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Abstrak

PT. Indosat adalah perusahaan penyedia layanan telekomunikasi dan
informasi terkemuka di Indonesia yang menyediakan layanan seluler
prabayar dan pascabayar. Indosat juga menyediakan jasa telekomunikasi
tetap atau fixed voice termasuk IBD, jasa tetap nirkabel, dan jasa
telepon tetap. Sebagai tambahan Indosat merupakan pelopor dalam
memperkenalkan layanan jaringan nirkabel yang menggunakan
teknologi kecepatan 3,5G HSDPA di Indonesia. Pada tahun 2009
Indosat memperoleh lisensi tambahan frekuensi 3G (second carrier) dari
Kementrian Komunikasi dan Informatika, dengan modal ini Indosat
menargetkan pangsa pasar yang luas. Sekarang ini merupakan Era Data
dan semakin meninggalkan era terdahulu yaitu Era Suara, operator
telekomunikassi berlomba-lomba untuk merebut pangsa pasar
khususnya Layanan Data. Masyarakat pada umumnya banyak
menggunakan layanan data facebook, twitter, streamming maupun video
call. Dengan kebutuhan layanan data ini diperlukan suatu inovasi agar
semua kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. Keterbatasan frekuensi
yang ada menjadi hambatan semua operator untuk meningkatkan jumlah
pelanggannya maupun meningkatkan layanan jaringan. Di sisi lain
penggunaan frekuensi 900MHz sudah mulai ditinggalkan oleh
pelanggannya, dikarenakan layanannya sudah tidak diminati oleh
pengguna seluler yang cenderung beralih kelayanan data. Dari
permasalahan tersebut maka solusinya yaitu dilakukan re-farming
frekuensi yang sudah mulai ditinggalkan oleh pelanggannya yaitu
frekuensi 900MHz. Dengan menggunakan analisis Porter 5 Forces
ternyata didapatkan bahwa Indosat memiliki potensi keunggulan
kompetitif yang tinggi pasca re-farming frekuensi. Hasil analisis ini
selanjutnya dapat digunakan oleh Indosat dalam penyusunan strategi
bersaing sehingga Indosat dapat merebut pasar pada layanan data.
Kata Kunci: Porter 5 Forces, re-farming, Potensi Keunggulan
Kompetitif
1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Persaingan antar operator untuk membidik pelanggan sangat ketat pada tahun
2012 persentase pelanggan Indosat menduduki peringkat kedua sebesar 21,7 %
dibawah Telkomsel 45,5% dan mengungguli XL dengan jumlah pelanggan 18,9%
(gambar 1).
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Peningkattan jumlah pelanggan
p
Inndosat jugaa terlihat den
ngan terus bbertambahn
nya
juumlah pelannggan indosat setiap tahhun. Dari daata perusahaan terlihatt pertambah
han
juumlah pelannggan di gam
mbar 2.

G
Gambar 1. Panngsa Pasar Peelanggan di Inndonesia

Gaambar 2 Pertu
umbuhan Jumllah Pelanggan
n
In
ndosat Q1

Keterbatassan frekuen
nsi yang aada menjadii hambatan
n semua opperator unttuk
m
meningkatkan jumlah pelanggann
p
nya maupun
n meningkatkan layannan jaringaan.
G
Gambar 3 meenunjukkan
n alokasi frekkuensi di In
ndonesia.

Gambar
G
3 Alookasi Frekuen
nsi di Indonesia

1..2 Perumussan Permassalahan
Beberapa permasalahan yang timbul pad
da pembah
hasan kajiaan ini adallah
seebagai berikkut :
1. Keteerbatasan Frrekuensi unntuk second carrier dan
n pertumbuhhan pelangg
gan
mennyebabkan diperlukann
d
nya Re-Farm
ming mengg
gunakan Frrekuensi yaang
ada.
n jumlah ppelanggan 3G
3
2. Perssaingan antar Operatoor untuk meeningkatkan
semakin tinggi sehingga ddibutuhkan alternatif
a
atau solusi peengembang
gan
jarinngan 3G
3. Teknnologi 2G
G GSM suudah tidak
k berkembaang lagi ddan semak
kin
ditinnggalkan seh
hingga dipeerlukan solu
usi pemanfaaatan resourre yang ada.
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Dengan identifikasi masalah diatas maka didapat rumusan masalah sebagai
berikut :
1. Bagaimana Potensi Kompetitif INDOSAT sebelum dan sesudah ReFarming?
2. Bagaimana posisi Indosat saat ini tanpa Re-Farming di compare dengan
pesaingnya?
3. Bagaimana keunggulan Re-Farming?
1.3 Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dari kajian ini adalah untuk menganalisis potensi
keunggulan kompetitif 3G indosat pasca dilakukannya Re-Farming Frekuensi 900
MHz
1.4 Ruang Lingkup
Dari identifikasi permasalahan diatas, secara umum analisis yang dilakukan
menggunakan beberapa batasan sebagai berikut :
a. Analisis hanya dilakukan untuk jaringan 3G Indosat karena jaringan
tersebut mengalami penambahan frekuensi 900 MHz yang sebelumnya
dipergunakan oleh jaringan 2G GSM Indosat.
b. Analisis tidak memperhitungkan konsekuensi proses optimasi yang
dilakukan.
c. Analisis akan dilakukan dengan metode Porter 5 Forces
d. Lingkungan industri telekomunikasi yang dianalisis adalah lingkungan
industri layanan 3G
e. Tidak membahas atau menganalisa Regulasi atau Hukum yang berlaku di
Indonesia

2. KAJIAN LITERATUR DAN GAMBARAN UMUM
2.1 Penelitian Terdahulu
Salah satu sumber pustaka pada penelitian ini yaitu Tesis dengan judul
“Analisis Kompetensi Keunggulan Kompetitif Telkom Flexi Pasca Migrasi
Frekuensi” penulis Dian Lestari, Jurusan Magister Teknik Elektro, Universitas
Indonesia.
Perbedaan dari penelitian ini yaitu dengan menitik beratkan kompetensi
keunggulan re-farming frekuensi 900 MHz milik 2G INDOSAT untuk
dipergunakan memperluas jaringan 3G INDOSAT.
2.2 Porter 5 Forces
Pada kajian ini akan digunakan PORTER 5 FORCES. Porter 5 Forces adalah
tool yang digunakan untuk menganalisis bagaimana lingkungan yang kompetitif
akan berpengaruh terhadap pemasaran suatu produk. Tool ini sederhana tapi
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saangat powerrfull untuk mengerti
m
sittuasi dari biisnis yang sedang
s
dijallankan. Selaain
ituu juga mem
mbantu dalaam mengetaahui keungg
gulan posissi kompetisii saat ini dan
d
yaang akan dihadapi kemudian. Sehingga perusahaaan dapat m
meningkatk
kan
keekuatan, mengantisipaasi kelemahhan dan akan menghin
ndari perussahaan dalaam
peengambilan keputusan yang salah . Secara konvensional tool ini dappat digunak
kan
unntuk mengiddentifikasi apakah
a
suattu produk baru,
b
layanaan atau suatuu bisnis dap
pat
m
menghasilkann suatu keu
untungan. T
Tetapi selain
n itu akan sangat mem
mbantu untuk
m
mengerti kesseimbangan
n kekuatan yang berpengaruh daalam situasii bisnis yang
seedang dihaddapi.
Dalam buuku Michaell E Porter yyang berjud
dul "COMP
PETITIVE SSTRATEGY
Y"
diisebutkan ada
a lima kekuatan berssaing seperrti dapat dittunjukan paada gambarr 4
yaaitu :

