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BAB IV 

STRATEGI PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA 

DALAM MEMPERKUAT DIPLOMASI EKONOMI 

INDONESIA. 
Dalam bab ini membahas tentang strategi PT.Telkom 

Indonesia dalam memperkuat diplomasi ekonomi. Bab ini di 

bagi menjadi 2 sub bab yaitu strategi PT.Telkom Indonesia 

dan dampak hubungan kerjasama Timor Leste dan Indonesia. 

Dalam bab ini menjelaskan tentang  anak perusahaan 

perseroan PT Telekomuniasi Indonesia International (Telin) 

sebagai kendaraan yang digunakan untuk melakukan 

penetrasi. Telin menjadi perpanjangan dari Telkom untuk 

menggeluti bisnis telekomunikasi internasional  dengan selalu 

mengacu pada visi utama yaitu To Become The World New 

Digital Hub. 

A. Strategi PT.Telkomsel Indonesia 

Direktur Enterprise dan Wholesale Telkom Muhammad 

Awaluddin mengungkapkan, Pada 2012 lalu Telin 

menghasilkan keuntungan sekitar Rp 1,5 triliun. Pada tahun 

ini diprediksi menjadi Rp 1,7 triliun. Dijelaskannya, pola 

pendekatan Telkom ke pasar internasional bisa dengan 

beberapa cara . Pertama,  menjadi pemain  seluler layaknya 

yang dilakukan di Timor Leste dengan mendirikan Telkomcel. 

Hal ini juga tengah dijajaki di Myanmar dengan membidik 

satu lisensi seluler.Kalau bermain seluler kita ikut tender 

untuk mendapatkan lisensi. Investasi besar membangun 

jaringan. Tetapi dengan kondisi pasar yang masih baru, itu 

bisa cepat kembali investasi karena Average Revenue Per 

User (ARPU) masih tinggi. Kedua, menjalankan Mobile 

Virtual Network Operator (MVNO) dengan menggandeng 

operator di negara yang dituju untuk mengembangkan 

layanan. Hal ini dilakukan di HongKong dimana KartuAS  

milik Telkomsel memiliki layanan yang kompetitif disana. 

Ketiga, mendirikan Business Process Outsourcing (BPO). Hal 
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ini telah dilakukan Telkom di Australia dengan menjalankan 

bisnis contact center. Bahkan, kabarnya di Australia konsep 

MVNO juga akan dijalankan dengan menggandeng salah satu 

anak usaha SingTel yang ada di sana guna membidik segmen 

pelajar Indonesia.Berdasarkan catatan, pada tahun ini Telkom 

membidik pendapatan Rp 80 triliun, sehingga wajar untuk 

lebih agresif hingga ke pasar internasional.
42

 

Telcomcel juga menggandeng beberapa mitra local untuk 

memperkuat bisnis Telkom. Selain itu juga dapat membantu 

dalam proses pembangunan proyek di Timor Leste. Disana 

ada MoU Telkomcel dengan lima mitra penting  yaitu 

Telemor, GMN Holding, Bank Mandiri, Sriwijaya Group, 

Banco Nacional de Comérciode Timor-Leste (BNCTL). 

Rencananya Kerja sama Telkomcel dengan Telemor 

adalah kolaborasi antar operator Telco di penggunaan 

bandwidth, voice hubbing serta infrastructure sharing. 

Sedangkan dengan BNCTL, Telkomsel akan 

mengembangkan International Remittance, penggunaan 

data center, dan layanan data. Berikutnya dengan Bank 

Mandiri bekerjasama dalam Mobile services, internet 

services, data center, dan managed services. Sementara 

dengan Grupo de Media Nacional (GMN) Holding 

kerjasama di bidang Mobile services, Data services dan 

data center, TV Uplink serta Value Added 

Services.Terakhir dengan maskapai Sriwijaya Air 

kerjasama di bidang mobile services, internet services 

serta joint marketing.
43

 

Perseroan terus membuka peluang untuk 

berkolaborasi dengan para operator telekomunikasi 

utama di Timor Leste pada masa mendatang. Pihaknya 
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mengaku, ada beberapa pihak yang menawarkan menjadi 

mitra strategis atau ingin memiliki saham di Telkomcel. 

