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ABSTRACT 
Internet measurement is now essential. Many people and organizations have interest in measuring the internet. Broadly 
speaking, the interest in internet measurement arises for three kind of reasons: commercially, socially, and technically. 
The Internet is very complex, so it is in fact very difficult to understand. Therefore, there is a need for a framework of the 
Internet measurement system which can be dedicated to Internet service providers and users. It is hoped that not only the 
effectiveness factors are achieved, but the satisfaction of users of internet services can be achieved. The discussion in this 
paper will be preceded by an understanding of: internet architecture, internet measurements, network management, 
network monitoring tools, real-time system, review of QoS, QoS monitoring, and finally the proposed internet 
measurement system architecture with QoS guarantees real-time system-based. 
Keywords:  Internet Measurement, QoS Guarantee, and Real-Time System. 
 
1. Pendahuluan 
Perkembangan internet semakin kompleks dan sangat luas, sehingga tidak mudah untuk memahaminya. Kompleksitas 
tersebut  berkaitan dengan perkembangan terhadap peningkatan skala dari user, topologi, dan speed dari internet itu 
sendiri. Hal ini dikarenakan sangat cepat dan sangat luasnya perkembangan mengikuti kebutuhan era informasi dewasa 
ini[7]. Perkembangan pengguna internet dunia sangat drastis. Pada awal internet dipublikasikan secara umum bulan 
Desember 1995 penggunanya adalah sebesar 0,4% populasi penduduk dunia. Jumlah ini terus meningkat tajam hingga 
28,8% populasi penduduk dunia pada September 2010. Ini berarti lebih dari seperempat penduduk dunia adalah 
pengguna internet. Data pengguna internet tersebut mengakibatkan kompleksitas topologi dipastikan lebih rumit. Dari 
data tersebut dapat diperkirakan berapa speed internet yang diperlukan, dalam hal ini speed bukan hanya kecepatan 
internet semata yang dirasakan pengguna, tetapi bandwidth yang harus disediakan pihak penyedia layanan internet (ISP) 
agar pengguna internet masih merasa nyaman. Selain itu ada juga perkembangan dari sisi aplikasi internet yang sangat 
berkembang cepat seperti aplikasi web/email, p2p/overlay dan network game. Atas dasar hal tersebut pengukuran internet 
merupakan isu yang perlu diperhatikan sekarang ini, baik bagi penyedia maupun pengguna layanan Internet. Bahkan 
dapat dikatakan hal ini merupakan perioritas utama dibandingkan usaha yang selalu berkaitan dengan peningkatan 
skalabilitas yang telah disampaikan sebelumnya.   
 
2. Rumusan Masalah 
Dengan semakin banyaknya pengguna internet di dunia, bandwidth yang diperlukan semakin besar dan service yang 
diberikan semakin beragam. Kondisi ini memicu tingginya biaya sewa bandwidth yang harus dipikul oleh pengguna 
internet. Permasalahannya adalah bukan tingginya harga sewa tersebut semata tetapi benarkah atau cukup puaskan para 
pengguna membayar sewa tersebut. Kondisi ini sangat dipengaruhi pengetahuan yang dimiliki para penyedia layanan dan 
pengguna layanan dan kenakalan, atau ketidak jujuran penyedia layanan baik sengaja maupun tidak sengaja yang sangat 
sulit dijangkau oleh pengguna layanan secara umum.  
 
3. Tujuan Penelitian 
Atas dasar tersebut perlu dilakukan penelitian yang hasil akhirnya merupakan rekomendasi baik bagi pengguna maupun 
penyedia layanan internet, berkaitan dengan pengukuran trafik internet yang dilihat dari beberapa aspek, khususnya 
aspek:  

 Kepuasan pihak pengguna layanan internet dalam hal kesesuaian antara layanan yang disewa dan diterima, dan 
kemudahan dalam melakukan pemantauan layanan yang disewa guna keperluan manajemen kebutuhan sendiri 
bagi pengguna layanan. 

 Kejelasan pihak pengelola layanan dalam memahami kebutuhan pengguna layanan, sehinggan faktor 
kepuasannya dapat dipenuhi. Dalam hal ini kepuasan berkaitan dengan bandwidth yang diperlukan berkaitan 
dengan aplikasi yang lebih banyak digunakan. 

