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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Perkembangan dunia saat ini, kita mengalami perbaikan ekonomi dari resesi 

global, migrasi pekerjaan ke negara-negara berkembang, perhatian lebih besar 

terhadap pengembangan (inovasi) produk, defisit anggaran pemerintah yang 

meningkat di negara manapun, meningkatnya pengangguran, dan persaingan 

sengit di semua lini.  

Perdagangan elektronik (e-commerce) juga mengubah karakteristik dasar 

bisnis. Downsizing, rightsizing, reengineering, divestasi, akuisisi, dan likuidasi 

yang tak terhitung telah secara permanen mengubah tatanan perusahaan dalam 

tiga tahun terakhir. Banyak perusahaan mulai beroperasi secara global dan 

melakukan merger dengan pesaingnya. Sedikit perusahaan mengalami keuntungan 

dibanding tahun lalu, sementara lainnya mengadakan pengurangan karyawan 

besar-besaran dalam dua tahun terakhir. Tantangan dan peluang yang dihadapi 

saat ini jauh lebih besar dari sebelumnya.  

Perusahaan dituntut memiliki perencanaan yang matang dalam rencana 

jangka pendek, rencana jangka menengah, dan juga rencana jangka panjang. 

Rencana jangka panjang dapat dilakukan dengan pembuatan perencanaan strategi 

perusahaan. Perencanaan strategi mengarahkan manajemen menentukan visi, misi, 

falsafah, analisa lingkungan, dan strategi perusahaan dalam jangka panjang. 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan potensi masyarakat yang 

berkembang dalam penggunaan sarana telekomunikasi. Kehidupan masyarakat 
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Indonesia saat ini mulai meningkat. Bisa kita lihat, dimana-mana orang membawa 

handphone, adanya akses wi-fi, dan meleknya dalam berinternet serta komputer. 

Mengingat masyarakat Indonesia yang menggunakan sarana telekomunikasi, 

memunculkan banyak perusahaan telekomunikasi baru.  

Mulai diperhitungkannya kembali Indonesia di kancah persaingan dunia, 

memberi angin segar investasi masuk secara besar-besaran. Setelah Qatar 

Telecom memberikan kontribusi berupa saham sebesar 65 persen, bisa dikatakan 

bahwa ini bisa menjadi awal kedatangan (pembuka) bagi investor Timur Tengah. 

Pada saat ini mereka mencari target investasi baru setelah tak dapat lagi 

mengandalkan negara-negara Barat. Mereka diversifikasi investasi ke negara-

negara Asia. Indonesia merupakan salah satu negara tujuan utama. Peningkatan 

investasi atau penanaman modal di Indonesia juga memicu peningkatan taraf 

ekonomi masyarakat. Perbaikan di bidang ekonomi tersebut maka akan 

menimbulkan banyaknya Ini berarti dengan potensi ekonomi tersebut, sektor 

telekomunikasi harus lebih diperhatikan karena manusia memerlukan komunikasi. 

Sehubungan dengan konteks di atas, PT Indosat M2 sebagai anak 

perusahaan dari PT Indosat Tbk., mengoptimalkan potensi pengguna sarana 

telekomunikasi terutama pengguna internet di Indonesia. Pasar yang saat ini siap-

siap menghadapi dampak krisis global, membuat segenap para manajemen PT. 

Indosat M2. sensitif terhadap perubahan yang ada serta harus merespon dengan 

cepat dan tepat. Adanya hal tersebut, maka bagian pemasaran diharuskan 

menerapkan satu strategi tambahan, yaitu strategi market niche.  

PT Indosat Tbk. sebagai perusahaan induk PT Indosat M2 yang masuk 

dalam industri telekomunikasi tentunya tidak lepas dari faktor persaingan. 
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Kapabilitas masing-masing perusahaan (modal, keunggulan produk, sumber daya) 

akan menentukan bisa atau tidaknya memenangkan persaingan, minimal bisa 

bertahan hidup. Namun, PT Indosat tbk. yang memiliki kapabilitas sebaik 

pesaingnya memilih untuk melakukan persaingan langsung dengan alternatif 

strategi. Caranya adalah dengan berperan sebagai penceruk pasar. Kotler (1989: 

32) mendefinisikan penceruk pasar sebagai perusahaan yang mengkhusukan diri 

pada sebagian dari pasar dan menghindari“bentrok” dengan perusahaan-

perusahaan besar. Tetapi disini PT Indosat tbk. tidak menggunakan ceruk pasar 

sebagai usaha penghindaran, melainkan dalam rangka meningkatkan 

pendapatan dengan potensi yang ada dalam ceruk pasar. 

PT Indosat Tbk. merupakan salah satu raksasa telekomunikasi di Indonesia. 

Pernyataan tersebut juga didukung dengan adanya dana melimpah yang siap 

diberikan dari pemegang saham mayoritas (Qatar Telecom). Berperan sebagai 

penceruk pasar sebagai salah satu target pasar melalui anak perusahaannya yaitu 

PT Indosat M2, tentunya dituntut untuk merumuskan dan menerapkan strategi 

persaingan yang khusus diterapkan bagi penceruk pasar. Strategi tersebut adalah 

Market Niche Strategy atau strategi ceruk pasar. Market Niche Strategy selain 

membantu perusahaan dalam mendefinisikan siapa target konsumen perusahaan 

yang lebih spesifik, juga membantu perusahaan dalam mengolah ceruk pasar yang 

ditargetkan, dan mencari ceruk pasar baru yang benar-benar ada dan mampu 

menghidupi. 

