
 

I. PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang  

 

Dalam era globalisasi ini sebuah akses informasi sangat menentukan 

kemajuan suatu bangsa. Berdasarkan Deklarasi Tokyo pada pertemuan APT Asian-

Pasific Summit on The Information Society of Tokyo, 2004 menyimpulkan bahwa 

semua negara harus memberikan akses terhadap infrastruktur telekomunikasi 

dengan tujuan bahwa peluang serta keuntungan dari jaringan telekomunikasi 

tersebut dapat dirasakan oleh semua warga dan dapat menciptakan pola hidup baru 

yang mendorong kemampuan kreativitas warga.  

Melalui perkembangan ekonomi, pembangunan di bidang sosial politik, 

serta kemajuan tingkat kesejahteraan dari semua negara di wilayah Asia Pasifik 

baik untuk private sector maupun sektor masyarakat umum, disepakati untuk 

melakukan kerjasama di semua bidang terutama dengan memperkuat bentuk 

kerjasama di bidang telekomunikasi. Untuk itu, tersedianya sarana dan prasarana 

komunikasi suatu negara dapat dijadikan sebagai indikasi penyebaran dan 

penyerapan informasi oleh masyarakat di sekitarnya. 

Di Indonesia, pembangunan telekomunikasi bertujuan untuk memperlancar 

arus informasi di seluruh Tanah Air dan dilanjutkan dengan memperluas jangkauan 

atau jaringan serta sambungan telekomunikasi maupun meningkatkan efisiensi 

operasi kegiatannya. Sejalan dengan itu, pemerintah pada perencanaannya, telah 

menetapkan peningkatan untuk produksi telepon digital sebanyak 160.000 SST 

pertahun, pesawat telepon 160.000 unit pertahun, dengan pesawat telepon umum 

10.000 unit pertahun, sistem telepon kendaraan bermotor 2000 unit pertahun, 
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sistem telepon jarak jauh 1000 SST pertahun, Sentral Terbatas (PABX) 5000 SST 

pertahun, transmisi PCM 6000 alur pertahun dan statiun bumi kecil sebanyak 30 

unit pertahun (Muljana, 2001).  

Pertumbuhan jaringan telepon kabel di Indonesia secara berturut-turut 

mengalami peningkatan setiap tahunnya rata-rata hingga 23,29 persen diluar tahun 

1999 yang terdiri dari jaringan tetap sistem sambungan manual maupun automatic. 

Sedangkan rata-rata tingkat pertumbuhan jaringan telepon kabel secara keseluruhan 

hingga tahun 2000 adalah sebesar 20,71 persen. Dimana masing-masing tingkat 

pertumbuhan jaringan telepon kabel dengan sistem sambungan automatic 

mengalami peningkatan hingga 57,03 persen dan sistem sambungan manual 

mengalami penurunan hampir 38,43 persen. Hal ini memberikan gambaran bahwa 

kemajuan teknologi telekomunikasi semakin meningkat menuju ke era modern. 

Tabel 1. Jumlah Pengguna Layanan Jaringan Telepon Tetap di  Indonesia, Tahun 1995-2004 

Sumber : Telkom, Tbk, 2004 

Telepon Automatic  Telepon Manual  
Tahun 

Pribadi Kantor Total  Pribadi Kantor Total 

Tingkat 
Pertumbuhan 

(%) 

1995 2,374,473 57,631 2,432,104 7,196 370 7,566 31,97 

1996 3,180,196 31,703 3,211,899 2,401 104 2,505 31,75 

1997 4,073,395 37,830 4,111,225 1,277 31 1,308 27,94 

1998 4,814,715 40,453 4,855,168 1,027 9 1,036 18,08 

1999 4,694,347 40,756 4,735,103     1,036 9 1,045 -2,47 

2000 6,611,700 41,905 6,662,605     1,008 7 1,015 40,69 

2001    7.980.983     50.584 8.031.567        909 7         916 17,05 

2002    9.633.845     61.059   9.694.904        888 7         895 17,16 

2003  11.629.014     73.705 11.702.719        700 0         700 16,90 

2004  14.037.383     88.969 14.126.352         500 0         500 17,15 

Rata-rata Pertumbuhan diluar tahun 
1999 (%) 62,98 Rata-rata Pertumbuhan diluar tahun 