 
4. Arsitektur Internet 
Jika dilihat sekilas dari sejarah internet, pada awalnya TCP dan IP dikembangkan oleh Departemen Pertahanan di 
Amerika tahun 1969. DARPA membuat riset pengembangan jaringan komunikasi data antar komputer. Selanjutnya lahir 
ARPANET (1972) dengan 40 node terhubung, aplikasi pertama FTP, e-mail, dan telnet. Kemudian lahir protokol TCP/IP 
(1982) di mesin Sistem Operasi UNIX, dan di sini UNIX dan TCP/IP dikawinkan. Selanjutnya tahun 1984 sistem 
berhasil menghubungkan 1000 host. Kemudian dikenalkan DNS, dan tahun 1991 aplikasi WWW ditemukan. Tahun 1992 
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jumlah host mencapai 1 juta host. Standar protokol TCP/IP diterapkan dalam bentuk Request For Comment (RFC). Ada 4 
(empat) Badan Pengatur internet: ISOC (pertumbuhan internet), IAB (review teknis dan editorial RFC), IETF 
(pembentuk standar internet), IRTF (riset-riset jangka panjang)[9]. 

 
Selanjutnya jika ditinjau dari Organisasi internet, internet adalah sebuah jaringan packet-switching. Ilustrasi packet-
switching dapat dilihat pada Gambar 1. Gagasan tentang packet-switching ini berbeda dengan circuit-switching. Pada 
jaringan circuit-switching (seperti sistem telepon), pengguna berkomunikasi dengan membangun sirkuit fisik melalui 
jaringan. Sebuah sirkuit fisik adalah jalan sementara penyaluran melalui jaringan antara sistem yang berkomunikasi. 
Dalam sebuah jaringan circuit-switching masing-masing perangkat di sepanjang jalan diberitahu sebelum komunikasi 
dimulai, termasuk ruang buffer atau waktu proses yang akan digunakan dalam mendukung rangkaian baru. Pada packet-
switching lebih sederhana dari circuit-switching. Dalam sebuah jaringan packet-switching, data yang akan berpindah dari 
satu sistem ke sistem lain adalah pertama dipecah menjadi potongan paket dengan ukuran maksimal yang 
memungkinkan. Setiap paket membawa informasi yang diperlukan ke perangkat antara untuk memindahkan paket 
menuju tujuan. Jaringan tidak memberikan cadangan sumber daya, tetapi setiap paket ditangani secara terpisah untuk tiba 
di sisi perangkat jaringan yang dituju. Paket yang merupakan bagian dari transfer data tunggal dapat mengikuti jalan 
yang berbeda melalui jaringan. Untuk mencapai hal tersebut, jaringan dibangun dengan perangkat yang terdiri dari 
kumpulan router yang saling berhubungan dan link. Link sebagai media saluran untuk memindahkan paket. Router 
menerima paket dari link yang masuk dan menempatkannya pada link keluar (sending), sehingga dapat mengarahkan 
paket ke tempat tujuan (receiving). Proses sending dan receiving ini disebut juga endsystems[9] 

 

 
Gambar 1. Packet-Switching 

Protocols dan layers  menggunakan packet-switching untuk menyediakan layanan yang handal. Komunikasi yang efisien 
adalah tugas kompleks. Kompleksitas ini dikelola dengan mendefinisikan standar protocol-communication untuk 
berbagai subtasks, dan mengorganisir protokol tersebut menjadi layer-layer. Protokol yang digunakan di internet terdiri 
dari 4 (empat) layer, seperti terlihat pada Gambar 2. 
 

 
Gambar 2. Protokol Internet (TCP/IP) 

 
Terdapat banyak protokol yang digunakan pada application layer dan transport layer dan pada bagian link layer terdapat 
banyak macam teknologi komunikasi yang digunakan. Namun, hanya ada satu protokol yang digunakan pada network 
layer yaitu IP. Ini merupakan disain prinsip dari internet atau dikenal dengan model IP Hourglass. Selanjutnya jika 
ditinjau dari sisi Operasi internet, dalam hal ini yang terjadi pada Endsystems, Links, Routers adalah pada Endsystems, 
sering mengambil peran baik client atau server. Dalam model client-server, sebuah aplikasi yang berjalan pada host 
client membuat permintaan ke aplikasi yang berjalan pada host server. Server merespon dengan informasi untuk 
memenuhi permintaan tersebut (contoh operasi pada Web). Links, merupakan sarana media fisik untuk melewatkan 
paket-paket dari satu sisi ke sisi yang lain. Dan Routers, adalah sebuah alat jaringan komputer yang mengirimkan paket 
data melalui sebuah jaringan menuju tujuannya, melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Proses routing 
terjadi pada network layer.  
 
