
1.  PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang  

Globalisasi telah membawa banyak tantangan di berbagai aspek kehidupan 

manusia, meliputi aspek sosial budaya, ekonomi, politik, dan lain sebagainya, 

termasuk aspek telekomunikasi. Adanya globalisasi ekonomi yang diwujudkan 

secara konkrit dalam kesepakatan multilateral agreement, antara lain melalui 

World Trade Organization (WTO),  Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), 

dan ASEAN Free Trade Area (AFTA) dalam menciptakan perdagangan dunia 

yang bebas, telah memberikan tekanan yang kuat bagi negara-negara di dunia 

untuk mengakhiri era monopoli di sektor telekomunikasi. 

Menurut Wildan (2008), globalisasi membuka peluang sekaligus tantangan,  

maka untuk memanfaatkan berbagai peluang di era globalisasi tersebut, harus 

dipahami adanya tiga faktor yang sangat penting: pertama open competition; 

kedua interdependency; dan ketiga competitiveness. Open competition adalah 

kondisi persaingan terbuka yang semakin meluas dan menyangkut berbagai 

dimensi kehidupan, dengan sendirinya tingkat kompleksitas dari kompetisi itu 

akan semakin meningkat, sehingga mendorong terjadinya faktor yang kedua, yaitu 

desakan untuk semakin meningkatnya aspek saling ketergantungan atau 

interdependency antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dalam menghadapi 

kompetisi yang semakin meluas yang juga bersifat saling ketergantungan tersebut, 

maka setiap pihak dituntut untuk memiliki faktor ketiga, yaitu daya saing atau 

competitiveness yang tinggi. 

Perkembangan dan kemajuan 10 tahun terakhir di bidang information, 

communication and technology (ICT) memberi dampak yang luas. Seiring 

perkembangan jaman, maka dapat terlihat bahwa informasi, komunikasi, dan 

teknologi secara dramatis mengubah inovasi dunia, memungkinkan untuk 

meningkatkan produktivitas, menghubungkan orang-orang dan masyarakat, dan 

meningkatkan standar kehidupan dan kesempatan di seluruh dunia. Perubahan 

dalam bidang informasi, komunikasi, dan teknologi dapat mengubah gaya hidup 

manusia, dalam berinteraksi, dan bekerja, bahkan informasi dan telekomunikasi 

juga telah terbukti menjadi prasyarat utama untuk meningkatkan daya saing 
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ekonomi dan modernisasi sosial, serta instrumen penting untuk menjembatani 

ekonomi dan sosial dalam mengurangi kemiskinan.  

Kemajuan ICT telah menjadi dasar untuk lompatan yang lebih besar dan 

dapat dilihat dampaknya sedikitnya pada tiga kategori yang berbeda : ekonomi, 

bisnis, dan sosial. Ketiganya saling terkait, dalam arti bahwa apa yang terjadi di 

masing-masing kategori, merupakan sebab dan akibat. Menurut laporan World 

Economic Forum (WEF) pada tahun 2011, bila diihat dari tingkat kesiapan 

Indonesia dalam bidang ICT, telah terjadi lonjakan, yaitu melompat dari peringkat 

67 menjadi 53 (dari 138 negara yang diteliti), dan mengalami perbaikan di tiga 

komponen Network Readiness Index (NRI), yaitu meningkatkan skor negara 

secara keseluruhan dari skor 3,7 menjadi 3,9 (dari skor tertinggi 7). Kesiapan ICT 

di Indonesia tercatat mempunyai kekuatan relatif, dan peringkat kesiapan individu 

sangat tinggi, bila dibandingkan dengan kesiapan negara Indonesia (nasional). Hal 

tersebut dimungkinkan karena standar mutu pendidikan semakin membaik, 

sehingga ICT dapat terjangkau. Kondisi tersebut ke depannya, akan membantu 

dalam meningkatkan penetrasi ICT serta penggunaannya yang saat ini masih 

rendah, yaitu di peringkat 80 (dari 138 negara), dalam kenyataannya memang 

mendorong pemerintah Indonesia menempatkan ICT dalam agenda pembangunan 

jangka panjangnya (Dutta dan Mia, 2011). 

Industri telekomunikasi selular di Indonesia, khususnya para operator 

telekomunikasi selular akan menghadapi meningkatnya persaingan di antara para 

pemain, baik pemain lama, maupun baru yang mengakibatkan terbentuknya 

rancangan harga yang inovatif dan jumlah pelanggan yang meningkat dengan 

cepat. Sementara itu, teknologi generasi mendatang sedang dikembangkan dan 

diuji sebagai upaya memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan kecepatan dan 

kapasitas. Menurut Rajagopal (2011), Research Associate dari Frost & Sullivan 

dalam laporan berjudul Globalisation and Consolidation of the Telecom Industry: 