Dalam pemasaran layanan internet mandiri berbasis radio, PT Indosat 

mendirikan anak perusahaan baru yang bernama PT Indosat M2. Perusahaan 
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tersebut didirikan berdasar atas adanya ceruk pasar yang berpotensi 

menguntungkan perusahaan.  

Oleh karena itu manajemen PT Indosat M2 dituntut untuk menganalisis 

kondisi lingkungan internal maupun eksternal perusahaan yang kemudian 

digunakan sebagai pedoman dalam merumuskan dan mengimplementasikan 

Market Niche Strategy. Sehingga, judul yang diambil dalam skripsi ini adalah 

“Market Niche Strategy Pada PT Indosat M2” yang lebih ditekankan kepada 

produk internet services prepaid dari PT Indosat M2 dan merupakan strategi ceruk 

pasar yang berhasil diterapkan serta menguntungkan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka PT Indosat M2 yang mempunyai target 

pasar baru yaitu sebagai penceruk pasar diharapkan dapat merumuskan strategi 

ceruk pasar yang disesuaikan dengan kondisi internal perusahaan dan kondisi 

eksternal yang dihadapi saat ini. Langkah-langkah dalam merumuskan strategi 

ceruk pasar harus diperhatikan agar sesuai dengan kondisi lingkungan perusahaan 

dan dapat diterapkan secara maksimal dalam persaingan. 

Masalah yang hendak diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah lingkungan bisnis yang dihadapi oleh PT Indosat M2? 

2.Bagaimanakah langkah-langkah perumusan Market Niche Strategy pada 

PT Indosat M2? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk: 

1. Mengetahui lingkungan bisnis PT Indosat M2 sebagai pedoman dalam 

menentukan Market Niche Strategy, khususnya untuk produk internet 

servicenya. 

2. Menjelaskan langkah-langkah perumusan Market Niche Strategy pada PT 

Indosat M2, khususnya produk internet service. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat  bagi Perusahaan 

a. Perusahaan diharapkan mengetahui tentang peluang, ancaman, kekuatan 

dan kelemahan yang dimilikinya dan mengambil kebijakan yang tepat 

untuk kelangsungan hidup perusahaan. 

b. Sebagai bahan perbandingan atas langkah-langkah yang telah atau 

sedang diambil perusahaan dalam mencapai tujuan. 

2. Manfaat bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dan bahan referensi untuk penelitian tentang  market niche 

di masa yang akan datang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Definisi Market Niche 

Menurut Webster’s dictionary dalam Tevfik Dalgic (2007: 5)  definisi 

niche sebagai berikut:”a recessed space or hollow, specifically a recess in a wall 

for statue or the like; any position specifically adapted to its occupant”, 

sementara Keefan dalam Tevfik Dalgic (2007:5)  mendefinisikannya sebagai:”a 

small market that is not served by competing products”. Jadi, niche atau ceruk 

pasar adalah space (ruang) dalam suatu area pasar yang masih belum 

dioptimalkan, dan cara memanfaatkan space tersebut adalah dengan menawarkan 

produk yang unik kepada konsumen dengan tipikal kebutuhan yang unik pula. 

Ciri-ciri dari market niche menurut Kottler (2007: 343) adalah sebagai berikut: 

        1. memiliki luas cukup besar dan daya beli yang cukup agar bisa 

menguntungkan. 

        2.   memiliki potensi untuk berkembang. 

        3.   diabaikan oleh perusahaan besar. 

        4.  perusahaan memiliki keterampilan dan sumber daya untuk memenuhi 

kebutuhan relung pasar tersebut secara efektif. 

        5.  perusahaan mampu membela diri dari serangan pesaing besar dengan 

membina goodwill atas produknya. 

Ciri-ciri lainnya yang dikemukakan oleh Kevfik Dalgic (2007:7) adalah: 

1. a niche is usually in size compared with the size of a segment. 



7 
 

 
 

2. a niche focuses on individuals-in a asegment we focus on a so-called 

homogeneus group. 

3. a niche fulfills a specific need in contrast to segment where the 

emphasis is on being a manageable part of the market. 

Gagasan pokok dalam menggarap relung pasar ialah spesialisasi. 

Perusahaan harus mempunyai keahlian khas dalam hal pasar, konsumen, produk 

atau lini-lini  dalam bauran pasarnya. Berikut ini beberapa jenis pengkhususan 

yang dapat dipilih (Kotler, 2007:438): 

1. Spesialis pemakai akhir. Perusahaan mengkhususkan dalam memenuhi 

kebutuhan konsumen pemakai akhir. 

2.  Spesialis tingkat vertikal. Perusahaan mengkhususkan pada beberapa 

lini vertikal pada siklus produksi-distribusi. 

3.  Spesialis ukuran pelanggan tertentu. Perusahaan mengkonsentrasikan 

diri pada penjualan kepada konsumen berskala kecil/sedang/besar. 