Namun, diskusi tersebut belum pada tahap yang 

signifikan. Nota kesepahaman Telkom Grup di Timor 

Leste itu menambah daftar kolaborasi perseroan dengan 

pihak asing. Awal Agustus 2016, Telkom melalui PT 

Metra Digital Investama (MDI) menandatangani nota 

kesepaham dengan Telstra Ventures untuk mengucurkan 

investasi di sektor perusahaan teknologi start-up yang 

berkembang pesat di Asia Tenggara.MDI merupakan 

anak usaha Telkom yang berperan sebagai corporate 

venture capital. Dalam MoU, Telkom dan Telstra akan 

membangun komite penanaman modal bersama untuk 

menjajaki kesempatan investasi dalam perusahaan 

teknologi dengan pertumbuhan tinggi.Direktur 

Innovation & Strategic Portofolio Telkom Indra Utoyo 

mengatakan, perjanjian nota kesepahaman ini 

memberikan akses kepada Telkom mempelajari 

pengalaman dan hubungan dengan pusat start-up global 

di Silicon Valley AS, Tiongkok dan negara lain.
44

 

Di dalam strategi Telcomcel selain membangun dan 

menggandeng mitra. Telcomcel juga sering mengadakan 

acara-acara yang di dukung oleh temen-temen entertain 

Timor Leste. Menjadikan iconic actor Timor Leste 

menjadi brand ambassador Telcomcel dalam peluncuran 

produk baru. seperti pada 24 feb 2018 lalu. Telcomcel 

mengadakan acara 4G Funwalk.Acara ini sukses besar, 

dipimpin oleh MC Anito Matos, Pepe Rego, dan Aze, 

kami memiliki lebih dari 600 pendaftar pada hari 

itu.Pelanggan yang telah mendaftar, menerima bonus 

1.1GB + tshirt + entri di undian doorprize. Ada banyak 

stan yang menyambut pelanggan untuk mencoba dan 
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membeli produk dan layanan.Ada stan Telkomcel, tempat 

pelanggan dipersilakan untuk mengganti Kartu SIM yang 

ada ke Kartu SIM 4G.Ada juga sudut permainan, di mana 

kompetisi game untuk game online Arena of Valor 

diadakan, yang diselenggarakan oleh komunitas TI lokal 

di bawah FDSL dan Feel-IT.Mitra juga hadir dengan 

produk mereka, mulai dari Bank Mandiri, Heineken, 

Oppo, Sahabat Timor, FoneHaus, ETO TV, dan bisnis-

bisnis pemenang penghargaan yang berasal dari 

kompetisi IADE, Dilicious Food Truck dan Black Box 

Mobile Coffee.FunWalk diikuti oleh malam musik dan 

hiburan, dimulai dengan pertunjukan tarian kelompok. 

Grup ini terdiri dari anggota An-Nur Dance Crew, CPS 

Dance Crew, Endure Dancers, Famoes Dancers, anggota 

FDSL & Feel-IT, kru Oppo, dan staf Telkomcel. Konser 

mini dibuka dengan peluncuran 4G, dan diikuti oleh 

jajaran pemain, seperti DJ Ageng, Black Jesuz Dance 

Crew, Cidalia & Band, Gerson DAA2, Alda DAA3 (juga 

tampil sebagai Duta Merek Telkomcel), dan Galaxy 

Band. Dengan acara ini, Telkomcel ingin menghadirkan 

layanan 4G terbaik kepada pelanggannya. Dan Telkomcel 

juga menyambut semua masukan dan saran yang 

disajikan agar selalu meningkatkan layanan.
45

 

Upaya yang telah dilakukan para operator telekomunikasi 

di Timor-Leste selama ini, juga telah membuahkan hasil yang 

menjanjikan sebuah masa depan telekomunikasi yang baik 

bagi masyarakat Timor-Leste dan Telkomcel sebagai operator. 

Sebagai kontribusi 3 operator dalam memudahkan Timor 

Leste menikmati akses broadband, telah direlease data statistik 

terbaru yang membuktikan bahwa pada posisi akhir quartal 

pertama tahun 2015, telah banyak kemajuan yang terjadi. 

