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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Dalam bab ini peneliti akan menyimpulkan hasil 

penelitian secara keseluruhan skripsi dari Bab I hingga Bab IV 

termasuk sub bab yang ada di dalam nya. Bab ini mencakup 

dari beberapa sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Dalam sub 

bab kesimpulan penulis akan memaparkan terkait penjelasan 

verbal baik secara general maupun spesifik dengan 

menunjukan jawaban dari rumusan masalah yang sudah di 

buat oleh penulis. Rumusan Penulis adalah ―Bagaimana 

strategi PT.Telekomunikasi Indonesia Dalam Memperkuat 

Diplomasi Ekonomi Di Timor Leste (2013-2015)‖.  

Penelitian ini menemukan bahwa investasi besar 

dengan mendirikan telkomcel dan menjadikan perwakilan 

masyarakat entertain Timor Leste sebagai brand ambassador 

produk launching daripada telkomcel merupakan faktor paling 

penting meningkatnya investasi. Restu Xanana sebagai 

president pertama Timor Leste untuk memberikan lisensi 

resmi terhadap Indonesia melalui Telkomcel. Hal ini dianggap 

sebagai lompatan pertama Telkomcel untuk mengekspansi 

Timor Leste. Pemerintah setempat dan Perdana Menteri Timor 

Leste Xanana Gusmao sangat mendukung kehadiran pemain 

baru di industri seluler mereka, dimana sebelumnya cuma diisi 

oleh Timor Leste sebagai single player. Selanjutnya 

menjadikan perwakilan masyarakat Timor Leste dalam bidang 

entertain turut kontribusi sebagai brand ambassador dalam 

produk telkomcel. Seperti pada februari 2018 diadakan nya 

launching 4G yang di meriahkan berbagai perwakilan BUMN 

yang berada di Timor Leste. Sehingga hal tersebut cukup 

membuktikan hipotesis yang penulis paparkan di Bab IV.  
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Untuk sub bab saran, Penulis akan menjelaskan 

kelemahan dan masukan sebagai saran bagi peneliti lain dalam 

melakukan penelitian selanjutnya. Sehingga isi daripada sub 

bab tersebut adalah pengerucutan dari paparan rumusan 

masalah yang ada dan mengakhirinya dengan memberikan 

saran bagi berbagai pihak yang terlibat dalam kerjasama 

dibidang telekomunikasi ini. 
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Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka 

peneliti menyimpulkan bahwa: 

1. Kerjasama antara negara satu dengan negara lainnya 

sangat diperlukan, karena adanya kerjasama akan 

memberikan manfaat saling melengkapi dan 

membantu antara negara satu dengan negara lainnya 

seperti kerjasama yang dilakukan Indonesia dan 

Timor Leste dibidang telekomunikasi. 

2. Ada dua faktor pendorong kerjasama Indonesia dan 

Timor Leste dibidang telekomunikasi yaitu pertama, 

karena faktor sejarah dimana Timor Leste dulu 

merupakan bagian dari negara Indonesia dan letak 

geografis kedua negara yang sangat dekat mendorong 

kerjasama kedua negara cepat berkembang. Kedua, 

karena Timor Leste merupakan sebuah negara baru 

jadi sangat membutuhkan kerjasama dengan Indonesia 

untuk membangun infrastruktur disana. 

3. Manfaat adanya kerjasama ini bagi Indonesia untuk 

membuka sayap bisnis internasional agar menembus 

pasar telekomunikasi di Timor Leste sedangkan bagi 

Timor Leste untuk meningkatkan infrastruktur 

telekomunikasi yang masih jauh tertinggal dengan 

negara lain, mempermudah kegiatan kerja 

pemerintahan dan juga meningkatkan perekonomian 

negara melalui kerjasama ini. 

4. Kelemahan dari kerjasama dibidang telekomunikasi 

ini bagi Indonesia karena jumlah penduduk Timor 

Leste yang masih sedikit sehingga pendapatan di 

bidang telekomunikasi belum sesuai dengan jumlah 

yang sudah di investasikan di Timor Leste sedangkan 
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bagi Timor Leste adanya ketergantungan terhadap 

Indonesia cukup besar. 

5. Hasil dari kerjasama ini menunjukkan suatu 

keberhasilan karena infrastruktur telekomunikasi yang 

dibangun di Timor Leste sudah sangat berkembang 

dan Indonesia pun sudah menembus pasar 

telekomunikasi di Timor Leste. 

6. Hasil dari kesepakatan kerjasama ini membuka 

peluang kerjasama-kerjasama lain dari berbagai 

bidang. Salah satunya fokus kerjasama dalam bidang 

industri. 

7. Melalui kesepakatan-kesepakatan yang berhasil. 

Semakin erat hubungan antar pemerintahan. Selain itu 

dapat menjadikan perwakilan rakyat dari bidang 

entertain sebagai brand ambassador telkomcel. 