Gambar 4.. Analisa Portter 5 Forces

2..3 Re-Farm
ming Frekueensi 900 M
MHz
Sejak tahuun 2009 3G indosat berroperasi pad
da frekuensi 2100 MHzz, begitu ju
uga
deengan operrator-operator yang m
memanfaatkaan layanan
n 3G pada networkny
ya.
Inndosat mem
mpunyai ban
ndwidth freekuensi 900
0 MHz yan
ng cukup ppanjang yaiitu
deengan banddwidth 20 MHz padaa Frekuenssi Uplink 890-900 daan Frekuen
nsi
Downlink 935-945 [12
2]. Sementtara operato
or-operator yang lainnnya masin
ngm
masing mem
mpunyai ban
ndwidth di frekuensi 900
9 MHz yaitu
y
Telkom
msel dan XL
X
m
masing-masinng hanya memiliki
m
baandwidth 15
5 MHz sem
mentara NT
TS dan HCP
PT
tiddak memilikki frekuensi 900 MHz Pengalokassian kanal frekuensi
f
ekksisting untuk
leebih jelasnyaa dapat dilih
hat pada Gaambar 1.3.
Menteri Komunikasi
K
i dan Inforrmatika Reepublik Ind
donesia (“M
Menkominfo
o”)
paada tangggal 31 Agustus
2012 telah
t
mengeluarkan
keputussan
N
No.504/KEP//M.KOMIN
NFO/08/20112 mengen
nai izin peenyelenggarraan jaring
gan
beergerak seluuler Indosatt (“Keputussan” atau “IIzin’). Izin tersebut m
memungkink
kan
Inndosat menyyelenggarak
kan jaringann bergerak seluler dan
n system yaang mengiku
uti
standard 3rd Generation
n Partnershipp Project (3GPP) pada pita frekuennsi 900 MH
Hz.
Dari gambar 1.3 menun
njukan Indoosat memiliiki kapasitas di frekuennsi 900 MH
Hz
paaling lebar diantara
d
kom
mpetitornyaa yaitu sebeersar 20 MH
Hz dimana 110 MHz untuk
Frrekuensi Upplink dan 10 MHz laagi untuk Frekuensi
F
Downlink.
D
SSementara itu
i
unntuk dapat menerapkan
m
n HSPA+ m
memerlukan
n masing-m
masing frekuuensi minim
mal
3,,5 MHz seehingga Ind
dosat sangaat berpeluaang meneraapkan layannan 3G paada
frekuensi 9000 MHz. Keu
untungannyya adalah su
udah banyak
k ponsel 3G
G yang Trip
ple
Band, sehinggga sangat baik secarra ekonomis. Selain itu juga cooverage yang
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R
Frrek 900 MHz
z

diipancarkan frekuensi 900
9 MHz juuga sangat jauh
j
sehing
gga sangat m
menyebabk
kan
peeluang menningkatnya kapasitas
k
jaaringan sang
gat terbuka seperti yanng ditunjuk
kan
paada gambar 5.

G
Gambar
5 Com
mpare Coveragge Area per Frrekuensi (Voice dan data) [[3]

3.. METODA
A PENELIT
TIAN
3..1 Model Peenelitian
Jenis peneelitian ini adalah deskkriptif .Sem
mentara, daata kualitattif diperluk
kan
unntuk dukunggan analisiss data.
3..2 Teknik Pengumpul
P
lan data Su
umber Data
a
Untuk meenguatkan analisa paada metodaa Porter 5 Forces m
maka penu
ulis
m
mengumpilkaan data-data primer m
maupun seku
under. Dataa primer yaang dimaksud
addalah data yang dijad
dikan sebaggai sumber analisa utaama pada ppenelitian in
ni.
Seedangkan data sekundeer adalah daata yang menjadi peleng
gkap dari daata primer.
Pada penellitian ini peenulis mengggunakan su
urvei ke 330
0 masyarakkat luas dalaam
beentuk kuisiooner. Adapu
un respondeennya terdiiri dari berb
bagai lapisaan masyarak
kat
daan berbagaii profesi ag
gar data yanng terkumpu
ul merupak
kan data yanng mendekati
saama dengann keadaan di masyaraakat. Data survei ini dijadikan sebagai daata
prrimer, sedanngkan data sekunder yyang dimaksud yaitu data
d yang beersumber daari
reeferensi-refeerensi yang
g di dapat dari buku, laporan tahuanan, paaparan publlis,
peenelitian-peenelitian seb
belumnya daan lain-lain.
3..3 Metode Analisis
A
Da
ata
Metode annalisis data yang
y
digunaakan dalam
m penelitian ini adalah aanalisis Portter
5 Forces. Analisis Porterr 5 Forces m
memiliki paarameter dan
n asumsi sebbagai beriku
ut:
1. Parameteer
Pada annalisis meng
ggunakan P
Porter 5 Fo
orces dideffinisikan keelima sumb
ber
tekanan dalam suattu industri,, dimana seetiap tekanan terdiri ddari beberaapa
variabel terssebut dapat dilihat padaa Tabel 1.
variabel.. Variabel-v
22. Asumsi
Setelah mendefinissikan semuua variabel-variabel pada
p
tekanaan kemudiian
didefinissikan masing-masing indikator dalam vaariabel terssebut. Untuk
pembobootan akan diigunakan assumsi-asum
msi sebagai berikut
b
:
a. Apaabila setelaah dianalissis indikattor-indikatorr memilikki kesesuaiian
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dengan industri telekomunikasi saat ini maka hasilnya adalah :
1 :
apabila sesuai dengan kondisi pada indikator
0 :
apabila tidak sesuai dengan kondisi pada indikator
b.
Untuk pembobotan tekanan, dilakukan prosentase rata-rata
indikator yamg sesuai yaitu yang memiliki nilai 1 terhadap keseluruhan
jumlah indikator dalam suatu tekanan, maka tekanan akan diberi nilai
sebagai berikut :
LOW : apabila prosentase 0% - 33,33%
MEDIUM
: apabila presentase 33,34% – 66,66%
HIGH : apabila prosentase 66,67% - 100%
Tabel 1. Porter 5 Forces pada industri[5]
Sumber Tekanan
Kekuatan
Pembeli

Penawaran

Variabel
a.
b.
c.
d.
e.

Ancaman Pendatang Baru

Kekuatan
pemasok

penawaran

Ancaman Produk atau jasa
pengganti

a.
b.
c.
d.
e.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
a.
b.
c.

Pesaing industri

d.
e.
f.
a.
b.
c.
d.

Kelompok
pembeli
terpusat
Kapasitas pembelian
Diferensiasi produk
Switching cost
Informasi yang lengkap
tentang produk
Loyalitas pelanggan
Diferensiasi Produk
Switching cost
Akses kesaluran distribusi
Kebijakan pemerintah
Dominasi pemasok
Produk pengganti
Pasar pemasok
Produk pemasok
Integrasi maju
Kebijakan pemerintah
Produk pengganti
Layanan
produk
pengganti
Produk pengganti mudah
didapatkan
Harga produk
Switching cost
Loyalitas pelanggan
Jumalah pesaing
Pertumbuhan Industri
Diferensiasi produk
Biaya tetap

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Kekuatan Penawaran Pembeli
Pada kekuatan penawaran pembeli didefinisikan beberapa variabel dan
beberapa indikator seperti ditunjukkan pada Tabel 2.
4.1.1 Pembeli Terpusat
Apabila pembelian didominasi oleh kelompok pembeli tertentu maka akan
memperkuat kekuatan tawar-menawar dari pembeli.
Kondisi :
Dalam industri telekomunikasi layanan bergerak pembelian didominasi oleh
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peengguna perorangan.
p
Seperti ccontohnya pada Ind
dosat dari data surv
vei
m
menunjukan 32,12% ju
umlah pelannggan beru
umur antaraa 10 s/d 220 tahun dan
d
355,45% jumllah pelangg
gan beumurr 21 s.d 30 tahun. Hall ini menunnjukan bahw
wa
peelanggan Inndosat buk
kan merupaakan pemb
beli terpusaat. seperti terlihat paada
G
Gambar 6.
Tabel 2 Variable
V
dan inndikator kekuaatan penawaraan pembeli [5]]
Vaariabel

Indikator

Pembeli terrpusat

Pembeli ddilakukan oleh
h kelompok peembeli terpusaat

Kapasitas pembelian
p

Pembeliann produk merrupakan peng
geluaran yangg besar dari
pembeli

Diferensiasi produk

Produk yaang dibeli darii industri adallah produk staandar / tidak
terdiferenssiasi

Switching cost
c

Switchingg cost yang ren
ndah

Informasi teentang produk
k

Pembeli m
memiliki info
ormasi yang lengkap tenttang produk
yang dibelli

Gambar 6 Kompossisi pelanggan
n berdasarkan umur

4.1.2 Kapasittas Pembeliian
Apabila prroduk dibelli merupakaan pengeluaaran yang besar
b
dari peembeli, maaka
peembeli akann cenderung
g selektif ddalam mem
mbelanjakan dananya ssehingga ak
kan
m
memperkuat kekuatan penawaran.
Kondisi :
Pada Tabeel 3 ditunjuk
kkan hasil ssurvei peng
geluaran bellanja layanaan 3G Indossat
peerbulan berrdasarkan pekerjaan
p
ppengguna. Dominan biaya
b
yangg dikeluark
kan
peelanggan layyanan 3G In
ndosat adallah Rp. 150 ribu sampaai Rp. 300 rribu per bullan
unntuk pegaw
wai negeri, pegawai
p
swaasta, wiraussaha dan peekerjaan lain
in. Sedangk
kan
unntuk TNI/Poolri, guru/d
dosen, pelajaar/mahasisw
wa kurang dari
d 150 ruubu per bulaan.
Biiaya yang dikeluarkan
d
n tersebut bbukan meru
upakan peng
geluaran yaang besar dari
peembeli.
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Tabel 3 Pola pengeluaran belanja layanan 3G Indosat berdasarkan pekerjaan dalam ribu rupiah
Pekerjaan