Kemajuan yang dimaksud adalah dengan semakin banyaknya 

masyarakat yang menggunakan telekomunikasi yaitu 
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setidaknya terdapat 128,036 pelanggan telekomunikasi Timor-

Leste yang sudah menikmati akses jaringan 3G. 

Dalam strategi-strategi yang di paparkan diatas 

melahirkan banyak prestasi dari Telkomcel baik dalam negri 

maupun kancah internasional. Telkomcel, Produk 

Telekomunikasi Indonesia Internasional S.A berhasil meraih 

banyak prestasi setelah beroperasi di Timor Leste. Prestasi di 

raih berupa event-event internasional yang di selenggarakan 

dan Telkomcel di percaya untuk menangani jasa 

telekomunikasi pada event tersebut. Prestasi-prestasi yang di 

raih Telkomcel antara lain:  

1. Menjadi official partner untuk ajang KTT 

Comunidades dos Paises de Lingua Portugues yang 

dikenal dengan CPLP (Konferensi Tingkat Tinggi 

Komunitas negara-negara berbahasa portugis) 2014 

yang berlangsung di kota Dili. Ini merupakan sebuah 

prestasi yang membanggakan untuk Telkomcel karena 

Telkomcel lebih di percaya oleh pemerintah Timor 

Leste dibandingkan dengan operator yang lain. 

Kepercayaan ini diberikan karena profesionalisme dan 

kompetensi yang dimiliki oleh Telkomcel dan 

TelkomGroup dalam  dukungan penyelenggaraan 

event-event internasional di Indonesia seperti ajang 

APEC.  

KTT CPLP sendiri adalah konferensi tingkat 

tinggi komunitas negara-negara berbahasa Portugis, 

yang kali ini untuk summit ke-10 nya pada tanggal 

17-23 juli 2014 dilangsungkan di gedung Minister 

Foreign And Cooperation (MFAC) Dili, Timor Leste. 

Sebagai tuan rumah yang baik, pemerintah Timor 

Leste akan all-out menyiapkan pengelolaan event ini 

dengan standar terbaik di mata internasional dan layak 

dibanggakan masyarakat Timor Leste. Itu sebabnya, 

Telkomcel dengan dukungan TelkomGroup, 

menyediakan fasilitas media center beserta sarana 
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telekomunikasi yang terbaik di berbagai sisi. Mulai 

dari penarikan kabel fiber optic secara khusus ke 

Minister Foreign And Cooperation (MFAC) yang siap 

memenuhi kebutuhan telekomunikasi konferensi, 

termasuk kebutuhan delegasi serta CPLP dan 

peninjau, untuk lalu linta komunikasi maupun data 

yang prima.  

 

Di sisi wiresless network, telah dilakukan 

pembangunan BTS combat yang berlokasi di kantor 

Minister Foreign And Cooperation (MFAC), yang 

mengcover area pantai Timor dan sepanjang pantai 

kelapa, sehingga kebutuhan komunikasi tidak akan 

terputus saat puncak lalu lintas komunikasi saat event 

terjadi. Telkomcel juga menyiapkan sebaran wifi 

hotspot di area umum seperti hotel-hotel tempat 

penginapan para delegasi dan area umum pusat 

keramaian seperti Area Cristo Rei, Timor Plaza dan 

Largo Lecidere. Sedangkan dalam menangkap animo 

hubungan internasional berkualitas baik, Telkomcel 

menyiapkan paket call internasional ke negara-negara 

pesertanya CPLP, diantaranya ke Portugal, Brazil, 

Macau dengan tarif murah 20 cents/menit, sedangkan 

ke Angola, Cabo verde, Guinea-Bissau, Mozambique, 

Sao Tome e Principe dengan tarif 50 cent/menit. 