Mobile and Wireless Perspective, internet adalah model komunikasi yang 

merupakan ancaman bagi industri telekomunikasi selular di Indonesia. Internet 

dapat menarik pelanggan dengan jaminan layanan dan penyebaran informasi yang 

cepat dibandingkan dengan layanan selular sebatas SMS (Short Message Service) 

atau telepon dua arah. 
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Selain itu, dengan adanya kecenderungan komunikasi baru yang 

mengedepankan model komunikasi melalui situs jejaring sosial, antara lain 

Facebook, Twitter, MySpace, Skype, Blogspot telah merubah pola komunikasi dari 

individu ke individu yang lainnya menjadi dari kelompok satu ke kelompok yang 

lainnya. Perubahan tersebut membuat adanya penetrasi antara komunikasi 

nirkabel dengan layanan broadband. Rajagopal (2011) menyatakan bahwa para 

pemain baru tidak berada dalam posisi untuk berinvestasi pada pengembangan 

infrastruktur generasi berikutnya. Hal ini akan mengakibatkan pemain baru 

bergabung dengan pemain pasar terkemuka lainnya yang memiliki dana yang 

diperlukan untuk memanfaatkan infrastruktur generasi berikutnya.  

Rachmat (2011), Senior Consultant, Information and Communication 

Technologies, Frost & Sullivan Indonesia, mengatakan bahwa dengan masuknya 

pemain baru di pasar telekomunikasi telah mengakibatkan terjadinya persaingan 

harga yang signifikan. Untuk mendapatkan pangsa pasar, pendatang baru 

umumnya mengurangi tarif, yang berujung pada penurunan pendapatan rata-rata 

per-pelanggan atau average revenues per user (ARPU). Persaingan yang ketat ini 

telah memperluas jumlah pilihan yang tersedia bagi pelanggan, dan memicu 

kecenderungan tingkat churn (berhenti berlangganan) yang tinggi yaitu +/-30% 

karena diakibatkan jumlah SIM card ganda yang banyak dimiliki oleh pelanggan 

di kota-kota besar Indonesia. Menurut Asosiasi Telepon Selular Indonesia (ATSI) 

ARPU yang diperoleh untuk operator telekomunikasi selular kelas besar  adalah 

Rp 40 ribu perbulan, sementara untuk kelas menengah-kecil adalah Rp 10-20 ribu 

perbulan. Dengan angka ARPU yang sedemikian rendah, maka pendapatan 

operator telekomunikasi selular jelas turun. Sebagai akibatnya, dengan pendapatan 

yang menurun, operator telekomunikasi selular tidak bisa berbuat banyak untuk 

mengembangkan jaringan dan mengoptimalisasi pelayanan.  Dengan demikian, 

upaya meretensi pelanggan merupakan agenda yang penting bagi para operator 

telekomunikasi selular.  

Semua hal ini tidak terlepas dari peran dan tindakan pemerintah terkait 

dengan kebijakan persaingan bebas yang diterapkan, serta dalam keterbukaan 

dalam penanaman modal di Indonesia, termasuk dalam bidang telekomunikasi, 

khususnya telekomunikasi selular. Di kawasan Asia Pasifik, mungkin kondisi 
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industri telekomunikasi di Indonesia bisa dikatakan paling unik. Saat ini, terdapat 

11 operator telekomunikasi selular yang terbagi atas dua lisensi, yaitu selular dan 

Fixed Wireless Access (FWA). Kondisi tersebut berbeda dengan kebijakan di 

negara lain, dimana pelaku usaha penyelenggara telekomunikasi selular tidak 

terlalu banyak. 

Sifat industri telekomunikasi saat ini adalah global, sehingga apa yang 

berlaku atau terjadi di satu negara akan dengan cepat menyebar ke negara lain. 

Perkembangan teknologi sebagai tulang punggung telekomunikasi saat ini sangat 

cepat, sehingga peta industri telekomunikasi juga cepat berubah.  Kehadiran 

sejumlah pemain internet global atau biasa disebut over the top (OTT) menjadi 

tantangan terbesar industri telekomunikasi Indonesia. Pada saat ini, industri 

telekomunikasi di Indonesia dianggap sudah mencapai titik jenuh. Menurut Ketua 

Komite Tetap Bidang Telekomunikasi KADIN, Johnny Swandi Sjam, 

kekhawatiran pertumbuhan semu dari jasa data oleh operator OTT akan menjadi 

salah satu pemicu yang membebani jaringan para operator di tahun-tahun 

mendatang jika masih mengandalkan jasa tradisional atau menjadi penghantar 

data yang baik alias dumb pipe. Para pemain OTT biasanya  menumpang di atas 

infrastruktur jaringan operator dengan biaya operasional serta capital expenditure 

(Capex) yang sangat rendah. Saat ini, regulasi untuk mengendalikan kemajuan 

layanan-layanan OTT belum dibuat, sebab aturan dalam bidang ini termasuk 

dalam light-touch regulation atau self regulation oleh komunitas telekomunikasi 

(Gunawan, 2012).  

Revenue OTT tumbuh signifikan berbanding lurus ke atas seiring terus 

melesatnya trafik data, sementara operator telekomunikasi selular hanya naik 

sedikit, bahkan cenderung datar karena harus terus berinvestasi agar jaringan bisa 

tetap terjaga. Hal ini akan merugikan operator telekomunikasi, sebab operator 

telekomunikasi selular yang sudah menginvestasikan dana sedemikian besar untuk 

membangun jaringan, keuntungannya tidak sepenuhnya dinikmati sendiri. 