< 150

150-300

300-450

450-600

> 600

Pelajar / mahasiswa

48%

36%

10.00%

4.00%

2.00%

pegawai negri

32.73%

47.27%

10.91%

7.27%

1.82%

pegawai swasta

35.38%

50.77%

3.08%

4.62%

6.16%

wirausaha

34.28%

48.57%

5.71%

8.57%

2.86%

Guru/dosen

60%

30%

6.67%

3.33%

0%

TNI/Polri

51.11%

48.49%

0%

0%

0%

Lainnya

30%

40%

22%

0%

8%

4.1.3 Diferensiasi Produk
Dengan tidak adanya diferensiasi produk, pembeli akan mudah menemukan
operator lain dalam industri, sehingga akan menguatkan posisi penawaran
pembeli.
Kondisi :
Produk industri telekomunikasi di Indonesia memiliki layanan dasar untuk
suara, SMS, dan data. Semua operator memiliki layanan dasar tersebut. Masingmasing operator berlomba untuk menciptakan gimmick marketing yang menarik
salah satunya dengan melancarkan disruptive strategy yaitu melakukan penawaran
harga yang murah untuk masing-masing layanannya. Penjualan kartu perdana
yang murah, berbagai bonus layanan suara dan SMS gratis, voucher isi ulang
dengan besaran yang kecil dan lain-lain. Tingginya churn pelanggan juga
menunjukkan bahwa pelanggan lebih tertarik untuk menggunakan produk karena
murahnya tarif yang ditawarkan. Churn rate di Indonesia bisa mencapai 26%
dalam setahun, sementara yang terjadi di Asean rata-rata hanya mencapai 25% [1]
Disruptive strategy dapat diatasi dengan menciptakan diferensiasi produk.
Diferensiassi produk dapat tercipta karena adanya beberapa faktor seperti yang
terlihat pada Gambar 7. Dari hasil survey dapat dilihat kualitas koneksi jaringan
3G merupakan hal penting juga bagi pelanggan disamping harga.
4.1.4 Diferensiasi Produk
Dengan switching cost yang rendah pembeli dapat berpindah operator dengan
mudah, sehingga akan meningkatkan penawaran pembeli.
Kondisi :
Rendahnya produk diferensiasi antar operator di Indonesia akan menyebabkan
switching cost yang rendah juga. Selain itu hal ini juga disebabkan karena
semakin murah kartu perdana yang ditawarkan. Telkomsel merilis kartu perdana
baru, Simpati Jitu. Kartu perdana terbaru ini dilepas dengan harga jual Rp. 15
ribu. Pada awal Simpati Jitu telah terisi pulsa Rp. 10 ribu dan bonus 20 SMS.
Pelanggan akan mendapatkan bonus pulsa Rp. 10 ribu untuk setiap melakukan isi
ulang pulsa. Hal sama terjadi dengan kartu perdana Mentari, Jempol, atau Bebas,
yang harga jualnya di bawah nilai pulsa yang ada di dalamnya.

Dwi C
Cahyanto dan
n Hamzah Hilal, Potensi Keunggulan Kompetitif Refarming
R
Frrek 900 MHz
z

Gam
mbar 7 Kebutuh
han dan keingginan pelanggan terhadap Layanan
L
3G Inndosat

Program bundling
b
yan
ng ditawarkkan oleh opeerator juga akan memiicu rendahn
nya
sw
witching coost yang dikeluarkan
d
n. Program bundling sebenarnyaa merupak
kan
beentuk subsiddi dari operrator agar ppelanggan menarik
m
untu
uk menggunnakan prod
duk
yaang ditawaarkan. Padaa Gambar 8 ditunjuk
kkan salah satu progrram bundling
teerpopuler yaang sedang ditawarkan operator saaat ini yaitu bundling an
antara Indosat,
Bank Mandirri dan Iphon
ne 4S yang hanya diju
ual Rp. 2.100.000 denggan bonus call
grratis 1000 menit, 100
00 SMS grratis, dan 3G
3 Internet gratis. Sehhingga untuk
m
menggunakann layanan dari opeerator yang
g berbeda dalam inndustri ak
kan
m
mengeluarkan biaya rend
dah.

Gambar 8 Program bundling Indosat, Bank
k Mandiri dan
n Iphone 4S [111]

4.1.5 Informaasi tentang produk
p
Pembeli yang memiliiki informa si yang len
ngkap tentan
ng produk sseperti harg
ga,
keemudahan koneksi,
k
kuaalitas dan jaangkauan ak
kan mudah untuk beraalih ke produk
opperator lainn yang lebih
h baik sehinngga akan meningkatk
kan kekuataan penawarran
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peembeli.
Kondisi :
m
yang dapat digunnakan untuk
k menyamp
paikan infor
ormasi prod
duk
Banyak media
teerhadap pelaanggan sepeerti :
 Meedia cetak dan media ellektronik
 Weebsite perusahaan
 Gerrai pelayanaan pelanggaan
 Calll center
Dalam surrvei yang dilakukan ooleh Layan
nan 3G di dunia, padda Gambar 9
diitunjukkan bahwa
b
dom
minan banyaak mengakses media In
nternet dan sosial med
dia.
U
Untuk itu operator
o
beerlomba-lom
mba untuk memasang
g iklan di media-med
dia
teersebut, denngan gimm
mick dan p enawaran yang
y
berbeeda-beda. PPembeli paasti
deengan mudaah untuk mengetahui
m
iinformasi mengenai
m
keelebihan dann kekurang
gan
prroduk operrator yang jadi pilihaannya. Dan
n ternyata pada hasil survey ju
uga
m
menunjukan Gambar 10
0 ditunjukkkan bahwa penyebab pelanggan berpindah ke
prroduk operator lain karena
k
pelaanggan tersebut sensittif terhadapp harga yang
diitawarkan operator.

Gambar 9 Media yang ppaling banyak
k di akses pelaanggan 3G [1]]

Gaambar 10 Peny
yebab pelangggan layanan 3G
G Indosat berp
pindah operattor lain

Dari bahasan diatas sehingga aanalisis tekaanan kekuaatan penaw
waran pembeli
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dapat dilihat pada Tabel 4. Kekuatan penawaran pembeli memiliki tekanan
MEDIUM terhadap industri.
Tabel 4 Hasil analisis tekanan kekuatan penawaran pembeli
Variabel
Pembeli terpusat
Kapasitas
pembelian
Diferensiasi
produk
Switching cost
Informasi tentang
produk

Indikator
Pembeli diilakukan oleh kelompik
pembeli terpusat
Pembelian
produk
merupakan
pengeluaran yang besar dari pembeli
Produk yang dibeli dari industri
adalah produk standar / tidak
terdiferensiasi
Switching cost rendah
Pembeli memiliki informasi yang
lengkap tentang produk yang akan
dibeli

Prosentase

Nilai
0
0
1
1
1
60%
MEDIUM

4.2 Ancaman Pendatang Baru
Pada ancaman pendatang baru didefinisikan beberapa variabel dan beberapa
indikator seperti yang ditunjukkan pada tabel 5.
Tabel 5. Variabel dan indikator ancaman pendatang baru [5]
Variabel
Indikator
Loyalitas pelanggan
Pelanggan tidak loyal terhadap produk yang
ada
Diferensiasi produk
Perusahaan tidak memiliki diferensiasi
produk
Switching cost
Switching cost yang rendah
Akses kesaluran distribusi
Mudah mendapatkan pemasok
Mudah mendapatkan jalur distribusi ke
pelanggan
Kebijakan pemerintah
Pemerintah mendukung masuknya Operator
baru
Tidak membatas penggunaan spektrum
frekuensi
Tidak
membatas
penggunaan
blok
penomoran