Secara khusus diberlakukan juga tarif 10 cents/menit 

ke Indonesia pukul 00.00-10.00 Otl dan sepanjang 

hari diakhir pekan. Kualitas panggilan internasional 

Telkomcel adalah kualitas suara jernih tanpa delay 

dan tanpa gema. layanan Telkomcel untuk CPLP akan 

menjadi pengalaman lanjutan sebagaimana 

TelkomGroup sudah berpengalaman memberikan 

layanan yang sama pada konferensi internasional 



58 
 
 

seperti APEC di Indonesia yang dihadiri banyak 

negara.
46

 

Telkomcel juga akan memberikan layanan 

khusus yaitu video streaming yang memungkinkan 

seluruh peserta CPLP dapat mengikuti konferensi dari 

negara dimana mereka berada, yang tentunya 

kontennya disesuaikan dengan yang diinginkan CPLP. 

Ini adalah wujud komitmen Telkomcel menyukseskan 

CPLP sebagai kesempatan bagi Telkomcel 

menunjukkan layanan terbaik di mata internasional.
47

 

 

Telkomcel terpilih sebagai salah satu Nominator The 

Green Mobile Award dalam ajang Global Mobile Award 

2015, Barcelona-Spanyol. Hal ini merupakan capaian prestasi 

yang tidak hanya membahagiakan bagi segenap keluarga besar 

Telkomcel, tapi juga masyarakat Timor Leste, karena saingan 

Telkomcel dalam ajang tersebut adalah operator 

telekomunikasi terbaik dunia seperti Vodafone. Segala upaya 

yang dilakukan oleh Telkomcel terkait dengan kepedulian 

terhadap lingkungan hidup dengan inisiatif Telkomcel Green 

ternyata diapresiasi oleh masyarakat internasional. Telkomcel 

dan masyarakat Timor Leste berharapa dapat memenangkan 

award bergengsi ini, meskipun pada akhirnya Telkomcel tidak 

dapat memenangkan ajang ini namun Telkomcel tetap 

bersyukur karena sudah masuk sebagai nominasi di ajang 

bergengsi ini dan menarik perhatian masyarakat 

internasional.
48
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B. Dampak Hubungan Kerjasama Timor Leste dan 

Indonesia 

PT Telekomunikasi Indonesia internasional S.A telah 

memenangkan tender internasional untuk menangani 

telekomunikasi nirkabel di Timor Leste. Selama ini layanan 

telepon seluler di Timor Leste dinilai sangat mahal untuk 

masyarakat setempat karena ditangani oleh satu operator saja 

asal Portugal yaitu Timor Telecom. Oleh sebab itu, pemerintah 

Timor Leste membuka peluang bagi negara mana saja yang 

ingin melakukan investasi bisnis di bidang telekomunikasi 

untuk membantu menangani jaringan telekomunikasi seluler 

di Timor Leste melalui tender internasional. Dengan hal ini PT 

Telkom melalui anak usahanya Telekomunikasi Indonesia 

Internasional S.A juga ikut berpartisipasi dalam tender 

internasional yang diadakan oleh pemerintah Timor Leste dan 

Telekomunikasi Indonesia Internasional S.A di percaya 

mampu membangun infrastruktur telekomunikasi di Timor 

Leste dengan melakukan investasi dana sebesar $50 juta. 

Dengan hadirnya Telkomcel nama produk dari TELIN TL 

dipercaya mampu mengurangi beban masyarakat yang selama 

ini hanya tergantung kepada satu operator saja yang di nilai 

sangat mahal di Timor Leste.
49

 

Dampak hubungan kerjasama antara Timor Leste dan 

Indonesia adalah menjawab permintaan masyarakat Timor 

Leste untuk membuka liberalisasi pasar telekomunikasi 

disana. Bisnis telekomunikasi pada tahun 2014 diperkirakan 

akan tumbuh 6%-8%. Telin berencana melakukan ekspansi ke 

sepuluh negara. Saat ini, sudah ada enam negara yaitu 

Singapura, Hong Kong, Timor Leste, Australia, Myanmar dan 

Malaysia. Tahun 2015 telin sudah ekspansi ke Taiwan, Makau 

dan Arab Saudi yang sejak lama sudah menjadi sasaran karena 

diangga sebagai negara yang potensial. Strategi telin yaitu 

ekspansi ke negara-negara yang banyak penduduk 
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Indonesianya karena pasar sudah jelas. Di negara-negara 

tersebut telin akan bertindak sebagai operator telekomunikasi 

sehingga warga Indonesia yang berada di sana bisa 

menggunakan produk telin. Pembangunan infrastruktur sendiri 

akan dilakukan sebagai peningkatan pelayanan seperti 

peningkatan jumlah BTS. Komposisinya tahun 2014 70% 

BTS 3G dan 30% 2G, dan tahun 2015 75% 3G dan 25% 2G. 