4.  Spesialis pelanggan spesifik. Perusahaan membatasi  penjualannya 

pada satu atau sedikit konsumen pokok. 

5.  Spesialis melayani daerah geografi tertentu. Perusahaaan hanya 

menjual kepada daerah atau wilayah tertentu. 

6.   Spesialis produk atau lini produk tertentu. Perusahaan hanya membuat 

satu produk atau lini produk saja. 

7.  Spesialis ciri produk dengan sifat khusus. Perusahaan membatasi diri 

untuk memproduksi jenis tertentu. 

8.  Spesialis kerja pesanan. Perusahaan membuat produk khusus berdasar 

pesanan. 
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9.  Spesialis mutu/harga tertentu. Perusahaan hanya melayani satu sisi 

pasar. 

          10.  Spesialis jasa. Perusahaan memasarkan satu atau lebih jasa yang tidak           

disediakan perusahaan lain. 

11. Spesialis saluran. Perusahaan menspesialisasikan diri dalam melayani 

hanya satu saluran distribusi. 

Menurut Kottler (2007: 436) perusahaan yang dikatakan sebagai market 

nicher atau penggarap relung pasar adalah yang memilih bergerak di beberapa 

bagian dalam pasar yang khusus dan yang tidak menarik minat perusahaan-

perusahaan yang lebih besar. Perusahaan yang berperan sebagai nicher atau 

penceruk pasar memiliki konsumen tersendiri, perusahaan lebih tahu kepada siapa 

mereka manyediakan produknya, sehingga perusahaan dapat mengkonsentrasikan 

seluruh sumber dayanya dalam menggarap ceruk pasar tersebut. Hal ini berbeda 

dalam konteks PT Indosat. Perusahaan ini termasuk leader dalam posisinya 

bersama PT Telkom. PT Indosat menggarap ceruk pasar dalam rangka menambah 

pendapatan perusahaan. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat Kotler (2007:436) 

bahwa perusahaan-perusahaan besar saat ini membuat unit bisnis atau perusahaan 

untuk melayani ceruk pasar. Dengan pencarian relung pasar yang cerdik, 

perusahaan dapat memiliki laba besar dalam pangsa pasar yang kecil. 

2.2. Market Niche Strategy 

Market Niche Strategy  menurut Chalasani dalam Tevfik Dalgic (2007:5) 

sebagai:”a process of carving out a small part of the market whose needs are not 

fulfilled. By specialization along market, customer, product or marketing mix 

lones, a company can match the unique needs”. Chalasani berusaha 
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mendefinisikan Market Niche Strategy sebagai suatu proses dalam mengekplorasi 

suatu bagian kecil dari keseluruhan pasar dan melayani bagian tersebut dengan 

melakukan spesialisasi. Stanton dalam Tevfik Dalgic (2007:5) mendefinisikan 

Market Niche Strategy sebagai:”a method to meet customer needs through 

tailoring goods and services for small markets”. Menurut pendapat Stanton 

tersebut Market Niche Strategy adalah sebuah metode dalam melayani kebutuhan 

konsumen dengan melakukan pengukuran, perhitungan atau analisa terhadap 

produk yang dikehendaki dalam skala pasar yang kecil. 

Tevfik Dalgic(2007: 12) mengemukakan sebuah kontroversi mengenai 

definisi dari konsep pemasaran (marketing concept), yang menurutnya lebih 

mengarah pada definisi atau lebih tepatnya kunci dalam menjalankan Market 

Niche Strategy, berikut definisinya: 

“that the key to achieving organizational goals consists in determining the 
needs and wants of target markets and delivering the desired satisfaction more 
effectively and efficiently than your competitors.” 

Keterangan diatas menunjukkan apabila kunci tersebut memang tepat 

dengan Market Niche Strategy maka yang harus dilakukan dalam menerapkan 

Market Niche Strategy adalah dengan menentukan apa yang dibutuhkan dan 

diinginkan oleh target pasar dan tentu saja sebagai umpan baliknya perusahaan 

harus memberikan nilai kepuasan yang diinginkan tersebut dengan lebih efektif 

dan efisien ketimbang para pesaing. 

Definisi-definisi mengenai Market Niche Strategy tersebut di atas 

memberikan lima esensi sebagai berikut: 

1. positioning 

2. profitability 
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3. kompetensi distinctive 

4. segmen small market 

5. adheren terhadap konsep pemasaran. 

Hammermesh dalam Tevfik Dalgic (2007: 15) menambahkan karaktetistik 

dari Market Niche Strategy: 

 an ability to segment the market creatively, focusing activites only 

on areas where a company has particular strength that ate 

especially valued. 

 eficient use of R&D resources, using them where they can be most 

effective. 

 thinking small: “small is beautifull approach”.  

Selain karakteristik dari Market Niche Strategy, juga terdapat alasan kapan 

dan mengapa memilih Market Niche Strategy. Leeflang dalam Tevfik Dalgic 

(2007:16) mengemukakan bahwa perusahaan memilih Market Niche Strategy 

pada saat berada pada kondisi sebagai berikut: 

1. if company concerned has the ability to approach a niche in a 

specific manner, better and different than others. 

2. if the company is ablle to create a considerable amount of 

goodwill in a relatively short period, in order to deter potential 

competitors. 