Pendapatan mereka terambil oleh pemain OTT yang hanya menumpang pada 

jaringan operator. Para operator telekomunikasi selular tidak menginginkan 

jaringannya hanya dijadikan dumb pipe. Dengan tren usage data yang kian 

meningkat di masa mendatang, perlu dicari solusi win-win bagi semua pihak.  
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Indonesia dengan +/-250 juta nomor pelanggan, jelas bukan pasar yang 

kecil, namun begitu banyak tantangan dan peluang yang masih bisa dilakukan. 

Selain melihat peluang menkonvergensikan teknologi telekomunikasi ke industri 

lain, operator telekomunikasi juga bisa meminimalkan investasi dengan cara 

berbagi, tentunya dengan porsi yang adil (win-win solution).  

Berdasarkan pada kondisi-kondisi yang telah diuraikan di atas, maka 

dinamika organisasi menjadi pertimbangan utama. Situasi yang dihadapi 

organisasi bisnis telekomunikasi selular,  merupakan tantangan dengan tingkat 

ketidakpastian situasi yang cukup tinggi, dan lingkungan persaingan bisnis yang 

sangat ketat. Kondisi tersebut mengakibatkan organisasi membutuhkan 

kemampuan dalam pengamatan, menyesuaikan diri secara sistematis dan 

berkesinambungan terhadap perubahan lingkungan organisasi bisnis, baik 

lingkungan internal, maupun eksternal. Dengan mengetahui perubahan-perubahan 

yang terjadi, organisasi bisnis dapat melakukan antisipasi dalam menanggapi 

tantangan-tantangan eksternal dengan cara-cara yang tepat sebagai upaya 

menghindari resiko terburuk, yaitu kebangkrutan usaha. 

Pada saat ini yang sangat mendesak adalah kesiapan organisasi dalam 

menghadapi era globalisasi. Hal tersebut dikarenakan globalisasi berkaitan erat 

dengan kemampuan perusahaan dalam berkompetisi dan bekerjasama untuk 

memenuhi kebutuhan, dimana sumber daya manusia (SDM) dan kemampuannya 

untuk berinteraksi dengan lingkungannya menjadi faktor yang sangat penting. 

Selain itu, yang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa bidang teknologi dan informasi  

telah menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan manusia. Pemanfaatannya telah 

merambah ke seluruh aspek kehidupan. Tuntutan kebutuhan akan informasi, 

apalagi yang terkait dengan isu-isu mendunia saat ini, akan semakin meningkat 

dan bervariasi. Hal ini menuntut kualitas intelektual SDM yang semakin tinggi.  

Kesiapan organisasi di mana sumber daya manusia (SDM) dan 

kemampuannya untuk berinteraksi dengan lingkungan menjadi faktor penting. Hal 

tersebut betul-betul merupakan elemen yang kritis bagi organisasi bisnis untuk 

dapat mempertahankan keunggulan dalam bersaing. Kemampuan organisasi untuk 

dapat beradaptasi dengan lingkungan eksternal tidak dapat secara efektif 

meningkatkan efisiensi manajemen bisnisnya. Untuk itu, diperlukan kemampuan 
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mengkoreksi aktivitas bisnis secara terus-menerus dan pengembangan strategis 

sebagai mekanisme untuk memperkirakan kecenderungan aktual atas perubahan-

perubahan lingkungan (Gardiner dan Whiting, 1997).  

Menurut Garvin (1993), agar organisasi bisnis dapat bertahan dalam 

menghadapi persaingan, organisasi bisnis harus secara konstan meningkatkan 

cara-caranya dalam menjalankan bisnis.  Tetapi, dalam kenyataannya banyak 

organisasi bisnis mengalami kegagalan dan kurang berhasil dalam menjalankan 

program peningkatan kinerja. Hal tersebut disebabkan karena banyak pemimpin 

tidak memahami bahwa, upaya untuk meningkatkan keberlanjutan organisasi 

bisnis membutuhkan komitmen dalam pembelajaran. Akhirnya, bagaimana 

mungkin organisasi bisnis dapat menanggapi secara kreatif atas munculnya 

berbagai tantangan-tantangan baru seperti, berubahnya keinginan pelanggan atas 

produk dan jasa atau kecenderungan menurunnya pasar, tanpa pertama-tama 

menemukan sesuatu yang baru, kemudian mengubah cara-cara operasional yang 

merefleksikan pengetahuan baru. Tanpa pembelajaran, organisasi bisnis 

cenderung akan mengulangi cara-cara lama, perubahan-perubahan yang dilakukan 

sifatnya hanya polesan saja, dan hanya akan menghasilkan peningkatan perubahan 

yang sifatnya jangka pendek.  

De Geus (2002) melakukan penelitian terhadap organisasi bisnis yang 

berusia lebih dari 200 tahun. Geus menemukan karakteristik bahwa, pada 

umumnya organisasi bisnis dapat berumur panjang, terutama karena organisasi 

bisnis selalu mampu belajar dan menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan 

lingkungan jaman, fokus organisasi bisnis lebih kepada kebutuhan dan kepuasan 

pelanggan dan selalu berupaya tidak ingin mengecewakan konsumen. Upaya-

upaya tersebut merupakan wujud dari kemampuan organisasi bisnis dalam 

beradaptasi dengan lingkungan eksternal dan agar selalu dapat diterima oleh 

masyarakat dan lingkungannya.  