Jumlah BTS sendiri akan ditingkatkan sekitar seribu BTS per 

bulan. Tahun 2018 lebih dari 50% pendapatan dari data 

sehingga frekuensi-frekuensi yang dialokasikan untuk data 

menjadi nilai yang sangat tinggi ke depannya.
50

 

Pada 17 Januari 2013 Telekomunikasi Indonesia 

Internasional (Telin) resmi beroperasi di Timor Leste 

sedangkan Viettel masih dalam proses membangun 

insfrastruktur di Timor Leste dan akan beroperasi secara resmi 

pada beberapa bulan yang akan datang tahun ini. Sekarang ini 

telekomunikasi Timor Leste ditangani oleh 3 operator antara 

lain Timor Telecom, Telekomunikasi Indonesia Internasional 

(Telin) dan Viettel yang akan berkompetisi untuk memberikan 

pelayanan jasa terbaik kepada masyarakat Timor Leste.
51

  

Dengan keberadaan Telkomcel di Timor Leste menjadi 

faktor utama terjadi perubahan positif dalam kemajuan akses 

informasi yang handal, murah dan berkualitas di Timor Leste. 

Dampak nyata yang mulai dirasakan masyarakat Timor Leste 

terutama pekerja dan pelajar/mahasiswa adalah kemudahan 

mengakses internet untuk belajar, mencari informasi yang 

dibutuhkan dalam meningkatkan pengetahuan. Selain itu 

keberadaan Telkomcel juga telah membantu meningkatkan 

perekonomian kedua negara, Timor Leste sebagai sebuah 
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negara baru sangat mengharapkan investor-investor luar 

negeri untuk datang dan bekerja sama membangun 

infrastruktur di sana dan sebaliknya Indonesia dengan adanya 

kerjasama ini telah meningkatkan daya saing BUMN sehingga 

mendorong pertumbuhan bisnis dan perekonomian Indonesia 

dalam negeri. Dengan ekonomi dalam negeri yang kuat, 

Indonesia akan lebih mudah mengantisipasi perkembangan 

global.  

Hubungan kerjasama antara Timor Leste dan Indonesia 

telah terjalin lebih dari 10 tahun setelah Timor Leste diakui 

kedaulatannya secara internasional pada tahun 2002. Selama 

itu pula, Indonesia telah turut berperan dalam mendorong 

pembangunan ekonomi Timor Leste. Peran Indonesia dalam 

perekonomian Timor Leste dapat ditinjau dari beberapa aspek, 

meliputi sektor perdagangan, investasi, dan kerjasama 

ekonomi. Di bidang perdagangan internasional (ekspor-

impor), Indonesia adalah mitra dagang terbesar Timor Leste. 

Begitu pula halnya dengan bidang investasi, investor-investor 

Indonesia memainkan peran terbesar dalam penanaman modal 

langsung (foreign direct investment) sehingga tercatat 

sebanyak 518 BUMN yang sekarang ini sedang beroperasi 

membangun infrastruktur di Timor Leste. BUMN yang diakui 

telah mampu menembus pangsa pasar di Timor Leste adalah 

anak perusahaan dari PT Telkom yang menangani 

telekomunikasi di Timor Leste dengan produk Telkomcel 

yaitu Telekomunikasi Indonesia Internasional S.A.Hubungan 

kerjasama antara Indonesia dan Timor Leste dibidang 

telekomunikasi melalui Telekomunikasi Indonesia 

Internasional S.A baru terjalin pada tahun 2012 ketika 

pemerintah Timor Leste menjawab permintaan masyarakat 

untuk membuka liberalisasi pasar telekomunikasi disana. 