4.2.1 Loyalitas pelanggan
Apabila pelanggan setia terhadap produk Operator yang ada maka akan
mengurangi ancaman masuknya pendatang baru.
Kondisi :
Persaingan bisnis pada industri telekomunikasi sangat ketat. Operator
berlomba-lomba untuk menambah jumlah pelanggannya. Penjualan kartu perdana
murah yang dilakukan operator sehingga mendorong peningkatan churn rate,
akibatnya kartu perdana kini menjadi semacam calling card, hanya digunakan
ketika pulsa masih ada dan bila sudah tidak ada pulsanya, kartu akan dibuang
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kemudian beralih ke kartu lain yang mempunyai penawaran lebih menarik.
Sejak September 2007 jumlah churn rate mencapai 9,48%. Berarti sekitar 93,8
juta pelanggan seluler, 8,9 juta merupakan kartu hangus dan akan terus bertambah
[1].
Churn rate pelanggan selular Indonesia cukup tinggi bila dibandingkan dengan
negara-negara lain di Asean. Churn rate di Indonesia bisa mencapai 26% dalam
setahun, sementara yang terjadi di Asean rata-rata hanya mencapai 15% [1].
Tingginya churn rate, dipacu murahnya harga pulsa kartu perdana bila
dibandingkan dengan pulsa isi ulang. Angka ini sebetulnya bisa ditekan apabila
operator mau menjual kartu perdana dengan harga lebih tinggi dari isi pulsanya
atau menjual kartu perdana tanpa pulsa ke toko. Akan tetapi tuntutan persaingan
menyebabkan mereka tidak melakukan hal semacam itu.
Kondisi semacam ini merupakan tantangan bagi para operator. Upaya penjualan
kartu perdana yang gencar dengan tujuan untuk meraih pelanggan sebanyak
mungkin tanpa diimbangi dengan upaya peningkatan layanan yang memuaskan
bisa menjadi bumerang bagi operator itu sendiri. Penambahan jumlah pelanggan
harus diantisipasi dengan kesiapan infrastruktur yang memadai serta
meningkatkan kualitas layanan.
4.2.2 Differensiasi produk
Dengan adanya diferensiasi produk dari suatu layanan akan mengurangi
ancaman dari pendatang baru. Diferensiasi ini dapat dicapai misalnya dengan tarif
yang murah atau hanya sebagai operator pertama dilayanan tersebut.
Kondisi :
Diferensiasi produk sangat sulit dicapai oleh operator. Karena masing-masing
operator berlomba-lomba menawarkan program-program pemasaran yang
menarik. Dan kenyataannya pelanggan lebih mengingat brand handset (terminal
pelanggan) dibandingkan dengan brand produk operator. Sehingga untuk
mencapai diferensiasi produk tadi operator melakukan program bunlding.
Diharapkan brand handset tersebut akan melekat pada brand produknya. Seperti
ditunjukkan pada Gambar 11 dimana Indosat melakukan bundling dengan divaice
yang support jaringan 3G, yang merupakan salah satu brand divaice yang paling
banyak digunakan. Tetapi program-program bundling ini juga banyak dilakukan
oleh operator-operator yang lain menggandeng berbagai brand handset, sehingga
diferensiasi produk tetap tidak dapat juga dicapai dengan cara ini. Untuk layanan
ke depan diferensiasi produk ini dapat dicapai dengan menciptakan layanan
dengan konten multimedia.
4.2.3 Switching cost
Dengan adanya switching cost yang rendah akan meningkatkan ancaman
masuknya pendatang baru. Apabila pemasok memiliki perangkat spesifik yang
tidak dapat digunakan untuk teknologi atau layanan lain maka akan menghasilkan
switching cost yang tinggi.
Kondisi :
Perkembangan teknologi yang semakin pesat, mendorong tiap pemasok
mengembangkan perangkatnya sesuai dengan teknologi yang ada. Tiap-tiap
perangkat memiliki karakteristik nyang berbeda. Yang diatur dalam standarisasi
hanya protokol standar dalam tiap teknologi tersebut. Bagi pendatang baru
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4.2.4 Akses kesaluran
k
diistribusi
Akses salluran distriibusi dilihaat dari du
ua sisi yan
ng pertamaa kemudah
han
peendatang baaru untuk mendapatkan
m
n pemasok dan yang kedua
k
adalaah kemudah
han
unntuk mendaapatkan jalu
ur distribussi yang baik
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n mudah peendatang baaru
m
mendapatkann pemasok dan akses kkesaluran distribusi
d
maka
m
akan m
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kan
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g baru.
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Gambar 1 1 Jalur distrib
busi Indosat

Gaambar 12 Tem
mpat pembeli mendapatkan
m
produk
p

4.2.5 Kebijakkan pemerin
ntah
Apabila pemerintah
p
mengeluarrkan regulaasi untuk mendukung
m
g masuk dan
d
beerkembangnnya operator baru ddan tidak membatasi penggunaaan spektru
um
frekuensi dann blok peno
omoran akann meningkaatkan ancam
man masuknnya pendataang
baaru.
Peraturan perundangan mengennai telekom
munikasi ad
dalah UU no.36 Tahun
19999. Keputtusan Menteri untuk ppenyelenggara jaringan telekomuunikasi diattur
daalam KM 20
2 Tahun 2001 sedanngkan untu
uk layanan jaringan te
tetap nirkab
bel
(F
FWA) diatuur dalam KM 35 tahunn 2004 dallam salah satu pasalnyya disebutk
kan
seebagai berikkut :
Pasal 3
kasi sebagaimana dim
maksud dalaam
1. Penyeleenggaraan jaringan teelekomunik
Pasal 2 terdiri darii :
A. Penyyelenggraan
n jaringan ttetap;
B. Penyyelenggaraaan jaringan bergerak.
2. Penyeleenggraan jaaringan tetaap sebagaim
mana dimaksud dalam aayat (1) hurruf
A dibeddakan dalam
m:
A. Penyyelenggaraaan jaringan tetap lokal;
B. Penyyelenggaraaan jaringan tetap sambu
ungan jarak
k jauh;
C. Penyyelenggaraaan jaringan tetap sambu
ungan intern
nasional;
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D. Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup.
3. Penyelenggraan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf B dibedakan dalam :
A. Penyelenggaraan jaringan bergerak testerial;
B. Penyelenggaraan jaringan bergerak seluler;
C. Penyelenggaraan jaringan bergerak satelit.
Industri telekomunikasi memiliki sumber daya yang terbatas yaitu spektrum
frekuensi yang tersedia dan blok penomoran yang dimiliki. Dalam KM 20 Tahun
2004 disebutkan sebagai berikut :
Pasal 4
1. Penyelenggraan jaringan telekomunikasi yang memerlukan alokasi
spektrum
frekuensi radio tertentu dan atau memerlukan kode akses
jaringan, jumlah
penyelenggaranya dibatasi.
2. Penyelenggraan jaringan telekomunikasi yang jumlah penyelenggaranya
dibatasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tata cara perizinannya
dilakukan melalui proses seleksi.
Sehingga hal ini yang membatasi jumlah operator yang boleh menggunakan
spektrum frekuensi dan blok penomoran tertentu untuk penggelaran jaringan.
Dari bahasan diatas sehingga tekanan ancaman masuknya pendatang baru dapat
dilihat pada tabel 6. Ancaman masuknya pendatang baru memiliki tekanan
MEDIUM terhadap industri
Tabel 6 Hasil analisis tekanan ancaman pendatang baru
Variabel
Loyalitas pelanggan
Diferensiasi produk
Switching cost
Akses
kesaluran
distribusi
Kebijakan
pemerintah

Indikator
Pelanggan tidak loyal terhadap
produk yang ada
Perusahaan
tidak
memiliki
diferensiasi produk
Switching cost yang rendah
Mudah mendapatkan pemasok
Mudah
mendapatkan
jalur
distribusi ke pelanggan
Pemerintah mendukung masuknya
operator baru
Tidak membatasi penggunaan
spektrum frekuensi
Tidak membatasi penggunaan blok
penomoran

Prosentase

Nilai
1
1
0
1
1
1
0
0
62,50%
MEDIUM

4.3 Kekuatan Penawaran Pemasok
Pemasok disini adalah perusahaan manufaktur penyedia perangkat kebutuhan
Operator, seperti perangkat keras dan lunak untuk NSS, BSS dan VAS,
terminal/handset pelanggan, pembangunan fisik menara telekomunikasi,
pemasangan kabel feeder dan penagkal petir.
Pada kekuatan penawaran pemasok didefinisikan beberapa variabel dan
beberapa indikator seperti ditunjukkan pada Tabel 7.
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Tabel 7 Variabel dan indikator kekuatan penawaran pemasok [5]
Variabel
Dominasi pemasok
Produk pengganti
Pasar pemasok
Produk pemasok
Integrasi maju
Kebijakan pemerintah

Indikator
Pemasok didominasi oleh beberapa perusahaan
dan terpusat
Tidak terdapat produk pemasok pengganti
Industri bukan merupakan pelanggan yang
penting bagi kelompok pemasok
Produk pemasok sangat penting bagi Operator
Pemasok melakukan integrasi maju
Pemrintah mendukung masuknya pemasok
Pemerintah mendukung berkembangnya
pemasok