Menurut Weiss dan Molinaro (2005), kinerja organisasi bisnis saat ini 

mengalami plateau dan bila organisasi tidak melakukan perubahan, akan 

memperburuk kondisi organisasi dalam arti semakin menurunnya kinerja 

organisasi. Dalam menghadapi kondisi tersebut, organisasi perlu mengembangkan 

berbagai strategi yang dapat membantu organisasi dalam melakukan transformasi. 
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Fokus organisasi umumnya adalah bagaimana mengimplementasikan: 1) strategi 

inovasi antara lain pengembangan produk dan jasa baru, perubahan proses dan 

lainnya, 2) mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungan yang secara 

signifikan dapat berdampak pada aktivitas internal organisasi, seperti 

memindahkan pengetahuan dan praktek-praktek manajemen dalam organisasi. 

Kebanyakan organisasi bisnis tidak mampu berubah karena para pemimpin 

tidak mampu mengenali atau memahami fakta-fakta yang ada  dan  tidak mampu 

berubah mengikuti tuntutan  jaman. Selain itu, pemimpin juga tidak memiliki 

kepekaan dan kesadaran akan dampaknya bagi organisasi dan karyawan. Begitu 

pula dengan karyawan yang tidak peka pada perkembangan organisasi bisnisnya, 

seringkali karyawan tidak bisa menerima kenyataan tentang organisasi yang 

sedang menuju kebangkrutan, sehingga mereka masih juga menuntut agar 

organisasi bisnis dapat memberikan imbalan yang lebih tinggi (De Geus, 2002). 

Menurut Senge (1990), penting untuk tetap menciptakan organisasi 

pembelajaran secara berkelanjutan, dalam arti bahwa organisasi perlu memahami 

fakta-fakta yang terjadi. Dalam pengembangan organisasi bisnis, pengetahuan 

merupakan salah satu sumber daya yang kritis untuk menciptakan nilai-nilai inti 

organisasi. Organisasi bisnis juga menggunakan organisasi pembelajaran sebagai 

disiplin inti yang penekanannya pada akumulasi pengetahuan dan sikap 

pembelajar.  Lebih lanjut, Senge menyarankan pentingnya mengembangkan 

model-model berpikir dinamis yang dapat mendorong terciptanya gagasan-

gagasan baru bagi seluruh anggota organisasi. Dengan gagasan-gagasan tersebut, 

secara intensif dimungkinkan seluruh anggota organisasi untuk meningkatkan 

kapabilitas dalam menumbuh kembangkan organisasi bisnis dan inovasi. 

Pool (2000) dan Hall (2001) mengatakan bahwa, selama berlangsungnya 

proses yang mendorong peningkatan ‘keinginan belajar’ bagi seluruh karyawan, 

maka sangat diperlukan budaya organisasi yang kondusif dalam organisasi 

pembelajaran, sehingga belajar akan mudah diperoleh, dikembangkan dan di 

pindahkan. Lebih jauh, diperlukan saling percaya antara pemimpin dan karyawan, 

ini merupakan hal yang penting, karena pada kenyataannya hubungan saling 

percaya dapat memberikan dampak yang kritis atas keberhasilan atau kegagalan 

dalam menerapkan organisasi pembelajaran (Gardiner dan Whiting, 1997). Oleh 
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karena itu, pemimpin organisasi bisnis memegang peranan yang sangat penting 

dan berpengaruh pada budaya organisasi dan hubungan antara kepemimpinan dan 

organisasi pembelajaran. Isu terpenting adalah dengan meningkatkan 

penekanannya pada perhatian terhadap pembelajaran (Kasper, 2002).  

Karyawan merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam setiap 

organisasi. Keberhasilan organisasi bisnis hanya dapat dicapai melalui upaya 

belajar yang berkesinambungan dari para karyawan yang memiliki talenta unggul 

dalam menciptakan pengetahuan dan menghasilkan produk atau jasa yang 

memiliki nilai tambah yang tinggi, dan pada akhirnya dapat memberi keuntungan 

bagi organisasi.   

Pada era informasi seperti saat ini, pemimpin yang dibutuhkan adalah 

pemimpin yang mampu berkomunikasi, memberi semangat kepada karyawan, 

bekerjasama dan memimpin dengan memberi contoh. Beberapa persyaratan 

perilaku seperti memberi afeksi atau hubungan antar individu yang baik menjadi 

penting. Pemimpin harus bertanya dan mencari bantuan, karena mereka tidak tahu 

segalanya di era globalisasi ini, dimana perubahan, tuntutan teknis dalam dunia 

industri semakin meningkat. Untuk alasan itulah perusahaan menggunakan 

program pelatihan dan pengembangan bagi karyawan. 

