
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Saat ini perkembangan industri media semakin pesat jika dibandingkan 

dengan kondisi beberapa tahun lalu. Hal tersebut disebabkan adanya keterbukaan 

informasi dengan teknologi yang semakin modern, sehingga menempatkan TV 

kabel atau TV berlangganan sebagai alternatif pilihan konvergensi teknologi dan 

konvergensi media. TV merupakan salah satu media yang berperan penting dalam 

penyebaran informasi dan hiburan kepada masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan 

informasi maupun hiburan semakin meningkat, tidak hanya dari golongan 

menengah ke atas tapi juga masyarakat menengah ke bawah. Secara langsung 

maupun tidak, TV dapat mempengaruhi persepsi maupun perilaku seseorang. TV 

Kabel atau TV berlangganan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan 

informasi tentang apa saja termasuk informasi daerahnya serta program lainnya 

sebagai opsi tayangan yang ditonton pemirsa. Menurut data Balitbang Sumber 

Daya Manusia (SDM) Kemkominfo (2015) bahwa akses rumah tangga terhadap 

siaran televisi secara nasional berdasarkan indikator Teknologi, Informasi dan 

Komunikasi (TIK) 86,7 persen atau setara 56,4 juta rumah tangga. 

Berdasarkan Annual Report PT Global Mediacom Tbk tahun 2015, 

diproyeksikan akan terjadi pertumbuhan pelanggan TV berlangganan (pay TV) dari 

3,9 juta pada tahun 2015 naik menjadi 6,4 juta pelanggan di tahun 2020 dengan 

penetrasi berkisar 11% hingga mendekati 15,5%.  Tren pertumbuhan pelanggan dan 

penetrasi TV berbayar di Indonesia dari tahun 2014 hingga 2020 dapat dilihat pada 

Gambar 1.  Terlihat proyeksi tren peningkatan pelanggan cukup tinggi hingga tahun 

2020. Hal ini menunjukkan bahwa prospek bisnis TV berlangganan 3 tahun ke 

depan masih bagus.  

 
Sumber: Annual report PT Global Mediacom Tbk 2015: 112 

Gambar 1 Tren pelanggan dan penetrasi TV berlangganan di Indonesia 
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TV kabel dengan nama lain Cable TV Operator (CTO) mengalami 

pertumbuhan cukup pesat selama beberapa tahun terakhir (ICTA 2016). Menurut 

data Subdit Layanan Televisi Direktorat Penyiaran Direktorat Jenderal 

Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemkominfo hingga Agustus 2016 tercatat 

369 perusahaan TV kabel yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran 

(IPP). Sementara di Sumatera Barat terdapat 6 perusahaan TV kabel terdiri atas 12 

head end yang telah memiliki IPP tersebar di beberapa kabupaten dan kota (Gambar 

2). Menurut data Indonesia Cable TV Association atau ICTA (2015) terdapat lebih 

dari 1.000 CTO tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah ini didapatkan dari 

perwakilan ICTA yang ada di setiap provinsi. LPB TV kabel tersebut tersebar di 

seluruh wilayah Indonesia, dari ibukota provinsi hingga ke wilayah kecamatan 

bahkan sudah sampai ke pedesaan. Menurut data ICTA hingga September 2016, 

perusahaan TV kabel yang telah menjadi anggota ICTA per September 2016 

berjumlah 177 perusahaan. Jumlah Cable TV Operator (CTO) di seluruh Indonesia 

jauh lebih banyak lagi, karena satu perusahaan atau perseroan terbatas bisa terdiri 

dari dua atau lebih CTO. Jadi beberapa CTO dapat bergabung dalam satu legalitas 

usaha. 

 
Sumber: Kemkominfo (2016) 

Gambar 2 Sebaran TV kabel lokal di Sumatera Barat yang memiliki IPP 
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Besar kecilnya usaha TV kabel lokal di antaranya dipengaruhi oleh 

pertumbuhan jumlah pelanggan, nilai iuran berlangganan, manajemen usaha, 

kepadatan hunian, kondisi perekonomian, dan kondisi sosial wilayah tersebut 

(ICTA 2015). Bisnis TV kabel mengalami pertumbuhan nyata terutama pada 

daerah atau wilayah dengan tingkat perekonomian baik dan kepadatan hunian 

tinggi. Harga berlangganan relatif murah menjadikan TV kabel banyak diminati 

masyarakat yang berada di kota kecil atau pelosok daerah. Setiap kota atau wilayah 

di Indonesia memiliki kondisi sosial dan ekonomi berbeda-beda yang berdampak 

pada jalannya suatu usaha TV kabel. Maraknya usaha TV kabel yang tersebar di 

seluruh wilayah Indonesia menjadi potensi luar biasa untuk bisa dikembangkan 

menjadi sebuah kekuatan besar jika dikelola dengan baik. Ada satu benang merah 

yang dapat menyatukan seluruh CTO lokal di Indonesia yaitu bahwa setiap TV 

kabel masih bergantung kepada pihak ketiga untuk mendukung content siaran 

premiumnya. Persaingan dalam industri media televisi tidak hanya terjadi pada 

televisi nasional, namun juga pada TV berlangganan dan TV kabel. 