1999 (%) 23,03 

Rata-rata Pertumbuhan pertahun (%) 57,03 Rata-rata Pertumbuhan pertahun (%) 20,71 
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Kini, seiring dengan perkembangan bisnis telekomunikasi yang lebih 

kompetitif dan beragam, pertumbuhan jaringan telepon kabel tidak secepat 

penggunaan telepon seluler. Selain faktor tingginya investasi pada bisnis jaringan 

tetap, perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia yang menginginkan mobilitas 

tinggi, aksesibilitas cepat dan fitur layanan yang beragam memberikan kesempatan 

bagi bisnis seluler untuk tumbuh cepat. Tren yang terjadi di seluruh dunia, 

membuat operator seluler baik GSM dan CDMA di dunia merasakan manfaat yang 

besar dari perkembangan pasar tersebut. Perbandingan pengguna telepon kabel 

dengan seluler berdasarkan ketersediaan pelayanan telepon dengan jumlah 

penduduk suatu negara (teledensiti), dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
 Gambar 1. Perbandingan Teledensiti Penggunaan Jaringan Tetap (fixed lines) dan Seluler 

Sumber : International Telecomunication Union, Ditjen Postel (2002) 
 

Berdasarkan gambar di atas teledensiti negara ASEAN tahun 2000 adalah 

sebesar 4,7 (fixed line) dan 4,2 (seluler) per 100 penduduk, dimana terlihat 

perbandingan yang hampir seimbang antara pelanggan fixed line dan pelanggan 

seluler. Di Indonesia teledensiti untuk tahun 2000 adalah 3,1 (fixed line) dan 1,7 

(seluler) per 100 penduduk. Bagi negara ASEAN yang telah maju seperti Brunai 
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dan Singapura, pemakaian telepon seluler lebih merupakan supplement atau 

tambahan terhadap telepon konvensional. Namun, bagi beberapa negara lainnya 

seperti Kamboja, Filiphina dan Indonesia pemakaian telepon seluler merupakan 

substitute atau pengganti telepon konvensional. 

Lebih dari 50 persen pangsa pasar bisnis seluler dikuasi oleh Group Telkom 

untuk tahun 2003, sedangkan Indosat dan excelkom masing-masing hanya 

memegang pangsa pasar sebesar 31 persen dan 16 persen.   
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Gambar 2. Pangsa Pasar Jaringan Seluler di Indonesia  

Sumber : INDOCOMMERCIAL, 2004 
 

Kini tercatat hampir 9 perusahaan operator telepon seluler di Indonesia 

(Tabel 2), dari kesembilan operator tersebut terdapat 4 perusahaan yang 

menawarkan pelayanan dalam Global System for Mobile (GSM), 3 perusahaan 

menawarkan sistem AMPS/NMT dan sisanya menawarkan teknologi CDMA 

maupun DCS-1800.  
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Tabel 2. Operator Telepon Seluler dengan Teknologi Yang Diadopsi Dan Jumlah 
Masing-Masing Pelanggan , Tahun 2003 

No Nama Perusahaan Teknologi Jumlah Pelanggan
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

PT. Telkomsel 
PT. Excelcomindo 
PT. Satelindo 
PT. Komselindo 
PT. Telesera 
PT. Mobisel 
PT. Metrosel 
PT. Indosat Multi Media 
PT. Natrindo Telepon Seluler 

GSM (900+1800) 
GSM (900+1800) 
GSM (900+1800) 
AMPS/CDMA 
AMPS 
NMT 450 
AMPS 
GSM (1800) 
DCS-1800 

10.140.000
4.901.000
2.873.000

845.000
92.950
96.088

118.229
18.245
13.626

T O T A L 19.098.139
Sumber : INDOCOMMERCIAL, 2003 

Pertumbuhan pelanggan seluler di Indonesia pada akhir tahun 2002 

mencapai lebih dari 80 persen pertahun, sedangkan jumlah pelanggan akhir tahun 

2001 sebesar 6,5 juta dan jumlah pelanggan akhir tahun 2002 sekitar 11,3 juta 

pelanggan (Tabel 3). Meningkatnya jumlah pelanggan telepon seluler ini tidak 

terlepas dari jenis pengguna telepon seluler yang tidak lagi hanya terbatas pada 

kalangan bisnis, pejabat atau eksekutif, melainkan para pelajar, mahasiswa bahkan 

ibu rumah tangga.  