Meskipun internet adalah konseptual hanya kumpulan endsystems, link, dan router, dalam prakteknya internet 
mempunyai struktur tambahan yang cukup. Pada kenyataannya internet terdiri dari kumpulan jaringan dikelola secara 
terpisah. Beberapa jaringan dioperasikan untuk layanan keuntungan (ISP) badan usaha tersebut sering kali dalam 
persaingan satu sama lain. Jaringan lainnya dioperasikan oleh organisasi nirlaba, seperti perusahaan yang tertarik dalam 
memberikan pelayanan bagi karyawan mereka, lembaga pendidikan, dan bahkan perorangan. Tantangan utama dalam 
pengorganisasian internet adalah untuk memungkinkan koleksi heterogen operator jaringan untuk berkolaborasi, untuk 
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memastikan konektivitas antara semua bagian internet. Sementara pada saat yang sama hal tersebut juga memungkinkan 
organisasi independen untuk mempertahankan kontrol atas sumber daya mereka sendiri (elemen jaringan). Untuk alasan 
ini, elemen-elemen jaringan individual, yang terdiri dari internet diatur dalam Autonomous Systems (ASes). 
  
Jika satu paket ditempatkan ke dalam jaringan oleh suatu endsystem, itu harus diteruskan ke tujuan akhirnya sebagaimana 
ditentukan oleh alamat IP tujuan paket itu. Paket berpindah dari router ke router, keputusan kunci yang dibuat oleh setiap 
router adalah pemilihan interface keluar yang tepat untuk paket. Menempatkan paket pada interface keluar disebut 
forwarding. Keputusan interface mana yang digunakan, dan metode dengan mana keputusan ini tercapai, disebut routing. 
Protokol-protokol pada internet antara lain: IP, TCP, UDP, BGP (Routing Protocols), ICMP, SNMP, IP Multicast, DNS, 
HTTP, dan P2P.  
 
5. Pengukuran Internet 
Definisi dasar arti dalam pengukuran adalah membandingkan satu besaran standar yang diketahui ukurannya dengan 
besaran yang akan diketahui ukurannya. Hal yang menarik di sini adalah pada umumnya besaran yang akan diketahui 
ukurannya tersebut bersifat statis seperti mengukur panjang, berat, jarak tempuh dan sebagainya, sedangkan dalam 
masalah pengukuran internet, besaran yang akan diketahui ukurannya bersifat dinamis. Kedinamisan tersebut dapat 
dilihat dari latar belakang berkaitan dengan perkembangan internet. 
 
Hal yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan Pengukuran internet adalah: Karakterisasi (trafik/topologi/aplikasi), 
deteksi (kegagalan/worm/DDoS), dan Prediksi (delay/rugi-rugi/throughput)[7]. Pengukuran internet muncul akibat dari 
tiga macam alasan yaitu: Komersial, Sosial, dan Teknis[9]. Lokasi pengukuran dilakukan hampir di setiap titik pada 
spektrum internet yaitu: pada atau dekat router, pada link yang menghubungkan router, dalam lokal jaringan, pada poin 
jalan masuk jaringan, poin jalan keluar jaringan infrastruktur administratif, dalam jaringan backbone, dan di daerah yang 
lebih luas (wide area).  
 
6. Manajemen Jaringan 
Definisi Manajemen jaringan adalah kemampuan untuk memonitor, mengontrol jaringan komputer, dan komponen 
sistem jaringan. Manajemen jaringan menggunakan kekuatan komputer dan jaringan komputer untuk mengatur dan 
mengelola sistem serta jaringan itu sendiri. Dalam melakukan hal itu, seorang yang bertindak sebagai manajer jaringan 
mengandalkan berbagai macam peralatan guna terciptanya manajemen jaringan yang baik dan efesien. Tujuan dari 
pengembangan manajemen jaringan adalah memanfaatkan sumber daya yang terdapat pada suatu sistem jaringan 
komputer dengan semaksimal dan seefisien mungkin. Selain itu diharapkan dengan adanya manajemen jaringan suatu 
sistem jaringan akan lebih mudah memantau aktifitas yang ada di dalam sistem jaringan tersebut. Masalah jaringan dapat 
menyebabkan downtime pada sistem jaringan yang dikelolanya[5][6]. 
 