4.3.1 Dominasi Pemasok
Apabila dalam suatu industri didominasi oleh beberapa pemasok yang terpusat
biasanya pemasok dapat memaksakan pengaruh yang lebih besar dalam hal harga,
kualitas dan
syarat penjualan sehingga akan meningkatkan kekuatan penawaran pemasok.
Kondisi :
Persaingan antar pemasok dalam industri telekomunikasi di Indonesia semakin
ketat. Vendor didominasi oleh 2 kelompok dari Eropa dan Asia. Dari Eropa
seperti Nokia dan Siemen yang kemudian merger menjadi NSN (Nokia Siemen
Network), Ericsson, Motorola, Alcatel dan Lucent (yang juga merger). Sedangkan
dari Asia seperti dari China dan Korea yaitu Huawei dan ZTE (China) dan
Samsung (Korea). Selain penyedia perangkat NSS dan BSS diatas masuk juga
vendor-vendor kecil penyedia parangkat VAS.
Vendor Asia telah masuk ke industri dan mulai merebut pasar vendor Eropa di
Indonesia. Huawei yang berdiri tahun 1988 sebagai perusahaan kecil mampu
membuat apapun di bidang telekomunikasi. Penguasaan teknologi, tenaga kerja
murah, dan dukungan Pemerintah China yang kuat membuat harga jual produk
Eropa atau Amerika jatuh. Harga BTS per pelanggan yang semula US$ 150 bisa
turun hingga US$ 18, bahkan Huawei berani menawarkan harga US$ 7 di India
[9]. Harga produk Barat tinggi antara lain karena biaya produksi yang mahal dan
gaji pegawai yang tinggi.
4.3.2 Produk pengganti
Apabila tidak terdapat produk pengganti dari pemasok lain maka akan
meningkatkan kekuatan penawaran pemasok terhadap industri.
Kondisi :
Seperti disebutkan sebelumnya bahwa dalam industri telekomunikasi bergerak
nirkabel terdapat banyak pemasok dalam industri. Semuanya menawarkan produk
yang kompetitif menggunakan dengan berbagai teknologi. Operator biasanya akan
melakukan auction (lelang) sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Lelang ini
bersifat terbuka. Vendor yang dipilih adalah yang paling memenuhi persyaratan
yang dijatuhkan oleh Operator.
4.3.3. Pasar pemasok
Apabila industri bukan merupakan satu-satunya pasar bagi pemasok dan bukan
pasar yang potensial maka akan meningkatkan kekuatan penawaran pemasok.
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Kondisi :
Masih renndahnya peenetrasi teleekomunikassi, juga meenjadi fakto
tor yang ik
kut
m
mewarnai seegmentasi in
ndustri layaanan 3G di Indonesiaa. Pada tahu
hun 2006 daari
seekitar 240 juuta pendudu
uk Indonesiia, penggun
na layanan seluler
s
dipeerkirakan baaru
seekitar 24,1%
% atau sekittar 45 juta ppelanggan [9]. Sementaara penetrassi layanan 3G
3
seekarang ini terus
t
menin
ngkat setiapp tahunnya. Pada Tabel 8 dapat dillihat penetraasi
beerbagai maacam layan
nan telekom
munikasi. Hampir dii semua juunis layan
nan
Inndonesia memiliki
m
peenetrasi yaang lebih rendah dibanding nnegara-negaara
teetangganya di
d Asia Ten
nggara.
Tabel
T
8 Penetrrasi layanan Telekomunikas
T
si [9]

Fixed liine
Mobille
2G
3G
Interneet
Narrowbband
Broadbaand
i-TV

Indonesia
20%
%
29%
%
28%
%
4,9%
%
13,6%
%
4%
2,1%
%

Singapuura
122%
105%
81%
46,4%
%
247%
97%
80%
25%

Malaysiaa
79%
93%
91%
3,2%
137%
62%
33%

Philippine
18%
38%
9%

Thailand
62%
54%
53%
3,8%
35%
12%
33%

Vietnam
58%
18%
17%
6,6%
27%
8%
19%

Pasar seluuler di Indonesia, Filipphina, dan Vietnam
V
merupakan
m
tiiga negara di
kaawasan Asiaa Tenggara yang dinilaai merupakaan pasar pottensial invesstasi di sekttor
teelekomunikaasi dibandin
ng kawasann lain di du
unia dalam jangka
j
penndek dan lim
ma
taahun mendaatang. Fakto
or penting yang menjadikan Indonesia sebaagai investaasi
uttama (selaiin Filiphinaa dan Viettnam) adalah karena didukung pertumbuh
han
ekkonomi tinggi, pen
ningkatan penetrasi pengguna telekomuunikasi, dan
d
peertumbuhann pengeluarran (belanjja) konsum
men selulerrnya. Pada Gambar 13
diitunjukkan perkiraan
p
peermintaan ppasar layanaan data di In
ndonesia.

Gambar 13 Permintaann pasar layanaan data di Indo
onesia [4]

4.3.4. Produuk pemasokk
Apabila daalam suatu industri prroduk pemasok sangaat penting bbagi Operattor
m
maka akan meningkatka
m
an kekuatan penawaran
n pemasok.
Kondisi :
Didalam inndustri telem
matika dapaat dibedakan
n antara keg
giatan :
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- Penyediaaan/pemasok
kan barang--barang mod
dal (capital equipment)).
- Penyediaaan/pemasok
kan perangkkat penggun
na (consumeer equipmennt).
- Penyediaaan jasa-jasaa (bagi konssumen akhirr).
- Penyediaaan jaa-jasa pendukungg (bagi pelak
ku industri).
- Penggunaaan/konsum
msi akhir ataas barang daan jasa.
Hal ini daapat ditunju
ukkan padaa Gambar 14. Dalam industri teelekomunikaasi
unntuk peranggkat dasar (perangkat
(
NSS, BSS dan VAS) dan terminnal pelangg
gan
seemuanya dissediakan oleeh vendor.

Gambar 14
1 Segmen seggmen dalam in
ndustry teleko
omunikasi [4]

4.3.5. Integrritas maju
Apabila pemasok
p
meenunjukkann keinginan
n untuk meelakukan inntegrasi maaju
m
maka akan meningkatka
m
an kekuatan penawaran
n pemasok.
Kondisi :
Integrasi maju
m
terjad
di apabila ppemasok yaang adalah perusahaann manufakttur
beerusaha untuuk menjadi salah satu ppenyedia jaringan telek
komunikasi.. Hal ini tid
dak
teerjadi di Inddonesia.
4.3.6. Kebijjakan pemerrintah
Kebijakan pemerintah
h yang menndukung masuk
m
dan berkembang
b
gnya pemasok
akkan meningkkatkan keku
uatan penaw
waran pemaasok.
Dari bahassan diatas sehingga annalisis tekaanan kekuattan penawaaran pemasok
daapat dilihatt pada Tab
bel 9. Kekuuatan penaawaran pem
masok mem
miliki tekan
nan
M
MEDIUM terrhadap indu
ustri.
Vaariabel
Dom
minasi
pemaasok
Produuk
penggganti
Pasarr
pemaasok
Produuk
pemaasok
Integgrasi maju
Kebijjakan
pemeerintah
Proseentase

Tab
bel 9 Hasil anaalisa kekuatan
n penawaran pemasok
Indikatorr
Pemasok didom
minasi oleh beeberapa perusaahaan
dan terpusat
Tidak
T
terdapat produk pengg
ganti pemasok
k
ndustri bukan sata-satunya pasar
p
bagi
In
pemasok
In
ndustri bukan merupakan pasar potensiall
Produk pemasook sangat pentting bagi Operator
Pemasok melakkukan integraasi maju
Pemerintah meendukung massuknya pemasok
Pemerintah meendukung berk
kembangnya
pemasok

Niilai
0
0
1
0
1
0
1
0
37,550%
MED
DIUM
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4.4 Ancaman Produk Atau jasa Pengganti
Pada ancaman produk atau jasa pengganti didefinisikan beberapa variabel dan
beberapa indikator seperti ditunjukkan pada Tabel 10.
Tabel 10 Variabel dan indikator ancaman produk atau jasa pengganti [5]
Variabel
Produk pengganti
Layanan
produk
pengganti
Produk
pengganti
mudah didapatkan
Harga produk
Switching cost
Proses aktivasi
Loyalitas pelanggan

Indikator
Adanya produk dan jasa pengganti
Layanan tambahan produk pengganti
yang lengkap
Produk pengganti mudah didapatkan
di pasaran
Produk pengganti memiliki harga
yang lebih murah
Switching cost yang rendah
Proses aktivasi yang mudah dan
cepat
Pelanggan tidak loyal terhadap
produk

