 
 
Kami telah menguji dengan membangun dan mengirim ESH PDU yang berisi satu NSAP. Untuk memasukkan alamat 
NSAP, kami menjalankan program server ATN. Kami memasukkan 4700278181534700222222000188888888888800 
sebagai alamat NSAP. Kami aktifkan 2 buah NIC (network interface card) yang di tandai dengan flag UP dan 
RUNNING. NIC tersebut adalah lo (local host) dan eth0 (wired). Untuk melihat ESH PDU yang keluar kami 
menggunakan tools paket analisa wireshark. Wireshark dapat digunakan untuk melihat paket data ESH PDU. Gambar 4 
memperlihatkan paket ESH PDU yang tertangkap oleh wireshark. 
 
No.     Time        Source                                                         Destination                                           Protocol Info 
4     2.999159    Computer_48:d3:e4     DEC-MAP-(or-OSI?)-Intermediate-System-Hello? ESIS     ES HELLO 
 
Frame 4 (48 bytes on wire, 48 bytes captured) 
IEEE 802.3 Ethernet  
    Destination: DEC-MAP-(or-OSI?)-Intermediate-System-Hello? (09:00:2b:00:00:05) 
    Source: Computer_48:d3:e4 (00:10:53:48:d3:e4) 
    Length: 34 
Logical-Link Control 
    DSAP: ISO Network Layer (0xfe) 
    IG Bit: Individual 
    SSAP: ISO Network Layer (0xfe) 
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    CR Bit: Command 
    Control field: U, func=UI (0x03) 
ISO 9542 ESIS Routeing Information Exchange Protocol 
    Network Layer Protocol Identifier: ESIS (0x82) 
    PDU Length    : 31 
    Version (==1) : 1 
    Reserved(==0) : 0 
    PDU Type      : ES HELLO (R:000) 
    Holding Time  : 60 seconds 
    Checksum      : 0xd56 ( Is good ) 
    Number of Source Addresses (SA, Format: NSAP) : 1 
        SAL: 20 Octets 
         SA: [47|00:27][81|81:53:47|00:22][22:22|00:01]8888.8888.8888[00] 
    ### No Options for this PDU ### 

Gambar 4. Paket ESH PDU. 
 
Selanjutnya adalah pengujian dengan intermediate system (IS), pengujian ini dilakukan untuk melihat hasil apakah 
module EIRP yang dibuat sudah compatible dengan ATN router. Pertama kami menjalankan module EIRP ke dalam 
komputer yang disebut “MILAN”. Hasil dari pengujian module EIRP akan terlihat di komputer lain yang disebut 
“CAIRO” yang sudah terinstall ATN software di dalamnya. Yang kedua adalah kami memasukkan alamat NSAP di 
“MILAN” untuk menjalankan program server ATN. Tetapi sebelum kami menjalankan program server ATN, kami 
terlebih dahulu mengecek tabel routing di ”CAIRO”, karena ”CAIRO” intermediate system maka kami dapat mengecek 
apakah ESH PDU yang dikirim dari ”MILAN” dapat diterima oleh ”CAIRO”. Gambar 5 memperlihatkan hasil 
konfigurasi informasi dari end system yang berhasil diterima dan tercetak di dalam ATN router. 
 
NET: ======================================================================= 
NET: 0 888888888888 20 
NET: 1 lan1 3 (L1IS) 
NET: Area : 47002781815347002222220001 
NET: Lan : 00306ef33984 
NET: ------------------------------------------------------------------------ 
NET: 0 888888888800 20 
NET: 10 lan1 1 (ES) 
NET: Area :47002781815347002222220001 
NET: Lan : 0018714dabc0 
NET: ------------------------------------------------------------------------ 

Gambar 5. Setelah Mengirim ESH PDU dari ”MILAN” ke ”OSAKA”. 
 
5. Kesimpulan 
Untuk memenuhi implementasi dari operasi konfigurasi informasi di end system (ES) yang dispesifikasikan oleh ISO/IEC 
9542:1994(E), beberapa fungsi telah dibuat dan diintegrasikan ke dalam ATN stack. Beberapa fungsi tersebut adalah 
report configuration, record configuration, protokol error processing, PDU header error detection, configuration 
respone, flush old configuration, query configuration, dan protocol timers. Semua fungsi-fungsi tersebut telah dibuat 
tetapi baru 2 fungsi yang diujicobakan dan berjalan dengan baik. 
 
6. Rekomendasi 
Pekerjaan selanjutnya adalah, beberapa fungsi yang mendukung operasi konfigurasi informasi yang disepsifikasikan di 
ISO/IEC 9542:1994(E) harus diimplementasikan di ATN stack. Di samping konfigurasi informasi, ISO/IEC 
9542:1994(E) mempunyai feature lain yaitu route redirection information yang saat ini masih belum dibuat.  
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