Leeflang juga memberikan poin-poin yang harus diikuti dalam memilih 

dan mendefinisikan Market Niche Strategy: 

 realizing sustainable competitive adavantage with products in 

specific markets. 

 basing advantages on long term interests of customers. 
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 transforming long term interests into long tasting relationships 

with different interest groups. 

 taking initiatives to sustain relationship. 

Jain dalam Tevfik Dalgic (2007:16) mengemukakan bahwa Market Niche 

Strategy dapat digunakan pada kondisi berikut: 

1. to avoid competition with larger competitors and to devote its 

energy to serving a unique market. 

2. to enhance an opportunity. 

3. survival. 

Memilih Market Niche Strategy menurut Kotler dalam Tevfik Dalgic 

(2007: 14) memiliki keuntungan, yaitu perusahaan market nicher lebih tahu siapa 

target konsumennya sehingga nicher bisa melayani lebih baik keinginan 

konsumen tersebut dengan lebih baik dari pesaingnya. Dalgic (2007: 11) 

menambahkan keuntungan yang bisa diperoleh perusahaan antara lain: 

 new opportunities for healthy profits in smaller markets. 

 a new approach to the market from unoform to fracture. 

 smaller profits per market, but more markets. 

 an easier defense againts potential competitors, by creating safe 

havens. 

Adapun petunjuk praktis dalam menerapkan Market Niche Strategy yang 

dikemukakan oleh Linneman dan Stanton dalam Tevfik Degic (2007:19) yaitu: 

1. Know Yourself. Kekuatan dan kelemahan perusahaan, 

keunggulan kompetitif, karakteristik tradisional dan regional. 

2. Know Your Customer. Fokus pada ceruk atau grup konsumen 

dibutuhkan info tentang konsumen tersebut. Kunci untuk 

mengetahui siapa target konsumen adalah dengan berbicara dan 

mendengarkan mereka. 
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3. Know Your Competitor. Mencari tahu mengapa konsumen tidak 

memakai produk anda tetapi menggunakan produk pesaing anda  

dan bagaimana anda dapat mempengaruhi mereka untuk membeli 

produk anda.  

4. Develop a Continous Information System. Buat database yang 

mampu menyediakan seluk-beluk konsumen, diantaranya prospek 

dan umpan konsumen. Data-data ini penting digunakan untuk 

membuat keputusan. Market Niche Strategy prioritas utamanya 

adalah profit, dan selanjutnya adalah volume penjualan 

dikarenakan dalam membuat keputusan tentang Market Niche 

Strategy didasarkan pada profit. Database konsumen perlu 

dihubungkan dengan sistem informasi pasar lainnya. 

5. Apply Differentiation. Differensiasi yang ditawarkan memberi 

manfaat yang signifikan pada konsumen. Jelaskan kepada 

konsumen bagaimana diferensiasi ini berfungsi dalam memenuhi 

kebutuhan konsumen. 

6. Do Not Compete in the Same Market Segments with Yourself. 

Hindari kompetisi dengan produk anda sendiri dalam segmen 

pasar yang sama, lebih spesifikkan dalam mendefinisikan ceruk 

pasar. 

7. Create Your Safe Heaven. Membuat hambatan masuk tinggi, 

seperti dengan jalan membangun relasi yang dekat dengan 

konsumen, aliansi dan pemasok. 
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8. Do Not Spread Too Thin. Apabila sudah menemukan suatu 

ceruk, maka jangan habiskan segala sumber daya yang ada hanya 

fokus ke ceruk tersebut, tetapi bersifat fleksibel. 

9. Develop a Corporate Marketing Strategy. Tidak menggunakan 

Market Niche Strategy sebagai satu-satunya strategi perusahaan, 

tetapi harus digabung dengan Corporate Strategy lainnya. 

10. Be Alert; Be in Control. Tetap merespon dan waspada akan 

perubahan yang terjadi. 

11. Do Not Be Static; Look for New Pastures Continnously. 

Berusaha menciptakan produk baru pada kategori lama yang bisa 

menjadi solusi baru bagi permasalahan lama sesuai dengan 

sumber daya yang dimiliki. 

12. Minimize your Dependence on Any One Customer or Product. 

Meminimalkan ketergantungan hanya pada satu satu produk atau 

pelanggan, dengan mencari ruang lebih untuk bermanuver 

      2.3. Analisis Lingkungan Perusahaan 

Analisis lingkungan perusahaan merupakan landasan fundamental dalam 

merumuskan strategi, perusahaan dituntut untuk mengenali dirinya, mengenali 

lingkungannya, dan mengenali pesaingnya agar bisa memenangkan persaingan, 

minimal bisa survive dalam pasar. Bagi para manajer puncak, menganalisis dan 

mendiagnosis secara efektif terhadap lingkungan merupakan pekerjaan yang 

sangat penting. Manajer harus menentukan faktor-faktor penting apa yang ada 

didalam lingkungan karena hal ini akan mempengaruhi informasi yang akan 
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dikumpulkan. Dengan informasi ini selanjutnya dapat ditentukan strategi apa yang 

tepat dalam menghadapi perubahan lingkungan organisasi. 

Tujuan perusahaan melakukan analisis lingkungan adalah untuk dapat 

mengerti dan memahami lingkungan organisasi sehingga manajemen dapat 

melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan dan perusahaan 

mengharapkan tercapainya tujuan yang diharapkan.  