4.4.1. Produk pengganti
Produk pengganti untuk telepon bergerak nirkabel adalah telepon tetap nirkabel
dan/atau telepon tetap kabel. Telepon tetap kabel ataupun nirkabel akan menjadi
ancaman bagi telepon bergerak nirkabel apabila tidak terdapat konvergensi dari
dua layanan ini. Dengan adanya produk pengganti akan meningkatkan ancaman
produk atau jasa pengganti.
4.4.2. Layanan produk pengganti
Apabila layanan produk pengganti sama lebih lengkap dan lebih fleksibel
dibandingkan telepon bergerak nirkabel maka akan meningkatkan ancaman
produk atau jasa pengganti.
Kondisi :
FWA sebagai produk substitusi dari layanan bergerak nirkabel memiliki
keterbatasan dari sisi layanan seperti ditunjukkan pada Tabel 11. FWA ini hanya
dominan digunakan untuk layanan data saja. Untuk layanan tambahan seperti
video call, identifikasi pelanggan dan lain-lain hanya bisa digunakan apabila
terminal pelanggan sudah bisa mendukung layanan tersebut. Selain itu juga
kurangnya flexibilitas karena untuk mendapatkan layanan ini harus berlangganan
terlebih dahulu karena tidak semua layanan dapat melayani layanan tersebut.
Tabel 11 Perbandingan layanan Full Mobility dan FWA [4]
Suplemantary service
Full Mobility
FWA
Video call regular
√
Video call aplikasi
√
√
Identifikasi call regular
√
Identifikasi aplikasi
√
√
Pra bayar regular
√
Pra bayar Paket
√
√
Pasca bayar
√
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4.4.3.Produkk pengganti mudah didaapatkan
Apabila prroduk pengganti mudaah didapatkan dalam suatu industtri maka ak
kan
m
meningkatkan ancaman produk atauu jasa pengg
ganti terhad
dap industri..
Kondisi :
Walaupun dapat dikaatakan bahw
wa layanan 3G dapat digantikan oleh EVDO.
N
Namun layaanan EVDO
O hanya teerbatas pad
da paket daata saja daan tidak biisa
diigunakan untuk
u
video
o call reguller. Jangkauan jaringaan EDVO jjuga terbattas
diikarenakan operator CDMA ceenderung untuk
u
tidak
k menambbah kapasittas
peelanggannyaa. Pada Gaambar 15 diitunjukkan pula teknologi EDVO
O yang han
nya
daapat digunaakan untuk
k paket datta saja sem
mentara unttuk voice m
menggunak
kan
teeknologi IS-95, pertum
mbuhan CD
DMA cend
derung men
nurun diimbbangi deng
gan
peeningkatan pertumbuha
p
an layanan 33G seluler.

Gambar
G
15 Tekknologi EDVO
O dan IS-95 [4]

Hal ini menyebabka
m
an jumlah pelanggan
n FWA tid
dak dapat meningkattan
peelanggan yang tidak fleksibel ddalam melakukan pem
manfaatan teeknologi-ny
ya.
Paada Gambaar 16 ditun
njukkan bahhwa teknollogi 3G seeluler lebihh menjanjik
kan
deengan bite rate 14.4 Mbps
M
semenntara CDM
MA EV-DO bite rate nnya hanya 5.4
5
M
Mbps.

G
Gambar
4.12 Perbandingan
P
bite rate CDM
MA EV-DO dan
d HSDPA [44]
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4.4.4. Harga produk
Apabila harga produ
uk penggantti lebih mu
urah diband
dingkan prooduk indusstri
m
maka akan meningkatka
m
an ancaman dari produk
k-produk atau jasa penggganti.
Kondisi :
Dari sisi harga
h
EDVO
O lebih muurah dibandiingkan 3G seluler. Naamun dari sisi
s
laayanan tambbahan (valu
ue added) E
EDVO tidaak lebih baiik apabila dibandingk
kan
deengan 3G seluler.
s
Wallaupun swittching costt yang dibu
utuhkan untuuk beralih ke
laayanan ini reendah. Gam
mbar 13 ini adalah tariff paket layaanan 3G (paaket data) dari
Inndosat.

Gambar 13
1 Tarif paket layanan 3G (paket data Ind
dosat [11])

4.4.5. Switching cost
Apabila sw
witching co
ost yang dibbutuhkan pelanggan laayanan 3G seluler untuk
beerpindah layyanan ke EDVO
E
rendaah maka ak
kan mening
gkatkan anccaman prod
duk
attau jasa subsstitusi.
Pada Tabeel 12 ditunju
ukkan tariff berlanggan
nan paket data.
d
Biaya berlanggan
nan
diibedakan ataas tipe pelan
nggan yaituu :
a. Modem
m adalah pelanggan yyang melak
kukan meng
ggunakan laayanan pak
ket
data menggunaka
m
n modem 3G yang di
d koneksik
kan dengann PC ataupun
laptop. Semakin besar
b
layar yang digu
unakan akan
n membutuuhkan bit raate
yang tinnggu dan ku
uota yang bbesar.
b. Pelangggan pascab
bayar adalaah pelanggaan perseoraangan yangg berdasark
kan
data kepelanggan
k
nannya adaalah pelang
ggan yang menggunaakan layan
nan
internett dengan ku
uota yang ddisediakan, jika
j
melebihi kuota akkan dikenak
kan
biaya laayanan per Kb.
c. Pelangggan prabayar adalah ppelanggan yang
y
mengg
gunakan layyanan intern
net
sesuai yang
y
dibutu
uhkan seharri-hari, jika menggunak
kan layanann internet ak
kan
dibebannkan biaya per
p Kb.
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Tabel 12 Tarrif paket intern
net EDVO [4]

oduk dalam
m industri 3G seluler hanya
h
diberrlakukan taarif
Sedangkann untuk pro
paaket nya saja
s
tanpa harus berllangganan. Untuk berrlanggan bbisa langsung
m
membeli karttu perdana (untuk pelaanggan pra bayar)
b
yang
g sangat muurah hargan
nya
m
misalnya Inddosat hanyaa cukup mem
mbayar Rp. 23 ribu. Atau
A
pelangggan membeli
prroduk bunddling yang harganya lebih rendaah dengan terminal yyang suppo
ort.
Seeperti ditunnjukkan pad
da Gambar 14, pelang
ggan hanya membayarr Rp. 499.500
suudah menddapatkan haandset, nom
mor telepon
n, dan bon
nus interneetan 1 tahun
5000MB/bulann didalamny
ya.

Gambar 14 P
Produk Bundling Indosat [1]]

4.4.6. Loyalittas pelangg
gan
Apabila pelanggan
p
tidak
t
loyal terhadap produk yang ada maaka ancam
man
m
masuknya produk atau jaasa penggannti semakin
n tinggi.
Kondisi :
Dari uraiaan yang tellah disamppaikan sebeelumnya paada bagian 3 pelangg
gan
m
memang tidaak loyal pad
da brand prooduk yang ada
a tetapi untuk tetap m
menggunak
kan
laayanan 3G demand peelanggan m
masih cukup
p tinggi. Haal ini dapatt dilihat paada
G
Gambar 15, dimana peertumbuhann market size layanan berteknoloogi WCDM
MA
akkan terus meeningkat daari tahun ke tahun.

Dwi C
Cahyanto dan
n Hamzah Hilal, Potensi Keunggulan Kompetitif Refarming
R
Frrek 900 MHz
z

Gambar
G
15 Peertumbuhan teeknologi 3G [1
1]

Dari bahassan diatas seehingga anaalisis tekanaan produk atau
a jasa pen
engganti dap
pat
diilihat pada Tabel 13. Ancaman pproduk atau
u jasa peng
gganti mem
miliki tekan
nan
M
MEDIUM terrhadap indu
ustri.
Tabel 13 Hassil analisis anccaman produk
k pengganti ataau jasa penggaanti
Variabel
Indikator
N
Nilai
Produuk pengganti
Adaanya produk dan
d jasa pengg
ganti
1
Layannan produk
Layyanan tambahaan produk
0
penggganti
penggganti yang leengkap
Produuk pengganti mudah
m
Prodduk penggantii mudah didap
patkan
0
didappatkan
di p asaran
Hargaa produk
Prodduk penggantii memiliki harrga
1
yangg lebih murah
h
Switcching cost
Swiitching cost yaang rendah
0
Loyallitas pelanggaan
Pelaanggan tidak loyal
l
terhadap
1
prodduk
Proseentase
500%
MED
DIUM

4..5 Pesaing Industri
I
pa variabell dan beberrapa indikattor
Pada pesaiing industrii didefinisikkan beberap
seeperti ditunjukkan padaa Tabel 14.
Tabeel 14 Variabell dan indikator pesaing indu
ustry [5]
Variiabel
Indikator
Jumlah Peesaing
Jumlah pesain
ng yang seimb
bang
Pesaing yang beragam
Pertumbuh
han
Pertumbuhan
n industri yang
g lamban
industry
Diferensiaasi produk
Kurangnya diiferensiasi pro
oduk
Biaya tetap
p
Adanya biayaa tetap yang tinggi

4.5.1. Jumlahh pesaing
Apabila Apabila
A
jum
mlah pesaiing memiliki jumlah
h yang seiimbang ak
kan
m
meningkat daaya kompetiitif dari massing-masing
g Operator tersebut.
t
Kondisi :
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Terdapat 5 Operatorr di Indonnesia yang memberikan layanann 3G kepaada
peelanggannyaa. Yang masing-masi
m
ing jumlah pelanggan
nnya dapat dilihat paada
G
Gambar 16.