Dinamika persaingan global, perkembangan teknologi, restrukturisasi 

organisasi bisnis, persaingan dan kondisi ekonomi yang tidak stabil menyebabkan 

organisasi bisnis harus selalu berupaya untuk belajar dan beradaptasi dengan 

melakukan perbaikan-perbaikan kinerjanya. Oleh karenanya pemimpin organisasi 

bisnis dituntut untuk mampu mengimplementasikan strategi-strategi baru dan 

inovasi dalam menghadapi lingkungan yang turbulen dan memastikan 

keberhasilan atau bahkan keberlangsungan hidup organisasi bisnisnya.  

 
1.2   Perumusan Masalah 

Perubahan lingkungan organisasi bisnis, baik secara eksternal maupun 

internal adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, dari dulu hingga saat ini. 

Namun di saat ini, kecepatan dan intensitas perubahan lingkungan tersebut pada 

umumnya berlangsung begitu cepat, penuh dinamika, dan turbulensi. Bahkan, 

seringkali bersifat diskontinyu, sehingga bukan saja menyulitkan, tetapi  dapat 

mengancam keberlanjutan hidup suatu organisasi. Perubahan lingkungan 
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(environmental change) dapat mengakibatkan tekanan pada organisasi untuk 

melakukan perubahan (organizational change). Di tengah kuatnya arus perubahan 

lingkungan, tanpa perubahan internal secara tepat dan signifikan, organisasi bisnis 

akan mengalami kesulitan, bahkan akan mati akibat perubahan itu sendiri. 

Globalisasi dan perkembangan informasi, komunikasi, dan teknologi yang 

terjadi saat ini benar-benar merupakan tantangan yang nyata dan dihadapi oleh 

setiap pimpinan organisasi. Terdapat kecenderungan yang sama bahwa, setiap 

organisasi bisnis di seluruh dunia  berupaya untuk dapat bertahan dan perlunya 

menyesuaikan diri pada bisnis dan lingkungannya dalam menghadapi tantangan 

teknologi, ekonomi, politik-legal, dan sosial-budaya. Kemampuan organisasi 

bisnis untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri ini bukanlah hal yang mudah, 

sehingga muncul berbagai teori yang menawarkan berbagai macam model 

pendekatan tentang bagaimana caranya organisasi bisnis dapat menyesuaikan 

dirinya dengan lingkungan.  

Salah satu cara untuk mengetahui kinerja organisasi bisnis adalah dengan 

melihat dari sisi bagaimana para pemimpin organisasi merespon lingkungan 

internal dan eksternalnya dengan menggunakan pengukuran tertentu, sehingga 

dapat diketahui tingkat turbulensi yang dihadapi organisasi, tingkat kesiapan 

organisasi dalam mengantisipasi perubahan, serta bagaimana seharusnya 

organisasi melakukan rekayasa ulang atas strategi organisasinya.  Analisis tingkat 

turbulensi lingkungan merupakan suatu kumpulan pengukuran dari suatu 

keterubahan (changeability) dan prediktabilitas (predictability). Keterubahan 

merupakan kompleksitas lingkungan dan kebaruan relatif atas tantangan 

berkelanjutan yang dihadapi organisasi dalam lingkungannya, sedangkan 

prediktabilitas merupakan kecepatan perubahan, yaitu rasio kecepatan tantangan 

berganti dalam lingkungan dengan kecepatan respon organisasi dan kejelasan 

masa depan. 

Organisasi bisnis telekomunikasi selular di Indonesia saat ini menghadapi 

tantangan-tantangan berupa regulasi pemerintah tentang telekomunikasi, 

perkembangan teknologi, dan persaingan di antara operator telekomunikasi 

selular, baik dari fitur-fitur yang ditawarkan, maupun perang harga, sehingga 

semakin tidak mudah bagi organisasi untuk merumuskan perencanaan strategi 
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organisasi di masa mendatang. Dalam konteks ini, organisasi bisnis yang tidak 

mengembangkan diri untuk terus belajar secara berkesinambungan agar dapat 

menghasilkan karya inovatif dan kreatif dalam produk dan layanan, akan semakin 

mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan 

mengoptimalisasi  kinerjanya.   

Hal tersebut benar-benar merupakan elemen yang kritis bagi organisasi 

bisnis untuk dapat mempertahankan keunggulan dalam bersaing. Kemampuan 

organisasi untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan eksternal, tidak dapat 

secara efektif meningkatkan efisiensi manajemen bisnisnya. Untuk itu, diperlukan 

kemampuan mengkoreksi aktivitas bisnis secara terus menerus dan 

pengembangan strategik sebagai mekanisme untuk memperkirakan masa depan. 

Budaya organisasi bisnis telekomunikasi selular akan lebih dikembangkan 

untuk menghasilkan organisasi yang memiliki kegesitan (agility), pembelajar; 

inovasi yang terus menerus; bekerjasama dan berwawasan kompetisi, tetapi tetap 

beretika. Tantangan terbesar yang dihadapi organisasi bisnis saat ini adalah 

kemampuan untuk bertahan dalam lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian 

dan perubahan yang sangat dinamis. Upaya organisasi bisnis telekomunikasi agar 

dapat bertahan dalam lingkungan bisnis yang sangat turbulen, memerlukan 

keselarasan antara strategi bisnis dengan organisasi pembelajaran. Garvin (1994) 

menyatakan, bahwa organisasi bisnis pembelajar yang berhasil seperti Honda, 

Corning dan GE, mengelola kapabilitas pembelajarannya untuk memastikan 

pembelajaran terjadi, karena dirancang dan bukannya terjadi secara kebetulan.  