PT Denai Kabel Mandiri (PT DKM) merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang jasa pelayanan penyiaran berlangganan melalui media kabel, biasa disebut 

TV kabel, dan berbadan hukum tetap berbentuk perseroan terbatas, berdiri pada 

Desember 2011 di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Produk yang dijual hanya 

berupa layanan siaran televisi. Kota Payakumbuh merupakan salah satu kota 

dengan jumlah penduduk terbesar di luar ibukota Provinsi Sumatera Barat. 

Berdasarkan data BPS (2017), jumlah penduduk Kota Payakumbuh tahun 2016 

berjumlah 129.807 jiwa. Dengan jumlah penduduk relatif besar untuk ukuran kota 

di daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif bagus yakni 6,08 persen pada 

tahun 2016.  Kondisi ini memberikan keuntungan tersendiri bagi PT DKM. Mata 

pencaharian masyarakat di kota ini umunya adalah pedagang dan pegawai, dan 

sebagian lagi hidup dari pertanian, peternakan, dan perikanan. Selain itu, Kota 

Payakumbuh merupakan salah satu daerah blank spot, yakni masyarakat tidak dapat 

menyaksikan siaran televisi nasional menggunakan antena UHF. Masyarakat harus 

menggunakan parabola atau berlangganan dengan TV berbayar untuk memperoleh 

hiburan atau informasi melalui televisi. Kondisi ini sangat menguntungkan bagi PT 

DKM karena masyarakat setempat tidak memiliki banyak pilihan untuk dapat 

menikmati siaran televisi. Kepadatan penduduk 1.614 jiwa/km2  (BPS 2017), 

pertumbuhan ekonomi terus berkembang, daya beli masyarakat relatif baik dan 

merupakan daerah blank spot adalah alasan utama PT DKM hadir di Kota 

Payakumbuh. 

 Meningkatnya minat masyarakat Kota Payakumbuh terhadap hiburan televisi 

seiring dengan pertambahan jumlah pelanggan TV kabel PT DKM. Terjadi 

kenaikan jumlah pelanggan dari tahun ke tahun hingga akhir tahun 2016, pelanggan 

PT DKM sebanyak 3037 pelanggan. Pertumbuhan pelanggan terbesar terjadi pada 

tahun 2016 sebanyak 882 pelanggan (Gambar 3). 

Pertambahan jumlah pelanggan baru PT DKM setiap tahun dapat dilihat pada 

Gambar 4. Trend pertumbuhan pelanggan baru dari 2012 hingga 2014 mengalami 

perkembangan yang cukup baik yakni 785 pelanggan baru. Jumlah pelanggan baru 

mengalami penurunan di tahun 2015, hanya terdapat 642 pelanggan. Hal ini 

disebabkan terhentinya penayangan channel premium, yaitu MNC Group (RCTI, 

MNC, Global TV, I-News) dan channel olah raga Liga Champion. RCTI dan Liga 

Champion masih menjadi tontonan favorit masyarakat Kota Payakumbuh hingga 
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saat ini. Pihak MNC Group menjadikan channel-channelnya sebagai channel 

berbayar, dimana sebelumnya merupakan channel free to air (tanpa bayar) yang 

sangat berpengaruh terhadap penambahan pelanggan baru dan juga berpengaruh 

terhadap hilangnya pelanggan yang sudah ada. Tahun 2016, pelanggan baru 

kembali mengalami peningkatan, dimana jumlah pelanggan baru sebanyak 882 

pelanggan. 

 

 
Sumber: PT DKM (2017) 

Gambar 3 Pertumbuhan jumlah pelanggan PT DKM tahun 2012 - 2016 

 

Pelanggan TV kabel PT DKM yang berhenti berlangganan terus mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2012 hingga 2016 (Gambar 4). 