G
Gambar
4.16 Target
T
dan Penncapaian Pelaanggan operato
or 3G di Indonnesia

4.5.2. Pertuumbuhan ind
dustri
Pertumbuhhan industrri telekom
munikasi yaang semakin pesat m
menyebabk
kan
peersaingan di
d bidang komunikasi
k
semakin ketat.
k
Agarr bisa bertaahan, indusstri
teelekomunikaasi harus membentuk aaliansi dan mengemban
m
ngkan modeel bisnis barru.
Seelain itu, keerjasama dengan pemaiin lokal dih
harapkan dapat menjadi
di solusi unttuk
teerus bertahann.
Kondisi :
Bisnis monnitor internaasional mem
mprediksi pertumbuhan
n industri teelekomunikaasi
dii kawasan Asia Pasifik mencaapai 40-50
0 persen pada
p
tahunn 2015. Dan
D
diiperkirakan penguna in
nternet akann meningkaat sebanyak
k tiga kali llipat. Namu
un,
peeningkatan yang paling
g signifikann adalah pad
da layanan akses jaringgan pita leb
bar
(bbroadband) yang
y
menin
ngkat hinggaa 15 kali lip
pat [3].
Data menuunjukkan peerkembangaan infrastruktur, khusu
usnya selulaar, mengalam
mi
peertumbuhann yang sang
gat pesat seebesar 70%
% pada periode 2004--2005, namun
beelum dapaat memberikan damppak positiff terhadap pertumbuuhan indusstri
m
manufaktur lokal.
l
Belaanja infrastrruktur kom
munikasi oleeh operatorr dan belan
nja
CP
PE oleh pengguna mengalir
m
kee luar negeeri. Sementtara itu, seebagian bessar
keepemilikan sejumlah operator
o
teleekomunikassi nasional ccenderungg berada paada
piihak asing, sehingga
s
po
otensi belanj
nja jasa kom
munikasi oleeh pelanggann mengalir ke
luuar negeri.
Pada Gam
mbar 17 ditunjukkan
d
n pertumbu
uhan teknologi telekoomunikasi di
Inndonesia. Diimana pertu
umbuhan terrtinggi terdaapat pada laayanan dataa.

Gambar 17 pertumbuhan teeknologi telek
komunikasi di Indonesia [3]]
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4.5.3. Differensiasi Produk
Apabila dalam suatu industri tidak terdapat diferensiasi produk maka akan
meningkatkan persaingan antar pemain yang ada.
Kondisi :
Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam layanan telekomunikasi
yang ada di Indonesia saat ini tidak terdapat differensiasi produk. Untuk
penjelasan lebih lengkap dapat melihat bagian 3 Diferensiasi produk.
4.5.4. Adanya biaya tetap yang tinggi
Apabila dalam industri memiliki biaya tetap yang tinggi yang harus dikeluarkan
perusahaan secara rutin maka akan meningkatkan persaingan antar pemain yang
ada.
Kondisi :
Pada industri telekomunikasi nirkabel, Operator terikat atas kepemilikan lisensi
spektrum frekuensi yang digunakannya. Operator harus membayar spektrum
frekuensi yang digunakannya tiap tahun. Biaya tersebut bukan biaya yang kecil.
Jadi Operator berlomba-lomba untuk meningkatkan kapasitas produksinya sesuai
dengan kapasitas maksimum yang dimilikinya.
Dari bahasan diatas sehingga analisis tekanan pesaing industri dapat dilihat
pada Tabel 13. Kekuatan pesaing industri memiliki tekanan HIGH terhadap
industri.
Tabel 13 Hasil analisis tekanan pesaing industri
Variabel
Jumlah
pesaing
Pertumbuhan
industri
Diferensiasi
produk
Biaya tetap

Indikator
Jumlah pesaing yang
seimbang
Pesaing yang beragam
Pertumbuhan industri yang
lamban
Kurangnya diferensiasi produk
Adanya biaya tetap yang
tinggi

Prosentase

Nilai
1
1
0
1
1
80%
HIGH

4.6 Potensi Keunggulan Kompetitif Industri Saat Ini
Daya tarik suatu industri terjadi apabila semua tekanan dalam Porter 5 Forces
rendah. Dari analisa yang dilakukan terhadap kelima tekanan dalam Porter 5
Forces yang berperan dalam penentuan keunggulan kompetitif dalam industri 3G
di Indonesia, dapat diresume sebagai berikut :
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Kekuataan penawaran pembeli
60% (MEDIUM)
Ancam
man pendatanng baru
62,50% (MEDIUM)
Kekuataan penawaran pemasok
37,50% (MEDIUM)
Ancam
man produk peengganti
50% (MEDIUM)
Persaingaan yang kuat aantar MNO
80% (H
HIGH)
Tekanan kompetitif
k
inddustri telekom
munikasi telepo
on nirkabel
di Indonesia
588% (MEDIUM
M)

4..7 Potensi Keunggula
an Kompeetitif Industri Indossat Pasca Re-Farming
Frekuenssi 900 MHzz
Selanjutnyya yang dilaakukan adalaah menganaalisis potenssi keunggullan kompetiitif
Inndosat pasca re-farm
ming frekuuensi 900 MHz. Dengan terllebih dahu
ulu
m
mengidentifikkasi peluan
ng dan streength yang
g dimiliki Indosat,
I
keemudian haasil
iddentifikasi teersebut akaan dimasukkkan kemballi ke dalam analisis Poorter 5 Forcces
unntuk melihaat perbaikan
n positioningg perusahaaan dalam ind
dustri.
4.7.1 Differennsiasi produ
uk pada tekkanan ancam
man pendata
ang baru
Fitur utam
ma dari layan
nan 3G di ffrekuensi 90
00 MHz ad
dalah untuk menyediak
kan
l
baik ddi daerah peenyebaran laayanan 3G yang ada dan
d
ruuangan cakuupan yang lebih
m
memungkinkkan dengan ukuran celll yang lebih
h besar di daerah
d
baruu layanan 3G,
seehingga mem
mungkinkan
n untuk meenggunakan
n layanan yang sama ddan kecepattan
daata yang saama seperti menggunaakan data pada
p
layanan 3G di fre
rekuensi 2100
M
MHz.
yebarkan laayanan 3G di
d frekuensi 900 MHz ddengan (High
Oleh karenna itu, meny
Sppeed Packeet Access) menggunnakan re-faarming frek
kuensi GSM
M yang ada
a
m
memungkinkkan Indosat untuk mennawarkan layanan 3G, seperti keecepatan daata
yaang tinggi dan layanaan multimeddia yang dapat
d
diman
nfaatkan oleeh pelangg
gan
Inndosat.
Ketika adaa hot spot, misalnya ttempat-tem
mpat wisata, stasiun keereta api, dan
d
laain-lain di mana
m
kapasitas yang lebbih diperluk
kan maka band frekuennsi yang leb
bih
tinnggi, sepertti frekuensi 2100 MHzz dapat digu
unakan untu
uk menawarrkan kapasittas
taambahan, seeperti ditunju
ukan pada ggambar 18.