7. Network Monitoring Tools 
Standar dalam melakukan Network Monitoring Tools yang umum digunakan adalah yang pertama menggunakan SNMP 
(Simple Network Management Protocol). Kedua adalah dengan Penyadap Paket (Sniffer Packet) yang juga dikenal 
sebagai Network Analyzers atau Ethernet Sniffer. Standar lainnya adalah dengan protokol ICMP (Internet Control 
Message Protocol)[3].  
 
8. Real-Time System 
“Real–time system” atau dalam terjemahan bebas “Sistem waktu–nyata” begitu pesat berkembang dan aplikasinya telah 
meluas di berbagai bidang. Real-time system dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang tidak hanya berorientasi 
terhadap hasil (output) yang dikeluarkan tapi di sana juga sistem dituntut untuk dapat bekerja dengan baik dalam 
kebutuhan waktu tertentu. Di dalam real-time system, waktu merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan. 
Faktor waktu menjadi sesuatu yang sangat kritis dan sebagai tolak ukur baik-tidaknya kinerja keseluruhan sistem 
tersebut. Akan tetapi, ada satu hal yang perlu diingat, real-time system tidak sama dengan fast-system. Fast-system adalah 
sistem yang bekerja dalam waktu yang sesingkat-singkatnya yang dalam artian semakin cepat output yang dihasilkan 
oleh sistem tersebut berarti semakin baik kinerjanya. Berbeda dengan fast-system, real-time system bekerja dalam periode 
dan waktu deadline tertentu, sehingga belum tentu semakin cepat output yang dihasilkan berarti menunjukkan sistem 
tersebut bekerja dengan baik. Adapun contoh dari real-time system adalah sistem perbankan, sistem pengontrol pesawat 
udara, sistem otomasi pabrik, dan sebagainya[1][2]. Real–time system harus menghasilkan respon yang tepat dalam batas 
waktu yang telah ditentukan. Jika respon komputer melewati batas waktu tersebut, maka terjadi degradasi performansi 
atau kegagalan sistem. Sebuah real-time system adalah sistem yang kebenarannya secara logis didasarkan pada kebenaran 
hasil-hasil keluaran sistem dan ketepatan waktu hasil-hasil tersebut dikeluarkan. Aplikasi penggunaan sistem seperti ini 
adalah untuk memantau dan mengontrol peralatan seperti motor, assembly line, teleskop, atau instrumen lainnya. 
Peralatan telekomunikasi dan jaringan komputer biasanya juga membutuhkan pengendalian secara real time. Berdasarkan 
batasan waktu yang dimilikinya, real-time system ini dibagi atas: Hard real time, Soft real time, dan Firm real-time. 
Sedangkan komponen dari real-time system ini adalah: Perangkat keras, Sistem Operasi real time, Bahasa Pemrograman 
real Time, dan Sistem Komunikasi. 
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9. Tinjauan QoS 
QoS atau merupakan kepanjangan dari Quality of Service, sebagaimana dijelaskan dalam rekomendasi CCITT E.800 
adalah: “Efek kolektif dari kinerja layanan yang menentukan derajat kepuasan seorang pengguna terhadap suatu 
layanan”. Jika dilihat dari ketersediaan suatu jaringan, terdapat karakteristik kuantitatif yang dapat dikontrol untuk 
menyediakan suatu layanan dengan kualitas tertentu. Karakteristik layanan tersebut adalah delay dan throughput[4] 

internet yang terus tumbuh merupakan tantangan ISP (Internet Service Provider) dan network operator untuk 
mempertemukan masa depan kebutuhan lalu lintas jaringan komputer global dan fitur QoS yang diharapkan. Untuk 
menjaga agar kompetitif, ISP dan network operator harus dapat memecahkan dua masalah utama: bertambahnya 
backbone Internet  yang menyesuaikan kebutuhan lalu lintas yang kontinu dan menyediakan QoS yang bagus untuk lalu 
lintas tersebut. Dua pendekatan telah muncul untuk memecahkan problem penambahan lalu lintas internet yang kontinu. 
Pendekatan pertama, IP switching, dapat memecahkan masalah router yang lambat dengan menggunakan switching yang 
lebih cepat; pendekatan kedua adalah mengembangkan router yang lebih cepat. Atas dasar tersebut di atas maka memang 
benar kebutuhan jaminan QoS merupakan isu yang sangat penting di jaringan global berkecepatan tinggi sekarang ini, 
karena pengguna komunikasi menghendaki kualitas layanan yang sesuai dengan kebutuhannya.  
 