Pelanggan berhenti berlangganan di tahun 2015 lebih dari jumlah pelanggan baru 

di tahun itu. Jumlah pelanggan yang berhenti terbesar terjadi selama tahun 2016, 

200% lebih besar dari jumlah pelanggan baru. Masalah ini harus segera diatasi, 

untuk itu perusahaan harus meningkatkan daya saingnya.  Alasan pelanggan 

melakukan pemutusan atau berhenti berlangganan pada TV kabel PT DKM, yaitu 

karena hilangnya beberapa channel favorit seperti RCTI, MNC, dan channel Liga 

Champion (channel olah raga bola). Tingginya angka pemutusan atau pelanggan 

berhenti berlangganan menjadi masalah serius yang harus segera diatasi karena 

dapat berpengaruh terhadap daya saing PT DKM di industri TV berbayar di Kota 

Payakumbuh. 
 

 
Sumber: PT DKM (2017) 

Gambar 4 Jumlah pemasangan baru dan jumlah berhenti berlangganan PT DKM 
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 Banyaknya pelanggan yang putus atau berhenti berlangganan juga 

berpengaruh terhadap tingkat pendapatan dan keuntungan bagi perusahaan. Selama 

periode 2012 - 2016 pendapatan perusahaan mengalami peningkatan, begitu pun 

dengan keuntungan perusahaan juga mengalami peningkatan. Namun pada tahun 

2015 dan 2016 besarnya keuntungan perusahaan cenderung tetap disebabkan oleh 

meningkatnya pengeluaran perusahaan pada tahun 2016. Besarnya pengeluaran 

tersebut untuk mengatasi masalah tingginya angka pemutusan atau berhenti 

berlangganan dan berkurangnya minat masyarakat Kota Payakumbuh menjadi 

pelanggan TV kabel PT DKM.  (Gambar 5). 

 

 
Sumber: PT DKM (2017) 

Gambar 5 Persentase pendapatan dan keuntungan PT DKM tahun 2012 - 2016 

 

 

Perumusan Masalah 

 PT DKM telah melakukan upaya menarik minat pelanggan dan 

mempertahankan posisinya di bisnis TV berbayar yaitu dengan menjual produk 

siaran content premium dan membuat content lokal. Penambahan beberapa channel 

premium telah dilakukan perusahaan berupa channel olah raga dan film. Usaha 

yang telah dilakukan tersebut belum optimal karena belum menyentuh akar 

permasalahan seperti mutu gambar belum maksimal, keterbatasan jumlah channel 

premium favorit, dan masalah infra struktur tiang tumpu. 
 Salah satu usaha yang dilakukan PT DKM agar tetap mempertahankan 

pelanggannya adalah dengan terus menjaga mutu siaran walaupun masih 

menggunakan teknologi analog atau sistem manual dimana mutu gambar dan suara 

belum sebaik teknologi digital. Untuk menjaga agar mutu gambar tetap stabil 

hingga ke rumah pelanggan, perusahaan secara berkala melakukan maintainance 

terhadap alat pendukung outdoor. Walaupun usaha yang dilakukan perusahaan 

masih belum maksimal, tetapi perusahaan terus melakukan perbaikan layanan dan 

siaran agar tetap menjadi pemimpin pasar. Berdasarkan data internal PT DKM 

bahwa jangkauan jaringan dan pelanggan TV kabel telah mencapai 40% dari luas 

wilayah pemukiman Kota Payakumbuh dengan jumlah pelanggan sebesar 3.037 di 

tahun 2016. Sebagai pemimpin pasar dalam industri TV berbayar di Payakumbuh, 

PT DKM harus tetap mewaspadai pesaingnya (Tabel 1). Posisi PT DKM sebagai 

pemimpin pasar dalam industri TV berbayar tersebut belum menunjukkan bahwa 
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PT DKM sebagai perusahaan kuat yang dapat memenangkan persaingan dalam 

jangka panjang. Oleh sebab itu, strategi peningkatan daya saing TV kabel lokal PT 

DKM perlu dianalisis agar dapat memenangkan persaingan pada industri TV 

berbayar di Kota Payakumbuh. 

  

Tabel 1 Jumlah Pelanggan TV berbayar di Kota Payukumbuh tahun 2016 

No Perusahaan Produk Hadir di 

Payakumbuh 

Jumlah 

Pelanggan 

1 PT DKM DKM 2011 3.037 

2 PT Telkom Indonesa Indihome 2015 1.217 

3 PT Mega Media Indonesia Orange TV 2011 500 

4 PT Irama Mitra Media IMM 2016 250 
Sumber: Data internal PT DKM, PT Telkom, PT MMI, PT IMM  (2017) 

  

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka judul yang diambil adalah 

“Strategi Peningkatan Daya Saing TV Kabel Lokal PT DKM”. Adapun 

permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi persaingan yang dihadapi oleh PT DKM di industri TV 

berbayar di Kota Payakumbuh? 