Dengan investasi modal sebanyak $ 50 juta, BUMN Indonesia 

PT Telkom mampu memenangkan tender internasional yang 

diselenggarakan oleh pemerintah Timor Leste dalam 

menangani infrastruktur telekomunikasi disana dan 
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memperoleh 3 lisensi spektrum untuk layanan telepon seluler 

pada frekuensi 850 MHz, 900 MHz dan 2.1 GHZ serta 

registrasi layanan provider di Timor Leste. Pada 17 Januari 

2013 Perdana Menteri Timor Leste Jose Alexander Kayrala 

Xanana Gusmao didampingi Menteri Transportasi dan 

Komunikasi Timor Leste Pedro Lay da Silva dengan Menteri 

BUMN Indonesia Dahlan Iskan didampingi Direktur Utama 

PT Telkom Indonesia Arief Yahya dan Duta besar Indonesia 

untuk Timor Leste M. Primanto Hendrasmoro melambaikan 

tangan untuk official launching pertama Telkomcel di Dili, 

Timor Leste. 

Kondisi Timor Leste setelah kehadiran Telekomunikasi 

Indonesia Internasional S.A merupakan sebuah hadiah 

terindah bagi masyarakat Timor Leste. Sebab, sebelumnya 

Timor Leste dimonopoli oleh satu operator saja sehingga 

masyarakat setempat merasa jauh dari harapan untuk urusan 

kualitas dan harga. Kini, warga Timor Leste sudah merasa 

tidak ada beban lagi dengan tarif telepon seluler karena sudah 

ada 3 operator yang beroperasi di sana antara lain Timor 

Telecom, Telkomcel dan Viettel asal Vietnam. Untuk paket 

data Timor Telecom 5 GB tarifnya $ 250 (sekitar Rp 2,4 

jutaan). Untuk penggunaannya pun sulit, harus daftar dan 

tanda tangan agreement. Jadi tidak bisa asal pakai begitu saja. 

Berbeda dengan penawaran dari Telkomcel, untuk paket data 

1 GB tarifnya $ 19, 2 GB seharga $ 30, 3 GB seharga $ 45, 

dan termahal paket data 5 GB dihargai $ 70. Dengan tarif yang 

begitu murah dari operator lain, Telkomcel mampu menggaet 

lebih dari 20.000 pelanggan dan ternyata permintaan 

Telkomcel di Timor sangat tinggi. Telkomcel memberi seluruh 

layanan seluler di Timor Leste, termasuk Voice ( Panggilan 

Telepon), SMS, data (internet), layanan bernilai tambah (value 

added service/VAS) dan layanan khusus untuk korporat.
52
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Selama berkuasa satu dekade, Timor Telecom baru 

memiliki 119 site BTS. Dimana komposisi BTS node B untuk 

layanan 3G sebanyak 50% dari total BTS yang mereka miliki. 

Adapun Viettel mulai mempersiapkan jaringan sejak 

september 2012 dan baru memiliki 10 BTS di Timor Leste. 

Jauhnya jarak (Timor Leste-Vietnam) dianggap membuat 

pembangunan jaringan Viettel cukup lambat. Berbeda dengan 

Telkomcel, Kekuatan jaringan Telkomcel saat ini disokong 

oleh 63 BTS, dimana 54 BTS diantaranya sudah beroperasi 

yang melayani 6 Distrik di Timor Leste, yakni di Dili, 

Baukau, Ermera, Aileu, Bobonaro dan liquisa. Dari 6 Distrik 

itu, Telkomcel mengklaim mampu meliputi cakupan 70% 

populasi penduduk Timor Leste. Untuk pembangunan jaringan 

di tahap kedua tengah dipersiapkan dengan menambah 48 site. 

Jadi nantinya Telkomcel memiliki total 118 site, dimana 3 site 

akan dimanfaatkan untuk backbone dan diharapkan pada juli 

nanti, sudah full service coverage 95% populasi Timor Leste. 

Telkomcel tidak mau mengedepankan price war, meskipun 

pada kenyataanya tarif Telkomcel memang sangat murah, tapi 

disini Telkomcel ingin mengedepankan kualitas yang terbaik 

untuk masyarakat Timor Leste agar masyarakat percaya akan 

kemampuan Telkomcel.
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