Menurut Jauch dan Glueck (1999:87) analisis lingkungan didefinisikan 

sebagai berikut: 

“Analisis lingkungan adalah analisis untuk menentukan peluang dan 
ancaman yang mempunyai arti penting bagi perusahaan di masa yang 
akan datang yang juga meliputi upaya penentuan kekuatan dan 
kelemahan perusahaan pada waktu sekarang atau yang mungkin 
berkembang”. 

Dengan alasan yang tersebut diatas menyatakan bahwa analisis lingkungan 

organisasi atau perusahaan penting untuk dilaksanakan agar dapat diramalkan 

dampak perubahan lingkungan terhadap perkembangan organisasi. Oleh karena 

itu agar PT Indosat Tbk. mampu menghadapi perubahan kondisi lingkungan 

tersebut maka diperlukan analisis lingkungan yang berguna untuk memantau 

lingkungan PT Indosat Tbk. dan mengidentifikasinya, dan yang pada akhirnya PT 

Indosat Tbk. dapat merumuskan strategi yang tepat. 

2.3.1 Analisis Lingkungan Internal 

Analisis lingkungan internal mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan 

yang menjadi landasan bagi strategi. Menurut Jauch dan Glueck (1999:98), 

analisis lingkungan internal adalah:“Proses dimana perencana strategi mengkaji 

faktor intern perusahaan untuk menentukan dimana perusahaan memiliki kekuatan 

dan kelemahan yang berarti sehingga dapat mengelola peluang-peluang yang 
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efektif dan menghadapi ancaman yang terdapat dalam lingkungan”.Karena itu 

seorang manajer harus dapat mengetahui secara pasti tentang kondisi internal 

perusahaan. Lingkungan internal merupakan faktor-faktor yang mencerminkan 

kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam organisasi. Organisasi dapat 

mengetahui kekuatan dan kelemahannya melalui analisis lingkungan internal. Di 

dalam melihat kelemahan dan kekuatan internal organisasi, maka yang perlu 

diperhatikan adalah pemasaran, operasional, keuangan, dan sumber daya manusia. 

2.3.2 Analisis Lingkungan Eksternal 

Analisis lingkungan eksternal meliputi penilaian tentang peluang dan 

ancaman perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengidentifikasi 

dan menilai faktor-faktor lingkungan eksternal yang relevan dengan aktivitas 

operasionalnya. 

Untuk menjalankan aktifitasnya perusahaan tidak pernah  lepas 

berinteraksi dengan lingkungannya terutama lingkungan  eksternal. Analisis 

lingkungan eksternal mempunyai karakter uncontrollable atau berada di luar 

kendali perusahaan. Wheelen dan  hunger (2002:9) berpendapat bahwa : “Analisis 

lingkungan eksternal adalah suatu proses yang terdiri dari variabel-variabel 

(kesempatan dan ancaman) yang berada di luar organisasi dan tidak secara khusus 

ada  dalam pengendalian  jangka pendek dari  manajemen puncak”. Menurut John 

A. Pearce II dan R.B Robinson, Jr. (1997:93) “Ada banyak faktor ekstern yang 

mempengaruhi arah dan tindakan suatu perusahaan dan, akhirnya, struktur 

organisasi dan proses internalnya. Faktor lingkungan eksternal dibagi menjadi tiga 

subkategori yang saling berkaitan: faktor dalam lingkungan jauh (remote), faktor 

dalam lingkungan industri, dan faktor dalam lingkungan operasional.  
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Lingkungan jauh terdiri dari faktor-faktor yang bersumber dari luar, 

biasanya tidak berhubungan dengan situasi operasional suatu perusahaan tertentu. 

Lingkungan ini memberi peluang, ancaman, dan kendala bagi perusahaan, tetapi 

suatu perusahaan jarang sekali mempunyai pengaruh berarti terhadap lingkungan 

ini. Lingkungan jauh ini meliputi: 

1. Ekonomi 

Faktor ekonomi berkaitan dengan sifat dan arah sistem ekonomi tempat 

suatu perusahaan beroperasi. Karena pola konsumsi dipengaruhi oleh 

kesejahteraan relative berbagai segmen pasar, dalam perencanaan 

strateginya setiap perusahaan harus mempertimbangkan kecenderungan 

ekonomi di segmen-segmen yang mempengaruhi indutrinya. 

2. Sosial 

Kekuatan sosial bersifat dinamis dan selalu berubah sebagai akibat upaya 

orang untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka melalui 

pengendalian dan penyesuaian diri terhadap faktor-faktor lingkungan. 

Menerjemahkan perubahan sosial ke dalam ramalan mengenai dampak-

dampak terhadap bisnis merupakan proses yang sukar. Namun perkiraan 

dampak dari perubahan seperti perubahan geografis dalam populasi dan 

perubahan nilai kerja, standar etika dapat membantu perusahaan dalam 

usahanya untuk tetap berjaya. 

3. Faktor Politik.  

Arah dan stabilitas politik merupakan pertimbangan penting untuk para 

manajer dalam merumuskan strategi perusahaan. Faktor-faktor politik 

menentukan parameter legal dan regulasi yang membatasi operasi 
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perusahaan. Karena itu, perusahaan harus mampu meramalkan perubahan 

keputusan politik dalam lingkungan bisnis. 