8. Hubungan antara Indonesia dan Timor Leste telah 

membaik, yang sebelumnya renggang akibat 

berpisahnya Timor Leste dari NKRI (Negara 

Kesatuan Republik Indonesia). Untuk mempererat 

hubungan regional antar kedua Negara, maka 

Indonesia yang diwakili PT.Telkom dan Timor 

Telecom yang mewakili Timor Leste menandatangani 

suatu perjanjian kerjasama di bidang telekomunikasi 

(International Telecommunication Service 

Agreement). 

9. PT.Telkom dan Timor Telecom merencanakan suatu 

border communication link direct (hubungan 

langsung) dengan mengunakan radio gelombang 

mikro sebagai media transmisinya. Link radio 

gelombang mikro digital ini akan menjadi backbone 

untuk saluran langsung internasional (SLI) Indonesia-

Timor Leste. Saat ini hubungan SLI Indonesia-Timor 

Leste dan sebaliknya, masih melalui satelit Singapura. 

10. Dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama 

(ITSA) Indonesia-Timor Leste, maka dilakukan 
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perencanaan border communication antara 

IndonesiaTimor Leste menggunakan jaringan radio 

gelombang mikro digital. Saat ini hubungan SLI antar 

kedua negara masih menggunakan satelit Singapura. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti 

memberikan saran bagi berbagai pihak yang terlibat 

dalam kegiatan kerjasama dibidang telekomunikasi 

melalui skripsi ini, sebagai berikut; 

1. Untuk Telekomunikasi Indonesia Internasional S.A 

harus meningkatkan pembangunan BTS di seluruh 

distrik Timor Leste agar masyarakat Timor Leste 

dapat mengakses telekomunikasi dengan jaringan 

yang bagus dimana pun mereka berada. Selain itu, 

Telekomunikasi Indonesia Internasional S.A juga 

harus melakukan inovasi-inovasi produk baru agar 

masyarakat Timor Leste puas dengan hasil kerja keras 

Telekomunikasi Indonesia Internasional S.A. Dan 

yang terakhir, Telekomunikasi Indonesia Internasional 

S.A harus menjalin hubungan yang baik dengan 

pihak-pihak yang ikut terlibat dalam kerjasama ini. 

2. Untuk pemerintah Timor Leste diharapkan terus 

memperhatikan infrastruktur telekomunikasi karena 

dengan adanya pembangunan disektor ini menjadi 

fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya 

karena pembangunan tidak dapat berjalan dengan 

lancar jika prasarana belum membaik. 

3. Untuk pemerintah Indonesia, diharapkan agar terus 

mengembangkan bisnis internasional terutama 

dibidang telekomunikasi karena pendapatan devisa 

negara juga sebagain besar berasal dari Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN). 
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4. Untuk masyarakat luas, baik di Indonesia maupun 

Timor Leste diharapkan untuk memanfaatkan hasil 

dari kerjasama dibidang telekomunikasi sebagai 

langkah untuk membantu meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi khususnya Indonesia dan Timor Leste. 

5. Untuk PT.Telkom disarankan untuk membuka anak 

perusahaan baru yang focus terhadap konstruksi 

jaringan fiber optic. Sehingga tidak selalu 

mengandalkan jaringan BTS yang hanya dapat di 

serap oleh pengguna selular. 

6. Dalam tujuan PT.Telkom yang mencapai 6mio 

pelanggan tidak hanya di terapkan pada Indonesia. 

Tapi mampu membangun juga di Negara-negara lain.  

7. Selain mendapatkan keuntungan yang besar. 

Membantu para fresh graduate Indonesia untuk 

menyalurkan tenaga untuk Indonesia di luar negri. 

Menjadikan masyarakat Indonesia sebagai sinergi 

kuat bagi Negara Indonesia. 

8. Banyak peluang di luar negri untuk pembangunan 

jaringan seperti di Indonesia. Mulai dari 

FTTH,FTTB,FTTN,dan FTTC. 

9. Untuk penggelaran kabel jaringan PT.Telkom 

Indonesia juga di sarankan menggunakan system duct. 

Supaya kabel-kabel teratur dan tidak membahayakan 

pengguna. 
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10. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan untuk dapat 

lebih menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang 

ada didalam penelitian ini. Agar dapat memberikan 

manfaat baik untuk peneliti maupun untuk masyarakat 

luas. 

11. Saran dalam penelitian selanjutnya dapat menggali 

informasi dalam kontribusi PT.Telkom Indonesia di 

bidang telekomunikasi melalui konstruksi jaringan 

selain menggunakan Tower BTS seperti telkomcel. 

12. Sehingga terpapar seluruh investasi PT.Telkom 

Indonesia dalam jaringan telekomunikasi di Timor 

Leste. Akan lebih banyak lagi kerjasama industri yang 

semakin melekat dan muncul melalui PT.Telkom 

Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