2. Faktor-faktor internal dan eksternal apa saja yang diprioritaskan oleh PT DKM 

dalam meningkatkan daya saingnya? 

3. Strategi alternatif apa saja yang dapat diimplementasikan PT DKM untuk 

meningkatkan daya saingnya? 
 

 

Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis kondisi persaingan PT DKM dalam industri TV berbayar di Kota 

Payakumbuh. 

2. Menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal PT DKM yang 

diprioritaskan. 

3. Merumuskan strategi alternatif yang dapat diimplementasikan PT DKM untuk 

meningkatkan daya saingnya. 
 

 

Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian mengenai strategi daya saing TV kabel lokal ini diharapkan 

dapat: 

1. Memberikan informasi bermanfaat dan menambah wawasan di bidang TV 

kabel lokal serta solusi strategi peningkatan daya saing bagi PT DKM. 

2. Memberikan masukan bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam 

perencanaan dan penetapan strategi peningkatan daya saing. 

3. Memberikan sumbangan bagi pengembangan IPTEK sebagai data dasar bagi 

penelitian selanjutnya dan memperkaya hasanah ilmu pengetahuan di bidang 

TV kabel lokal. 
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Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini mempunyai ruang lingkup berfokus pada kajian strategi 

peningkatan daya saing PT DKM. Faktor-faktor internal dan ekesternal yang 

memberikan kontribusi dalam peningkatan daya saing juga menjadi pembahasan 

utama. Bersumber dari pemikiran pentingnya menganalisis proses penyusunan, 

perumusan dan implementasi strategik bagi PT DKM untuk meningkatkan daya 

saingnya, maka proses analisisnya dimulai dari analisis persaingan dalam industri 

kemudian analisis faktor internal dan eksternal perusahaan. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Konsep TV Berlangganan dan TV Kabel 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2002 tentang 

penyiaran pasal 13 disebutkan mengenai jasa penyiaran diselenggarakan oleh 

Lembaga Penyiaran, terdiri dari (1) Lembaga Penyiaran Publik, (2) Lembaga 

Penyiaran Swasta, (3) Lembaga Penyiaran Komunitas, dan (4) Lembaga Penyiaran 

Berlangganan. Lembaga-lembaga penyiaran tersebut mempunyai peran penting 

dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi dalam kehidupan berbangsa 

yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media 

informasi, hiburan, pendidikan, kontrol dan perekat sosial.  

Lembaga penyiaran berlangganan (LPB) merupakan lembaga penyiaran 

bersifat komersial yang menyelenggarakan jasa penyiaran dan berbadan hukum. 

Dalam undang-undang yang sama, pasal 26 menyebutkan ada tiga jenis lembaga 

penyiaran berlangganan yaitu (1) Lembaga penyiaran melalui satelit, (2) Lembaga 

penyiaran melalui kabel, dan (3) Lembaga penyiaran melalui teresterial. LPB 

berbasis satelit adalah lembaga penyiaran berlangganan yang menggunakan satelit 

sebagai alat untuk menyebarluaskan siarannya kepada pelanggan. Saat ini, terdapat 

34 LPB satelit yang terdaftar di Komkeminfo. LPB satelit sudah cukup lama dikenal 

masyarakat Indonesia dengan nama udara diantaranya adalah Telkom Vision, Trans 

Vision, Oke Vision, Topas TV, Smart Vision, K Vision, Sky LBS TV, Viva Sky, 

Matrix TV, Mega Vision, Aora, BIG TV, I Sky Net, Astro, ICTA TV, dan 

Indovision. Sementara LPB melalui teresterial merupakan lembaga penyiaran yang 

menggunakan gelombang radio dalam menyebarluaskan content siarannya kepada 

pelanggan. Saat ini, hanya ada dua LPB teresterial di Indonesia  yang terdaftar di 

Komkeminfo. Kedua LPB teresterial tersebut mempunyai nama udara NexMedia 

dan M2V. 

 TV kabel, TV satelit, dan TV teresterial merupakan lembaga penyiaran 

berlangganan. Setiap lembaga penyiaran adalah berbadan hukum dan wajib 

memiliki izin penyelenggaraan penyiaran yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Penyiaran sebagai kegiatan 

komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, 

hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. LPB melalui kabel meredistribusi 

siaran ke pelanggan dengan harga terjangkau dan content siaran cukup lengkap, 
layanan mudah, dan praktis. Jaringan kabel dari TV kabel masuk ke rumah 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