4. Faktor Teknologi.  

Perubahan teknologi membantu perusahaan untuk menghindari keusangan 

dan mendorong inovasi, perusahaan harus mewaspadai perubahan 

teknologi yang mungkin mempengaruhi industrinya. Kunci peramalan 

kemajuan teknologi yang bermanfaat terletak pada dugaan yang akurat 

mengenai kemampuan teknologi masa depan dan dampak yang mungkin. 

5. Faktor Ekologi. 

Ekologi mengacu pada hubungan antara manusia dan mahluk hidup 

lainnya dengan udara, tanah, dan air yang mendukung kehidupan mereka. 

Ancaman terhadap ekologi, bisnis sekarang memikul tanggung jawab 

untuk meniadakan hasil samping beracun dari proses manufaktur mereka 

dan untuk membersihkan kembali lingkungan yang telah tercemar akibat 

ulah sebulumnya. Diperlukan perencanaan tentang pemeliharaan ekologi 

dalam lingkungan operasional bisnis agar biaya minimal. 

Lingkungan eksternal kedua yang mempengaruhi perusahaan adalah 

lingkungan industri. Lingkungan industri akan sangat menentukan intensitas 

persaingan dan profitabilitas perusahaan-perusahaan dalam suatu industri tersebut. 

Dalam lingkungan industri ada beberapa komponen yang sangat menentukan. 

Lingkungan industri meliputi lima kekuatan berikut ini: 

1. Pendatang Baru 

Pendatang baru dapat menjadi ancaman bagi perusahaan karena mereka 

membawa kapasitas produksi tambahan, sumber daya yang lebih baik dan 
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keinginan kuat untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih besar. Terlebih 

lagi apabila jumlah permintaan tetap, maka perusahaan yang sudah ada 

dapat terdesak oleh munculnya para pendatang baru tersebut. 

Kemungkinan masuknya perusahaan baru kedalam suatu industri 

dipengaruhi oleh hambatan masuk (entry barrier) yang terbentuk dari 

skala ekonomi, diferensiasi produk, kebutuhan modal, biaya perpindahan, 

akses ke saluran distribusi, dan peraturan pemerintah.  

2. Kekuatan Tawar-Menawar Pemasok 

Pemasok dapat memanfaatkan kekuatan tawar-menawarnya atas para 

anggota industri dengan menaikkan harga atau menurunkan kualitas 

barang dan jasa yang dijualnya. Pemasok yang kuat, karenanya, dapat 

menekan kemampulabaan suatu industri yang tidak dapat mengimbangi 

kenaikan biaya dengan menaikkan harganya sendiri. 

3. Produk dan Jasa Substitusi 

Penetapan batas harga tertinggi akan membatasi potensi produk atau jasa 

substitusi suatu industri. Jika industri tidak mampu meningkatkan kualitas 

produk atau mendefinsikannya, laba dan pertumbuhan industri dapat 

terancam. Produk dan jasa substitusi tidak hanya membatasi laba dalam 

masa-masa normal melainkan juga mengurangi laba maksimal yang dapat 

diraih industri dalam masa keemasan. 

4. Kekuatan Tawar-Menawar Pembeli 

Pembeli memiliki kemampuan untuk menekan harga, menuntut kualitas 

lebih tinggi atau layanan lebih banyak, dan mengadu domba sesama 

anggota industri. Pembeli cenderung lebih peka harga jika mereka 
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membeli produk yang tidak terdiferensiasi, relative lebih mahal terhadap 

penghasilan mereka, dan jika kualitas tidak terlalu penting bagi mereka. 

5. Persaingan Di Antara Para Anggota Industri 

Persaingan sesama perusahaan dalam industri akan berpengaruh pada 

penentuan strategi positioning perusahaan. Dalam situasi persaingan 

monopoli dan oligopoli, perusahaan mempunyai kemampuan 

mempengaruhi pasar, sedangkan dalam situasi persaingan sempurna, 

perusahaan akan cenderung menjadi follower termasuk dalam hal 

kebijakan harga. Hal-hal yang mempengaruhi tingkat persaingan antara 

lain jumlah kompetitor, tingkat pertumbuhan industri, karakteristik 

produk, biaya tetap yang besar, kapasitas dan hambatan keluar. 

Lingkungan operasional terdiri dari faktor-faktor dalam situasi persaingan 

yang mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan mendapatkan sumber daya 

yang dibutuhkan atau dalam memasarkan produk dan jasanya secara 

menguntungkan. Faktor-faktor tersebut adalah : 

1. Posisi Bersaing. 

 Menilai posisi bersaing dapat meningkatkan kesempatan untuk merancang 

strategi yang mengoptimalkan peluang yang muncul dari lingkungan. 

2. Profil Pelanggan.  

Mengetahui profil pelanggan dan calon pelanggan dapat digunakan untuk 

merencanakan operasi strategi, untuk mengantisipasi perubahan pasar, dan 

untuk merelokasi sumber daya untuk mendukung perubahan pola 

permintaan. 
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3. Pemasok. 

