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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan semakin derasnya arus globalisasi, yang didalamnya 

dituntut adanya pertukaran informasi yang semakin cepat antar daerah dan 

negara, membuat peranan telekomunikasi menjadi sangat penting. 

Telekomunikasi sebagai wahana bagi pertukaran informasi akan semakin 

memperhatikan aspek kualitas jasa. Selain itu perkembangan di bidang dunia 

informasi saat ini begitu cepat, baik dilihat dari isi maupun teknologi yang 

digunakan untuk menyampaikan informasi. Teknologi telekomunikasi 

merupakan teknologi yang cepat berkembang, seiring dengan berkembangnya 

industri elektronika dan computer. Kemajuan teknologi telekomunikasi beserta 

sistem jaringannya memang mengubah paradigma penting cara kita 

berkomunikasi, berikut perkembangan teknologi telekomunikasi: 

Table 1.1 

Perkembangan Telekomunikasi 

IP -based networks Access Aplications 

1. Cabel 

2. DSL (Digital 

Subscriber Line) 

3. 3G (third-generation 

 technology) 

4. Satelit 

5. PLC (Programmable 

Logic Controllers) 

6. Wireless 

7. Fiber 

 
 

1. PC (Personal 

 Computer) 

2. Mobile 

3. Digital TV 

4. Music 

5. PDA (Personal  

Digital Assistant) 

6. Videoconsoles 

7. Emerging 

Platforms 
 

1. Advertising 

2. Music 

3. Education 

4. eFinance 

5. Comunication 

6. Film&TV 

7. Games 

8. VOD(Video-on-

demand) 

9. Connectivity 

Serfices 
 

  Sumber : (Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Desember 2007) 
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Trend teknologi telekomunikasi ini semakin ke arah teknologi wireless 

(tanpa kabel). Ada beberapa indikasi yang dapat dilihat pada proses 

perkembangan teknologi wireless. Indikasi tersebut adalah: beralihnya ke 

teknologi digital, semakin besar kapasitas, semakin sederhana perangkatnya, 

perluasan daya jangkau, keamanan dan privacy lebih baik, personalitas dan 

penambahan fasilitas yang lain. Arah perkembangan teknologi wireless, 

semuanya menuju ke teknologi Mobile Telecommunications System. Teknologi 

tersebut dapat didekati dari teknologi cordless, cellular (seluler) maupun 

satelit. Evolusi teknologi telekomunikasi saat ini mempunyai kecenderungan 

untuk beralih via radio, optik atau satelit. 

Sejak tahun 1961, layanan telekomunikasi di Indonesia diselenggarakan 

oleh badan usaha milik negara. Sebagaimana terjadi pada negara berkembang 

lainnya, pengembangan dan modernisasi infrastruktur telekomunikasi berperan 

penting dalam perkembangan ekonomi nasional secara umum. Selain itu, 

jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang pesat telah 

mendorong permintaan yang tinggi akan layanan telekomunikasi. 

Pemerintah mengatur regulasi sektor telekomunikasi, terutama melalui 

Menkominfo. Pada awalnya Pemerintah memberlakukan monopoli atas 

layanan telekomunikasi di Indonesia. Reformasi telah menciptakan kerangka 

regulasi yang mendorong tumbuhnya persaingan dan percepatan pembangunan 

fasilitas dan infrastruktur telekomunikasi. Reformasi regulasi berikutnya bulan 

September 1999 Undang-undang nomor 36/1999 tentang penghapusan 

monopoli penyelenggaraan telekomunikasi, hal ini ditujukan untuk 
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meningkatkan persaingan dengan menghapus monopoli, meningkatkan 

transparansi dan kepastian terhadap kerangka regulasi, menciptakan peluang 

bagi aliansi strategis dengan mitra asing dan memfasilitasi masuknya pemain 

baru dalam industri telekomunikasi. Pada saat itu, deregulasi sektor 

telekomunikasi sangat erat kaitannya dengan program pemulihan ekonomi 

nasional yang didukung oleh International Monetary Fund (”IMF”). Penetrasi 

sambungan telepon tidak bergerak di Indonesia masih rendah apabila ditinjau 

dari standar internasional.  

Adanya beberapa kecenderungan yang signifikan dalam industri 

telekomunikasi di Indonesia, antara lain: 

1. Pertumbuhan yang berkesinambungan.Kami yakin industri telekomunikasi 

akan terus tumbuh sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 

diharapkan akan meningkatkan permintaan layanan telekomunikasi. 

2. Migrasi ke jaringan nirkabel. Kami mengantisipasi layanan nirkabel akan 

semakin populer sebagai dampak dari semakin luasnya area cakupan, 

membaiknya kualitas jaringan nirkabel, menurunnya harga telepon 

genggam dan meluasnya layanan prabayar. 

3. Meningkatnya persaingan. Kami mengantisipasi kompetisi pasar 

telekomunikasi di Indonesia yang semakin meningkat sebagai dampak dari 

reformasi peraturan pemerintah. (Laporan Tahunan PT Telkom Indonesia, 

Tbk. 2009) 

 

B. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana struktur industri operator telekomunikasi di Indonesia 

2. Bagaimana tingkat kompetisi dalam industri operator telekomunikasi di 

Indonesia 

C. Batasan Masalah 

Agar pokok permasalahan yang di teliti tidak melebar dan agar 

penelitian ini terfokus pada tujuan yang  yang akan di teliti, maka penulis 

membatasi masalah pada: 

1. Perusahaan yang di teliti adalah perusahaan operator telekomunikasi yang 

terdaftar di bursa efek Indonesia. 

2. Data dalam penelitian ini adalah data time seriaries dari tahun 2005-2010 

D. Tujuan Penelitian kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas maka maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

A. Untuk mengidentifikasi struktur industri operator telekomunikasi di 

Indonesia 

B. Untuk  mengetahui persaingan dalam industri operator telekomunikasi 

di Indonesia 

2. kegunaan Penelitian 

A. Bagi Pelaku Industri 
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Sebagai bahan pertimbangan bagi para pelaku industri yang akan 

berinvestasi dalam industri operator telekomunikasi di Indonesia. 

B. Bagi Pemerintah 

Memberi masukan untuk Departemen Perhubungan Dan 

Telekomunikasi Republik Indonesia (MENKOMINFO) 

C. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini di harapkan dapat memberi sumbangan acuan bagi 

peneliti lain yang akan melakukan penelitian masalah serupa, sehingga 

akan membantu dalam penelitiannya. 

 