Dalam kenyataannya, budaya pembelajaran tidak terbangun pada organisasi 

bisnis, kondisi tersebut merupakan hambatan bagi pembelajaran. Oleh karena itu, 

lingkungan internal organisasi bisnis harus diciptakan, agar individu-individu 

yang ada mau dan mampu berbagi pengetahuan, iklim yang kurang menghargai 

dan mengabaikan individu-individu yang mau belajar harus dihilangkan, sehingga 

semakin banyak individu yang mendapatkan manfaat dari pengetahuan dan 

semakin banyak individu yang bisa diberdayakan. Schein (1996) menyatakan 

bahwa kegagalan dalam penerapan organisasi pembelajaran adalah tidak hanya 

disebabkan oleh faktor penolakan terhadap perubahan, melainkan juga disebabkan 

karena faktor kepemimpinan, dan sifat individu-individu dalam organisasi itu 
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sendiri. Hubner (2002) menambahkan bahwa, karyawan dalam organisasi 

cenderung fokusnya hanya pada bidang pekerjaannya sendiri dan tidak berbasis 

pada hubungan antar manusia, unit kerja umumnya menciptakan sistem dan cara 

kerjanya tersendiri, tetapi kurang memikirkan dampaknya terhadap unit kerja 

yang lain. Selain itu, enggan berbagi pengetahuan dan pengalaman, dan pemimpin 

atau manajer cenderung sibuk dengan pemikiran seperti, bagaimana 

mempertahankan kesehatan  keuangan organisasi, hubungan dengan para investor 

dan pasar modal.  Sementara itu,  hubungan antar manusia kurang dipedulikan dan 

SDM dianggap sebagai komponen biaya daripada sebagai modal yang penting dan 

perlu untuk dikembangkan. 

Keengganan terhadap belajar dapat saja terjadi pada organisasi bisnis. Hal 

tersebut terjadi karena kurang mendapat dukungan di tingkat individu. Penolakan 

untuk pembelajaran sering kali terjadi pada individu yang merasa terancam 

dengan adanya perubahan-perubahan dalam organisasi. Jika pelatihan dan 

pengembangan dilaksanakan sebagai suatu kewajiban, maka belajar lebih 

dipandang sebagai bentuk kontrol, daripada sebagai tujuan untuk mengembangkan 

individu. Belajar dan pencarian akan kebutuhan atas keunggulan pribadi dan 

merupakan pilihan individu, apabila dipaksa akan menjadi kurang efektif.  

Berdasarkan pada uraian  tersebut di atas, maka permasalahan yang dihadapi 

oleh organisasi bisnis telekomunikasi selular adalah sebagai berikut: 

1. Kesiapan organisasi bisnis dalam menghadapi era globalisasi, terutama 

kemampuan organisasi bisnis dalam berkompetisi dan bekerjasama (kesiapan 

dan SDM yang kompeten, pelayanan prima kepada konsumen, dan penguasaan 

teknologi telekomunikasi selular terkini). 

2. Meningkatnya jumlah pemain dalam industri telekomunikasi, yang 

mengakibatkan terjadinya persaingan yang ketat diantara para operator 

telekomunikasi selular (yang ditandai dengan adanya perang tarif dan terus 

menurunnya ARPU). 

3. Kemampuan organisasi bisnis untuk mempertahankan keunggulannya dalam 

bersaing melalui kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan 

lingkungan eksternal. 
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4. Kemampuan organisasi untuk secara konstan meningkatkan cara-cara yang 

efektif dalam menjalankan bisnisnya.  

5. Budaya pembelajaran tidak terbangun pada organisasi bisnis, dan hal tersebut 

merupakan tantangan bagi pembelajaran dalam upaya meningkatkan kinerja 

dan keberlangsungan hidup organisasi bisnis. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka 

masalah prioritas yang diteliti adalah: 

1. Kesiapan organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi 

(persaingan diantara pemain; perkembangan teknologi telekomunikasi, dan 

kesiapan serta kompetensi SDM). 

2. Kemampuan organisasi bisnis dalam mempertahankan keunggulan dalam 

bersaing melalui kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. 

3. Membangun budaya pembelajaran pada organisasi bisnis yang merupakan 

tantangan dalam belajar, dalam upaya meningkatkan kinerja dan 

keberlangsungan hidup organisasi bisnis. 

 
1.3 Pertanyaan Penelitian 

Dalam penelitian ini disusun pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan 

tujuan penelitian yang akan dicapai. Berikut ini pertanyaan penelitian yang 

dirumuskan: 

1. Bagaimana tingkat turbulensi lingkungan organisasi bisnis telekomunikasi 

selular di Indonesia? 

2. Bagaimana organisasi bisnis telekomunikasi selular membangun organisasi 

pembelajaran? 