Tabel 3. Perkembangan dan Proyeksi  Jumlah Pelanggan Telepon Seluler di Indonesia 
Tahun Jumlah Pelanggan Pertumbuhan (%) 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005* 
2006* 
2007* 

    563.107 
 1.067.700 
 1.065.800 
 2.220.900 
 3.669.300 
 6.222.600 
11.300.674 
14.690.876 
19.098.139 
24.927.580 
28.275.055 
32.958.678 

- 
89,6 
-0,2 

108,4 
65,2 
69,6 
81,6 
30,0 
30,0 
30,5 
13,4 
16,6 

 Rata-rata kenaikan (%/tahun) 59,4 
Sumber : INDOCOMMERCIAL, 2004    
*) Menunjukkan angka dalam proyeksi 
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Meningkatnya jumlah pelanggan juga berkaitan dengan semakin 

berkembangnya teknologi telepon seluler itu sendiri, dari teknologi yang berjenis 

analog AMPS/ NMT menjadi teknologi yang berjenis digital (GSM-900, GSM 

1800/ DSC 1800 hingga ke CDMA dan teknologi berbasis satelit V-Sat), dengan 

alasan dapat diakses cepat ke sentral-sentral informasi seperti Internet, mobile 

banking dan e-commerce bahkan ke berbagai penjuru dunia international.  

Salah satu jenis jaringan telepon digital yang kini sedang berkembang 

adalah jaringan yang berbasis CDMA atau Code Division Multiple Access, yang 

menawarkan kualitas suara jernih dengan koneksi data berkecepatan tinggi (307 

Kbps – 5,2 Mbps). Hingga kini terdapat 5 operator CDMA yaitu; Telkom (Flexi), 

Indosat (StraOne), BakrieTelecom (Esia), Mobile 8 (Fren) serta Mandala Seluler 

Indonesia (Neo_N). Hingga kurun waktu 2004 jumlah pelanggan tetap CDMA 

hampir mencapai 2 juta pelanggan yang tersebar pada masing-masing operator 

CDMA di Indonesia (Majalah Swa, 2004).  

Melihat prospek pasar CDMA ke depan cukup bagus, maka beberapa 

perusahaan berebut memasuki bisnis jasa ini, termasuk perusahaan besar PT. 

Telkom Tbk dan PT Indosat Tbk, masing-masing dengan layanan Telkom Flexi 

dan StarOne-nya yang pernah sukses sebagai operator telepon tetap. Sampai saat 

ini, Indosat telah memasarkan hingga 7.000 telepon tetap tanpa kabel (fixed 

wirelless telephony/FWT) dengan membangun 700.000 satuan sambungan telepon 

(SST) dan 500 base transceiver station (BTS) atau pemancar, untuk menambah 

coverage dan memperluas jaringan layanan StarOne.  

Produk baru yang berbasis teknologi CDMA tersebut pada tahap awal 

dipasarkan di Jabotabek dan Surabaya. Kemudian, sejalan dengan perkembangan 
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telepon seluler di Indonesia dan untuk memenuhi kebutuhan para pengguna telepon 

selular yang semakin meningkat, Indosat gencar memperluas jangkauan area 

dengan membangun infrastruktur jaringan di beberapa daerah di pulau Jawa, 

Sumatera maupun Kalimantan melalui kerjasama operasi (KSO) dengan 

perusahaan lain atau pemerintah daerah setempat (Pemda).  

Pola kerja sama yang ditawarkan itu tentunya membuka peluang bagi 

Pemda untuk berinvestasi di bisnis telekomunikasi yang dapat dijadikan sumber 

pendapatan asli daerah (PAD) mereka, dengan tingkat keuntungan yang dibagi dari 

pola bagi hasil (profit sharing) antara kedua belah pihak baik investor dan Pemda. 

Pola kerjasama tersebut sangat sesuai terutama untuk Pemda di Kawasan Timur 

Indonesia (KTI) yang sudah sepantasnya mendorong percepatan penyediaan sarana 

telekomunikasi di daerahnya masing-masing, karena diketahui kebutuhan sarana 

telekomunikasi di kawasan tersebut cukup tinggi sementara kemampuan investasi 

dari operator seluler sangat terbatas.  