 Hubungan yang dapat diandalkan antara suatu perusahaan dengan 

pemasoknya sangat penting bagi kelangsungan hidup dan pertumbuhan 

jangka panjang perusahaan. 

4. Kreditor. 

 Penilaian yang akurat atas kreditor sangat penting untuk evaluasi 

lingkungan operasional perusahaan. 

5. Sumber Daya Manusia.  

Kemampuan perusahaan untuk menarik dan mempertahankan karyawan 

yang berkemampuan sangat penting bagi keberhasilan suatu perusahaan. 
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Gambar 2.1 
Lingkungan Eksternal Perusahaan 

 

 

2.4. Penetapan Market Niche Strategy 

Diperlukan suatu proses atau tahapan dalam memilih strategi-strategi 

yang ada. Proses pemilihan strategi dalam penelitian ini menggunakan kerangka 

kerja Tevfik Dalgic (2007:19) yang terdiri dari dua belas langkah sebagai berikut: 

1. Know Yourself.  

Sumber: John A. Pearce II dan R.B Robinson, Jr.  Manajemen Strategik. (1997:94). 
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2. Know Your Customer.  

3. Know Your Competitor.  

4. Develop a Continous Information System.  

5. Apply Differentiation.  

6. Do Not Compete in the Same Market Segments with Yourself.  

7. Create Your Safe Haven.  

8. Do Not Spread Too Thin.  

9. Develop a Corporate Marketing Strategy.  

10. Be Alert; Be in Control.  

11. Do Not Be Static; Look for New Pastures Continnously.  

12. Minimize your Dependence on Any One Customer or Product.  

 

Berdasarkan tiga langkah pertama dari langkah-langkah strategi di atas 

(Know Yourself , Know Your Customer, Know Your Competitor ) yang masuk 

dalam sebuah lingkup analisa lingkungan perusahaan. Dalam melakukan analisa 

lingkungan perusahaan nantinya akan digunakan kerangka kerja penetapan 

strategi milik Fred R. David yaitu dengan melakukan tiga tahap (three stage) 

kerangka kerja dengan matriks sebagai model analisisnya. 

Memelihara ceruk pasar yang lama merupakan pengelompokan dari langkah 

penetapan Niche Strategy ke-4 sampai ke-9. Salah satu cara dalam memelihara 

ceruk lama adalah dengan menerapkan Relationship Marketing, yang menurut 

Dalgic (2007:8) adalah:”a marketing strategy that seeks to establish an on going 

bussiness relationship with customer whereby the product becomes total 

relationship”. Jadi dari definisi tersebut dapat ditarik esensi dari Relationship 

Marketing yaitu relasi yang kuat dan hubungan jangka panjang. Melalui 

pendekatan Relationship Marketing ini perusahaan diajak membangun relasi 

untuk memberikan benefit bagi perusahaan dan konsumen serta pemasok. 
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Kemudian, dengan adanya relasi yang kuat ini diharapkan nicher dapat 

meminimalkan persaingan yang potensial dan menjaga  hubungan mutualisme 

secara jangka panjang baik dengan konsumen maupun pemasok. 

Mencari relung pasar yang baru juga bukan hal yang mudah, Kim and 

Mauborgne (2005: 22) menjelaskan bahwa tidak adanya kerangka kerja analitis 

dalam mencari ceruk pasar yang baru adalah salah satu kesulitannya, maka 

mengadopsi kerangka kerja analitis “Blue Ocean Strategy” yang dikemukakan 

oleh Kim and Mauborgne (2005:45). Market Niche Strategy maupun Blue Ocean 

Strategy mempunyai satu tujuan yang hampir sama yaitu mencari sebuah ruang 

pasar baru yang masih belum “terkontaminasi” oleh persaingan (cenderung 

diabaikan). Tujuan dari Blue Ocean Strategy menurut Kim and Mauborgne (2005: 

10) adalah menantang perusahaan untuk keluar dari samudra  merah berdarah 

dengan menciptakan ruang pasar yang belum ada persaingannya, sehingga kata 

kompetisi pun menjadi tak relevan. 

Menurut Kim and Mauborgne (2006: 146) ada tiga tingkatan non-konsumen 

yang menjadi “target” dari Blue Ocean Strategy dalam mencari ceruk pasar baru, 

antara lain dijelaskan dalam gambar di bawah ini 
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Gambar 2.2 

Tingkatan Non-Konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Sumber: Kim. Blue Ocean Strategy. (2005: 146).  

 

 

 

1. Pasar Anda (Lingkaran merah). Adalah bagian pasar yang dilayani. 
2. Tingkatan pertama (Angka 1, “tepi”). Adalah kelompok yang segera 

akan menjadi non-konsumen dan berada di tubir atau tepi pasar 
Anda. Kelompok ini minimal menggunakan produk untuk sementara, 
sembari mencari alternatif yang lebih baik. 

3. Tingkatan kedua (Angka 2). Adalah orang-orang yang menolak 
membeli produk karena merasa tidak efektif maupun di luar 
jangkauan mereka. 

4. Tingkatan ketiga (Angka 3). Adalah  kelompok yang belum 
dijelajahi, dimana mereka sering dipersepsikan menjadi konsumen 
pasar yang lain.  