3. Bagaimana penerapan organisasi pembelajaran dapat memberi dampak pada 

kemampuan organisasi dalam beradaptasi dan peningkatan kinerja organisasi 

bisnis telekomunikasi selular? 

4. Bagaimana membangun organisasi pembelajaran yang efektif dalam organisasi 

bisnis telekomunikasi selular agar organisasi bisnis dapat mempertahankan 

kinerja dan keberlangsungan hidupnya (survival)? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis tingkat turbulensi lingkungan organisasi bisnis telekomunikasi 

selular di Indonesia. 

2. Menganalisis kondisi organisasi pembelajaran pada organisasi bisnis 

telekomunikasi selular. 

3. Menganalisis dampak penerapan organisasi pembelajaran terhadap kemampuan 

organisasi dalam beradaptasi dan kinerja organisasi. 

4. Merumuskan strategi untuk membangun organisasi pembelajaran yang efektif 

dalam organisasi bisnis telekomunikasi selular. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa : 

1. Memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan untuk pengembangan ilmu 

manajemen dan aplikasi organisasi pembelajaran pada organisasi bisnis 

telekomunikasi selular.  

2. Memahami upaya-upaya yang dilakukan organisasi bisnis dalam meningkatkan 

kinerja dan mempertahankan keberlangsungan hidupnya melalui organisasi 

pembelajaran. 

3. Memahami kekuatan dan kelemahan organisasi bisnis telekomunikasi selular 

dalam membangun organisasi pembelajaran. 

4. Merupakan alat penunjang kebijakan dan keputusan bagi manajemen organisasi 

bisnis telekomunikasi selular berkaitan dengan upaya untuk mengembangkan 

organisasi pembelajaran. 

5. Kontribusi untuk menambah referensi bagi peneliti berikutnya yang akan 

melakukan penelitian di bidang manajemen yang terkait dengan organisasi 

pembelajaran. 

 
1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini berfokus pada kajian organisasi pembelajaran di dua 

perusahaan telekomunikasi selular di Indonesia. Selain itu, dilihat juga peran 

organisasi pembelajaran terhadap kemampuan adaptasi organisasi dan kinerja 
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perusahaan dengan mempertimbangkan tingkat turbulensi lingkungan yang 

dihadapi oleh industri telekomunikasi selular.  

 Penelitian ini dibatasi pada dua perusahaan, yaitu dengan pertimbangan 

kedua perusahaan tersebut merupakan dua perusahaan terkemuka dan menguasai 

hampir 2/3 pasar telekomunikasi selular di Indonesia (67%), dengan kinerja 

keuangan selama dua tahun berturut-turut (tahun 2009 dan 2010) mengalami 

pertumbuhan positif. Selain itu, kedua perusahaan tersebut berbeda bila dilihat 

dari segi permodalan, dimana PT PQR didominasi oleh investor asing (80%), 

sedangkan PT XYZ, sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia 

(65%), sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap karakter organisasi, seperti 

budaya organisasi, manajemen, sistem, organisasi, strategi bisnis, dan lain 

sebagainya, termasuk model organisasi pembelajaran. 

 
1.7 Kebaruan (Novelty) Penelitian 

Organisasi bisnis telekomunikasi selular di Indonesia saat ini menghadapi 

tantangan-tantangan berupa regulasi pemerintah tentang telekomunikasi, 

perkembangan teknologi, dan persaingan diantara operator telekomunikasi selular, 

baik dari fitur-fitur yang ditawarkan, maupun perang harga, sehingga semakin 

tidak mudah bagi organisasi untuk merumuskan perencanaan strategi organisasi di 

masa mendatang. Dalam konteks ini, organisasi bisnis yang tidak 

mengembangkan diri untuk terus belajar secara berkesinambungan agar dapat 

menghasilkan karya inovatif dan kreatif dalam produk dan layanan, akan semakin 

mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan 

mengoptimalisasi  kinerjanya.  

Berbagai penelitian organisasi pembelajaran dilakukan berkenaan dengan 

peningkatan kinerja perusahaan. Berbeda dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya mengenai organisasi pembelajaran di Indonesia, penelitian ini juga 

meletakkan fokus pada peran penting pemimpin organisasi bisnis dalam 

penerapan organisasi pembelajaran. Secara ringkas novelty dari penelitian ini 

dapat diuraikan  sebagai berikut : 
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1. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian adalah dua organisasi bisnis telekomunikasi selular 

terkemuka (pemimpin pasar) saat ini di Indonesia yaitu,  PT PQR dan PT XYZ. 

Kedua perusahaan telekomunikasi selular tersebut didalam industrinya 

mempunyai ‘kekhasan’ yang menyangkut produk dan teknologi, pelanggan, 

investasi, struktur pasar maupun peran kebijakan Pemerintah. Berdasarkan 

penelusuran dan informasi yang penulis dapatkan, penelitian ini merupakan 

penelitian pertama di Indonesia yang meneliti tentang penerapan organisasi 

pembelajaran di dua organisasi bisnis telekomunikasi selular terkemuka di 

Indonesia.  