  Salah satu konsep kerjasama yang dilakukan oleh Indosat untuk 

mempercepat penetrasi StarOne adalah dengan melakukan kolaborasi Pemda 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kerjasama yang ditawarkan oleh Indosat 

kepada Pemda DIY meliputi jaringan telepon tetap atau fixed wireless access 

(FWA) yang menggunakan teknologi CDMA 2000 1X  dengan luas coverage DIY 

dan dengan kapasitas 200.000 SST. Konsorsium pelaksana KSO Indosat di 

Yogyakarta dilakukan oleh PT. Jogja Telpun Cerdas (JTC). Konsorsium ini 

dibentuk oleh Pemda DIY, PT Indosat, Tbk dan PT Citra Amanda Perwira yang 

dilaksanakan untuk memuluskan kerjasama dengan Indosat (Gambar 3).  
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Gambar 3. Pola Kerjasama Pembangunan FWA CDMA 2000 1x di Prop. DIY 

 
1.2. Perumusan Masalah  

 

Konsentrasi penetrasi pasar perusahaan operator seluler selama ini lebih 

banyak diberikan ke wilayah Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi) 

serta Jawa Timur, khususnya Surabaya. Kondisi ini menyebabkan pasar di Jawa 

Tengah (Jateng) justru menjadi potensial karena masih sedikit yang menggarap dan 

dapat dipastikan upaya penetrasi pasar oleh perusahaan operator seluler di Jateng 

diperkirakan akan berhasil seperti di Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.. 

Berkaitan dengan kondisi di atas terutama di Propinsi DIY dengan fungsi 

utama sebagai pusat pendidikan, tourism, jasa dan industri kerajinan tangan 

tentunya sangat memerlukan jaringan komunikasi untuk dapat membantu jalannya 

aktivitas masyarakat dengan baik. Secara faktual hingga saat ini masih terdapat 

daftar tunggu yang tinggi pada kawasan pinggiran kota akan sarana 

telekomunikasi, dan banyak ditemui perumahan baru yang sudah mendaftarkan 

kepada PT Telkom untuk mendapatkan sambungan baru, namun belum dapat 

dilayani. 
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Begitupula dengan akses informasi yang penting manfaatnya bagi para 

pelaku bisnis di DIY terutama untuk kegiatan pertanian yang berorientasi pasar 

dimana jaringan komunikasi tersebut akan digunakan untuk mengetahui pergerakan 

informasi kebutuhan/permintaan pasar. Hal lain yang juga cukup menonjol adalah 

posisi Yogyakarta yang saat ini menjadi salah satu kota dengan tingkat akses 

terhadap komputer tertinggi di Indonesia (Bappeda Prop. DIY, 2004) dan 

penggunaan komputer tersebut dikaitkan dengan Internet.   

Hingga saat ini, jumlah pengguna jasa operator seluler Indosat di Jateng dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencapai 500.000 lebih pelanggan. Masih 

terbukanya pasar di Jateng dan DIY membuat Indosat berani menargetkan 

perolehan pelanggan baru 200.000 orang.  

Dengan argumen di atas jelaslah bahwa tingkat kebutuhan akan jaringan 

telekomunikasi di Propinsi DIY sangat tinggi, apalagi persyaratan bahwa suatu 

kota dunia yang mempunyai daya saing haruslah dilengkapi dengan sistem jaringan 

telekomunikasi yang handal1. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut maka pihak 

Pemerintah Daerah (Pemda) setempat melakukan penyediaan terhadap sarana dan 

prasarana telekomunikasi. Dengan peluang yang ada Indosat melakukan kolaborasi 

dengan Pemda DIY untuk bekerja sama melakukan pembangunan jaringan telepon 

tetap nirkabel atau fixed wireless access (FWA) yang menggunakan teknologi 

CDMA 2000 1x. Sehingga dari pengalaman tersebut dapat ditarik permasalahan: 

1. Bagaimana kelayakan investasi pada proyek pembangunan jaringan telepon 

tetap (FWA) nirkabel berbasis CDMA 2000 1x di Propinsi DIY? 

 
1 Fu-chen Lo dan Yue-man Yeung, “Emerging World Cities in Pacific Asia”, 
United Nation University Press, New York; 1996. Hal. 48-51.  
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2. Bagaimana nilai kewajaran investasi proyek yang dilakukan oleh PT Jogja 

Telpun Cerdas ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 
 
Berdasarkan permasalahan di atas , maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis kelayakan investasi pada proyek pembangunan jaringan telepon 

tetap nirkabel berbasis CDMA di propinsi DIY melalui PT Jogja Telpun 

Cerdas. 

2. Menganalisis nilai kewajaran investasi proyek pembangunan jaringan telepon 

yang dilakukan oleh PT Jogja Telpun Cerdas.  
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