G
Gambar
18 Coverage sinyal 3G di frekuen
nsi 900 MHz dan 2000 MH
Hz [2]

Pada gambbar 18 ditun
njukan coveerage yang dapat
d
dijang
gkau layanaan 3G deng
gan
m
menggunakann frekuensi 900 MHz ddibandingkaan frekuensi 2100 MHzz seperti yaang
saaat ini diberrlakukan.
Daerah cell dengan menggunaka
m
an layanan 3G di frek
kuensi 21000 MHz adallah
2,,5 sampai 3,0
3 km2, seementara billa menggun
nakan layan
nan 3G di ffrekuensi 900
M
MHz daerah cell dapat menjadi
m
2,55 kali lebih besar dari layanan 3G
G di frekuen
nsi
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2100 MHz yaitu mencapai 7 sampai 8 km2. Di sisi lain, layanan 3G di frekuensi
900 MHz dapat mengurangi diperlukannya jumlah BTS sebesar 60%, sementara
cakupan coveragenya sama, seperti yang diilustrasikan pada Gambar 2.5. Layanan
3G di frekuensi 900 MHz memiliki cakupan coverage suara dan data yang lebih
tinggi, jika dibandingkan dengan layanan 3G yang menggunakan frekuensi 2100
MHz. Oleh karena itu, penyebaran BTS dapat dikurangkan secara langsung dan
mengurangi biaya yang lebih rendah untuk membangun jaringan.
Dari uraian yang disampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa 3G Indosat
memiliki diferensiasi produk untuk layanan 3G dibandingkan kompetitornya.
Sehingga dapat dilakukan perhitungan ulang terhadap ancaman pendatang baru
bagi 3G Indosat. Pada tabel 14 dapat dilihat bahwa ancaman pendatang baru bagi
layanan 3G Indosat sekarang memiliki tekanan MEDIUM.
Tabel 14 Hasil analisis ancaman pendatang baru bagi 3G
Variabel
Indikator
Loyalitas pelanggan
Pelanggan tidak loyal terhadap produk
yang ada
Diferensiasi produk
Perusahaan tidak memiliki diferensiasi
produk
Switching cost
Switching cost yang rendah
Akses
kesaluran Mudah mendapatkan pemasok
distribusi
Mudah mendapatkan jalur distribusi ke
pelanggan
Kebijakan pemerintah
Pemerintah mendukung masuknya operator
baru
Tidak membatasi penggunaan spektrum
frekuensi
Tidak membatasi penggunaan blok
penomoran
Prosentase

Nilai
1
0
0
1
1
1
0
0
50%
MEDIUM

4.7.2. Differensiasi produk pada kekuatan penawaran pembeli
Perang harga saat ini gencar dijalankan oleh Operator untuk mendapatkan
pelanggan merupakan disruptive technology dimana akan sangat berpotensi untuk
meningkatkan churn pelanggan. Telah disebutkan sebelumnya bahwa Indonesia
memiliki tingkat churn 26% lebih dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN
yang hanya memiliki churn rata-rata 15%.
Kebutuhan dan keinginan pelanggan diurutkan dari yang tertinggi sampai yang
terendah yaitu :
a. Harga paket 3G Indosat
b. Tingkat gangguan koneksi jaringan 3G
c. Coverage area 3G Indosat
d. Kualitas dan kejelasan tagihan pulsa
e. Kemudahan koneksi jaringan 3G
f. Reputasi operator Indosat
g. Kualitas dan layan penjualan kartu perdana maupun isi ulang
h. Kualitas layanan gangguan pada jaringan
i. Kemudahan prosedur registrasi
j. Keragaman dan kelengkapan fitur
Selanjutnya pada gambar tersebut ditampilkan juga persepsi pelanggan

95

96

IncomTech, Jurnal Telekomunikasi dan Komputer, vol.4, no.1, 2013

mengenai produk yang digunakan.
Pada re-Farming frekuensi network 3G Indosat akan memiliki strength sebagai
berikut :
a. Coverage layanan yang semakin luas akibat adanya re-farming frekuensi
900 MHz untuk digunakan sebagai network 3G. Pada gambar 4.1
ditunjukan hasil pengukuran cakupan area (coverage) dari frekuensi 2100
MHz dan 900 MHz. Ternyata cakupan area untuk frekuensi 900 MHz lebih
baik dibanding 2100 MHz dilihat dari semakin luasnya coverage layanan
3G frekuensi 900 MHz.
b. Kapasitas network 3G Indosat memungkinkan bertambah besar pasca refarming frekuensi 900 MHz dibandingkan sebelumnya. Dengan re-farming
frekuensi 900 MHz untuk network 3G dapat memungkinkan menambah
jumlah kapasitas layanan 3G dari yang semula hanya mengandalkan
frekuensi 2100 MHz saja, namun sekarang ditambah dengan frekuensi 900
MHz yang mempunyai coverage yang besar.
Efisiensi jaringan, coverage yang semakin luas dan jumlah kapasitas yang besar
akan memberi perbaikan persepsi pelanggan terhadap tingkat gangguan koneksi,
coverage area, dan kualitas layanan produk.
Dari bahasan diatas sehingga analisis tekanan kekuatan penawaran pembeli
bagi 3G Indosat dapat di lihat pada tabel 15. Kekuatan penawaran pembeli
sekarang memiliki tekanan MEDIUM terhadap Industri.
Tabel 15 Hasil analisis tekanan kekuatan penawaran pembeli bagi 3G Indosat
Variabel
Indikator
Nilai
Pembeli terpusat
Pembeli diilakukan oleh kelompik
0
pembeli terpusat
Kapasitas
Pembelian
produk
merupakan
0
pembelian
pengeluaran yang besar dari pembeli
Diferensiasi produk Produk yang dibeli dari industri adalah
0
produk standar / tidak terdiferensiasi
Switching cost
Switching cost rendah
1
Informasi tentang
Pembeli memiliki informasi yang
1
produk
lengkap tentang produk yang akan
dibeli
Prosentase
40%
MEDIUM

Hasil analisis dari tekanan ancaman pendatang baru dan kekuatan penawaran
pembeli akan dimasukan dalam perhitungan total dari semua tekanan dalam
industri seperti dibawah ini.
Sehingga dihasilkan tekanan kompetitif industri terhadap 3G Indosat yang
sedang prosentase 51,50%. Perbaikan tekanan kompetitif ini disebabkan adanya
perubahan tekanan ancaman pendatang baru dan kekuatan penawaran pembeli
dengan melihat peluang dan strength Indosat 3G pasca re-farming frekuensi 900
MHz. Dengan adanya tekanan kompetitif industri yang rendah berarti 3G Indosat
memiliki potensi keunggulan kompetitif yang lebih baik pasca re-Farming
frekuensi 900 MHz.
Dari data-data di atas diperoleh perbandingan antara Tekanan kompetitif
industri 3G Indosat sebelum dilakukan re-farming frekuensi 900 MHz dan
sesudah dilakukan re-farming frekuensi 900 MHz seperti pada gambar 19 berikut

Dwi C
Cahyanto dan
n Hamzah Hilal, Potensi Keunggulan Kompetitif Refarming
R
Frrek 900 MHz
z

Gambar 19 Perbandingan
n antara Tekannan kompetitiff industri 3G Indosat
I
sebeluum dan sesudaah
dilakukan re-ffarming freku
uensi 900 MHzz

Pada gambbar 19 terlih
hat perbedaaan pada anccaman pend
datang baruu yang semu
ula
m
memiliki proosentase 60% setelahh dilakukan
n re-farmin
ng frekuens
nsi 900 MH
Hz
m
mengalami penurunan tekanan kompetitiff menjadi 50%. Paada kekuattan
peenawaran pembeli
p
jug
ga terdapat perbaikan sebesar 22
2,50% darii sebelum rer
faarming frekuuensi 900 MHz
M
memiiliki prosen
ntase 62,50%
% mengalam
mi penurun
nan
teekanan komppetitif menjjadi 40% paasca re-farm
ming frekuen
nsi 900 MH
Hz.
2.. KESIMPU
ULAN
1. Cakupaan area untu
uk frekuenssi 900 MHzz lebih baik
k dibandingkkan frekuen
nsi
2100 MHz
M dilihat dari semakkin luasnya coverage laayanan 3G m
menggunak
kan
frekuennsi 900 MH
Hz.
2. Dengann re-farmin
ng frekuennsi 900 MHz
M
sebag
gai jaringan
an 3G dap
pat
memunngkinkan menambah
m
juumlah kapaasitas layanan 3G dari yang semu
ula
hanya mengandalk
m
kan frekuennsi 2100 MHz
M
saja, naamun sekaraang ditamb
bah
dengann frekuensi 900
9 MHz yaang mempu
unyai covera
age yang beesar.
3. 3G Inddosat memilliki potensii keunggulaan kompetittif yang tinnggi pasca rer
farmingg frekuensii 900 MH
Hz dengan perbaikan tekanan paada ancam
man
pendataang baru daan kekuatan penawaran
n pembeli.
4. Analisiis potensi keunggulan
k
kompetitif 3G Indosatt dapat diguunakan unttuk
merum
muskan strattegi bersaiing dalam memenang
gkan komppetisi indusstri
pasca re-farming
r
frekuensi
f
9000 MHz.
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