Oleh karena itu, arsitektur jaringan berbasis IP harus dapat menyediakan berbagai layanan pengiriman data yang 
didukung oleh jaminan QoS, hal mana berkaitan dengan kompleksitasnya jaringan komputer global. Dengan semakin 
kompleksnya jaringan, masalah penyediaaan jaminan QoS yang efektif di jaringan global kecepatan tinggi menjadi hal 
yang sangat penting. Jaringan QoS di dalam domain-domain jaringan harus dapat ditangani dan dijaga dengan baik, 
sehingga manajemen QoS mutlak diperlukan. Termasuk di dalamnya manajemen QoS yang mencakup fungsi 
pemantauan jaminan QoS baik untuk jaminan QoS end-to-end, maupun distribusi jaminan QoS di jaringan. Jaminan QoS 
bertujuan untuk menyediakan QoS yang berbeda-beda untuk beragam kebutuhan akan layanan di dalam jaringan IP, 
sebagai contoh untuk menyediakan pita lebar yang khusus, menurunkan hilangnya paket-paket, menurunkan waktu tunda 
dan variasi waktu tunda di dalam proses transmisinya. Terdapat tiga metode QoS yang umum dipakai, yaitu: Best-Effort 
Service, Integrated Service (IntServ), dan Differentiated Service (DiffServ). 
 
10.  Pemantauan QoS 
B.Y.Jiang dkk, mengemukakan sebuah model dari sistem pemantauan QoS seperti terlihat pada Gambar 3. yang 
komponen-komponennya terdiri dari monitoring application, QoS monitoring, monitor, dan monitored objects. Fungsi 
dari komponen-komponen dapat dijelaskan di bawah ini: 
 

 

Gambar 3. Model Pemantauan QoS 
 

1) Monitoring application, merupakan sebuah antarmuka bagi administrator jaringan yang berfungsi mengambil 
informasi lalu lintas paket data dari Monitor, menganalisnya, dan mengirimkan hasil analisis pada pengguna. 
Hasil analisis tersebut akan digunakan administrator jaringan sebagai dasar melakukan operasi-operasi yang lain 
yang diperlukan dan direkomendasikan pada jaringan yang dikelolanya. 

2) QoS monitoring, menyediakan mekanisme pemantauan QoS dengan mengambil informasi nilai-nilai parameter 
QoS dari lalu lintas paket data.  

3) Monitor, mengumpulkan dan merekam informasi lalu lintas paket data, yang selanjutnya melakukan pengukuran 
aliran paket data secara waktu nyata dan melaporkan hasilnya kepada monitoring application. 

4) Monitored Objects, merupakan informasi seperti atribut dan aktifitas yang dipantau di dalam jaringan. Di dalam 
konteks pemantauan QoS, informasi-informasi tersebut merupakan aliran-aliran paket data yang dipantau secara 
waktu nyata. Tipe aliran paket data tersebut dapat diketahui dari source dan destination di layer-layer IP, port 
yang dipergunakan misalnya UDP atau TCP, dan parameter di dalam paket RTP.  
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Pemantauan QoS dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori yaitu pemantauan QoS dari ujung-ke-ujung (end-to-end 
QoS monitoring, EtE QM) dan pemantauan distribusi QoS per node (distribution monitoring, DM). Di dalam EtE QM, 
pemantauan QoS dilakukan dengan cara mengukur parameter-paremeter QoS dari pengirim kepada penerima. Sedangkan 
di dalam DM, proses pemantauan QoS dilakukan di segmen-segmen jalur pengiriman atau antara node-node tertentu 
yang dikehendaki di sepanjang jalur pengiriman paket data[8].  
 
11.  Real Time Flow Measurement (RTFM) 
RTFM yang dikembangkan oleh Brownlee dkk telah menjadi dokumen IETF dari salah satu metode pemantauan QoS 
yang telah dikembangkan. Realtime Traffic Flow Measurement Working Grup mengembangkan RTFM Traffic 
Measurement System yang dideskripsikan di RFC 2064, RFC 2722, RFC 2720, RFC 2723, dan RFC 2123. Arsitektur 
RTFM, yang dimodelkan pada Gambar 4. terdiri dari Meter, Meter Reader, Manager, dan data dianalisis dengan analysis 
application  yang tidak ditentukan lebih lanjut dalam rekomendasi[8].  