2. Penelitian-penelitian sebelumnya mengkaji organisasi pembelajaran (Learning 

Organization), dengan fokus lebih melihat pada aspek internal perusahaan, 

sementara penelitian ini mengkaji peran penerapan organisasi pembelajaran 

terhadap kinerja organisasi dengan mempertimbangkan tingkat turbulensi 

lingkungan. 

3. Fokus dalam penelitian ini adalah menganalisis peran organisasi pembelajaran 

terhadap kinerja organisasi dengan memasukkan aspek kemampuan organisasi 

dalam beradaptasi sebagai faktor antara (intervening). Hal ini merupakan 

kebaruan bila dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang 

mengkaji langsung pengaruh penerapan organisasi pembelajaran terhadap 

kinerja organisasi.  

4. Rekomendasi Model 

Penelitian ini menghasilkan sebuah model organisasi pembelajaran yang dapat 

diterapkan pada organisasi bisnis telekomunikasi selular. Model tersebut 

dibangun dari hasil penelitian dan sintesa penulis dari berbagai teori yang telah 

ada mengenai organisasi pembelajaran. Model ini direkomendasikan kepada 

kedua perusahaan yang menjadi objek penelitian sebagai masukan dan saran 

kepada perusahaan dalam merumuskan strategi yang terkait dengan 

pengembangan organisasi bisnisnya.   
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1.8 Proposisi Penelitian 

Proposisi penelitian merupakan hipotesa kerja atau merupakan pernyataan 

sementara dari peneliti, untuk dibuktikan kebenarannya melalui penelitian ini. 

Proposisi dalam penelitian ini adalah: 

1) Penerapan organisasi pembelajaran berperan dalam meningkatkan 

kemampuan organisasi dalam beradaptasi.  

2) Kemampuan organisasi dalam beradaptasi berperan dalam meningkatkan 

kinerja perusahaan. 

 
1.9 Sistematika Penulisan Disertasi 

Penulis membagi tulisan dalam disertasi ini dalam sembilan bab. Penjelasan 

masing-masing bab adalah sebagai berikut: 

Bab 1 : Pendahuluan, membahas latar belakang pemikiran yang mendasari 

penelitian dan pokok permasalahan. Selain itu, dibahas pula tujuan 

penelitian dan manfaat yang diharapkan muncul dari hasil penelitian. 

Bab 2 :  Tinjauan Pustaka, membahas mengenai berbagai teori yang berkaitan 

dengan topik penelitian dan penelitian-penelitian sebelumnya yang 

berhubungan dengan topik penelitian. 

Bab 3 :  Metode Penelitian, membahas model konseptual penelitian, kerangka 

pemikiran, kerangka proses penelitian, aspek-aspek yang diteliti, 

merancang pengambilan percontoh (narasumber), teknik pengumpulan 

data, mengembangkan instrumen penelitian, teknik analisis data, 

pengujian validitas dan reliabilitas hasil penelitian, dan matriks 

pelaksanaan penelitian secara terintegrasi.   

Bab 4 : Identifikasi Tingkat Turbulensi Lingkungan Eksternal Bisnis 

Telekomunikasi Selular. Pada bab ini, disampaikan bagaimana cara 

melakukan analisis tingkat turbulensi lingkungan bisnis telekomunikasi 

selular dan hasil dari analisis tingkat turbulensi lingkungan bisnis 

telekomunikasi selular. 

Bab 5 : Analisis Penerapan Organisasi Pembelajaran Pada Dua Perusahaan 

Telekomunikasi Selular. Bab ini membahas tentang penerapan organisasi 

pembelajaran pada PT PQR dan PT XYZ yang didahului dengan 

pembahasan singkat mengenai profil dari kedua perusahaan tersebut.  
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Bab 6 : Analisis Kemampuan Organisasi Bisnis Telekomunikasi Selular Dalam 

Beradaptasi Dengan Perubahan Lingkungan. Pada bab ini, dilakukan 

analisis kemampuan organisasi bisnis dalam beradaptasi terhadap 

perubahan lingkungan berupa penciptaan perubahan dan fokus pada 

pelanggan. 

Bab 7 : Kinerja Organisasi PT PQR dan  PT XYZ. Pada bab ini, dipaparkan 

gambaran kinerja PT PQR dan PT XYZ melalui pengukuran keuangan 

dan non-keuangan.  

Bab 8 : Refleksi Teoritik. Bab ini membahas tentang sintesa dari hasil penelitian, 

yang dilanjutkan dengan perumusan model organisasi pembelajaran 

sebagai rekomendasi hasil dari penelitian ini. Bab ini juga menjelaskan 

dampak dari penerapan pendekatan dari teori Garvin terhadap model 

organisasi pembelajaran di PT PQR dan PT XYZ sehingga dapat dikritisi 

kesesuaian atau kecocokan pendekatan teori Garvin et al (2008), bagi 

kedua perusahaan tersebut.  

Bab 9 : Menyajikan kesimpulan hasil penelitian berkaitan dengan tujuan 

penelitian dan saran-saran untuk membangun organisasi pembelajaran 

pada organisasi bisnis telekomunikasi selular. 
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