 

Gambar 4. Arsitektur RTFM 

Fungsi dari komponen-komponen dari Arsitektur RTFM yang direferensikan dari RFC 2722 dapat dijelaskan sebagai 
berikut:  

1) Manager merupakan aplikasi yang mengkonfigurasi Meter dan mengontrol Meter Reader, dengan cara 
mengirimkan perintah konfigurasi ke Meter dan mengawasi operasi yang tepat dari setiap Meter dan Meter 
Reader agar dapat beroperasi dengan baik. Manager dapat mengendalikan beberapa Meter dalam waktu yang 
bersamaan. Manager dapat menghasilkan logfile yang merekam kejadian–kejadian yang sedang dipantau oleh 
Meter.  

2) Meter ditempatkan di titik–titik pengukuran yang ditentukan oleh seorang administrator jaringan. Setiap meter 
akan merekam secara selektif aktifitas jaringan sesuai dengan konfigurasi Manager yang telah diarahkan. Meter 
juga dapat melakukan agregasi, transformasi dan proses lebih lanjut terhadap aktifitas yang direkam sebelum 
data disimpan atau dikirimkan kepada Meter Reader.  

3) Meter Reader bertindak sebagai pengirim data-data yang diperoleh melalui Meter yang selanjutnya dapat diolah 
ke Analysis Application.  

4) Analysis Application memproses data yang diterima dan selanjutnya dapat memberikan informasi dan reporting 
untuk keperluan manajemen jaringan. Informasi meliputi: Traffic Flow Matrices, Flow Rate Frequency 
Distributions, dan Usage Data. 

 
12. Sistem Pengukuran Internet yang diusulkan 
Dari hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan, diusulkan sistem pengukuran internet sebagai rekomendasi penyedia 
dan pengguna internet, dengan arsitektur real-time system sebagai pemantauan jaminan QoS. Adapun arsitektur tersebut 
adalah dengan mengambil pemodelan dasar dari RTFM yang dipadukan dengan Network Monitoring Tools yang umum 
telah digunakan oleh banyak administrator jaringan komputer, yaitu berbasis SNMP dan/atau penyadap paket dan/atau 
ICMP dengan tambahan pembangunan aplikasi yang dibuat secara khusus untuk menjembataninya sekaligus melakukan 
manajemen dan pemantauan jaminan QoS pada  jaringan terpasang secara real-time system. Sistem diterapkan baik di sisi 
penyedia layanan maupun pengguna layanan dengan sistem silang seperti yang disajikan pada Gambar 5. Artinya baik 
sisi penyedia maupun pengguna layanan melakukan pengukuran di meter sisi sendiri maupun meter sisi pasangannya. 
Melalui penerapan ini proses pembandingan analisa jaringan dapat diwujudkan guna memperoleh pemantauan yang 
mendekati kenyataan jaringan yang diamati. 
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Gambar 5. Usulan Sistem Pengukuran 
 
13. Kesimpulan 
Melalui sistem pengukuran internet yang diusulkan tersebut upaya kepuasan pihak penyedia dan pengguna layanan 
internet dapat diwujudkan dengan penerapan jaminan QoS berbasis real-time system. Kondisi ini sangat bersinergi 
dengan upaya gagasan masyarakat IT Indonesia dalam mewujudkan sistem komputasi awan (cloud computing). Gagasan 
tersebut disampaikan oleh Pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Informatika dalam acara konferensi 
masyarakat IT Indonesia pada bulan Juni 2011 pada form eII ke 7. Pada sistem komputasi awan sumber daya disediakan 
secara terpusat tetapi tersembunyi, sehingga siapapun yang akan menggunakan dalam hal ini pengguna layanan dapat 
semakin mudah, cukup menghubungkan ke sistem komputasi awan terdekat melalui penyedia layanan, maka layanan 
akan diterima. Disamping kemudahan tersebut ada masalah, berkaitan dengan pengukuran internet dalam menghitung 
biaya sewa internet. Harapan pada sistem komputasi awan adalah kemudahan pengguna layanan dalam hal mengetahui 
pembiayaan sewa internet, seperti kemudahan pembayaran listrik, jelas cara pengukurannya, sehingga kebenaran dan 
kejelasan dalam pembayaran biaya sewa dapat terpenuhi. Harapan akhir permasalahan internet yang semakin komplek 
setiap waktu dapat dijembatani, sehingga baik pihak penyedia atau pengguna layanan internet terpuaskan. 
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