 

 

 

 

 

 

 

PASAR ANDA 

1 
2 

3 



25 
 

 
 

2.5. Alur Pikir 
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Alur pikir tersebut memberikan penjelasan: PT Indosat M2. dalam 

persaingan di bidang telekomunikasi dan multimedia berposisi sebagai mencari 

ceruk pasar yang tentu saja akan meningkatkan revenue perusahaan setiap 

tahunnya. Inovasi tersebut merupakan salah satu strategi PT Indosat Tbk. melalui 

anak perusahaanya dalam menghadapi perusahaan pesaing yang mulai bergerak 

secara agresif mencari celah pendapatan baru. Ceruk pasar PT Indosat M2 dapat 

dibagi menjadi dua menurut reguleritasnya, yaitu General Niche dan Special 

Niche. Reguleritas yang dimaksud disini adalah kemunculan permintaan secara 

reguler untuk menopang aktivitas operasional perusahaan. 

Idealnya perusahaan mengutamakan revenue dari general niche daripada 

special niche. Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi spesial niche 

(Random- Inconsistent- Uncontrollable- Change), walaupun profit margin yang 

diperoleh dari special niche besar tetapi karena kemunculannya yang tidak 

menentu sulit diharapkan sebagai penopang operasional perusahaan sehari-hari 

dalam jangka panjang. Sebenarnya perusahaan cenderung berkonsentrasi ke 

general niche maupun special niche tidak menjadi permasalahan yang serius, hal 

yang lebih penting dari itu adalah mampukah ceruk pasar PT Indosat M2 ini 

memenuhi syarat dasar dasar ceruk pasar (“benar-benar ada” dan “mampu 

menghidupi”). 

Kenyataannya ceruk pasar PT Indosat M2 masih belum dioptimalkan. 

Mulai dari general niche yang ada indikasi kemacetan, ada kemungkinan 

disebabkan oleh perubahan sistem pemasaran, sehingga PT indosat M2 menjadi 

lebih pasif. Selanjutnya, special niche yang probabilitas kemunculannya tidak 

menentu. Ketika dua kondisi ini bertemu terjadilah sebuah event dimana sebagian 
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aktivitas operasional PT Indosat M2 terganggu, inkonsistensi penjualan terjadi, 

pada akhirnya mengganggu peningkatan pendapatan perusahaan. Kondisi inilah 

yang mendorong PT Indosat M2 untuk menerapkan Market Niche Strategy 

(bagaimana merawat ceruk pasar yang ada dan bagaimana mencari ceruk pasar 

baru yang lebih berprospek). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.  Lokasi Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan dalam lingkungan PT. Indosat M2. Cabang 

Malang, Propinsi Jawa Timur satu kantor dengan perusahaan induknya PT Indosat 

Tbk. 

3.2.  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian terdiri atas subyek penelitian dan obyek 

penelitian. Subyek penelitian adalah segala sesuatu yang akan diteliti dan erat 

hubungannya dengan permasalahan. Sedangkan obyek penelitian adalah PT. 

Indosat M2 yang dimana data diambil pada Indosat M2 cabang Malang. 

3.3.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana penelitian ini 

menurut Marzuki (2001:8) adalah hanya akan melukiskan keadaan obyek atau 

persoalannya dan tidak dimaksudkan untuk mengambil atau menarik kesimpulan 

yang berlaku umum. Adapun penelitian deskriptif yang akan dilakukan adalah 

penelitian deskriptif eksploratif. Menurut Suharsimi Arikunto (1993: 209), 

penelitian deskriptif eksploratif adalah metode penggambaran dan penafsiran data 

mengenai keadaan di lapangan atau di tempat penelitian. Melalui penelitian 

deskriptif eksploratif ini pula diharapkan dapat menafsirkan kecenderungan yang 

akan terjadi pada masa yang akan datang.  

Tujuan dari penelitian deskriptif eksploratif adalah untuk membuat 

gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat, dan hubungan antar 

aspek yang diteliti baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Oleh karena itu, 
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penelitian dilakukan dalam upaya mengidentifikasi faktor lingkungan perusahaan 

baik internal maupun eksternal. 

3.4.  Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah: 

1. Data kuantitatif; yaitu data yang berupa bilangan angka-angka yang 

tercantum dalam laporan-laporan progresif area fungsional perusahaan. 

2. Data kualitatif; yaitu data yang berupa informasi non angka atau 

simbol huruf yang tercantum dalam gambaran umum perusahaan 

ataupun catatan lain yang relevan dengan perusahaan. 

Sumber data yang digunakan dalam proses pengumpulan data antara lain: 

1. Data primer; yaitu data yang diperoleh secara langsung dari nara 

sumber, dan belum melalui proses pengolahan sebelumnya. 

2. Data sekunder; yaitu data yang telah diolah sebelumnya dan diperoleh 

melalui: 

a) Data internal; data diperoleh dari lingkungan perusahaan secara 

terpisah. 

b) Data eksternal; data yang diperoleh menyangkut perusahaan 

dari referensi lain. 

3.5.  Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam penelitian 

yang menentukan tingkat keakuratan hasil penelitian. Proses pengumpulan data 

yang sistematis akan membantu dalam proses penelitian selanjutnya. Proses 

pengumpulan data ditentukan oleh metode dan tehnik pengumpulan data. Menurut 
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Marzuki (2000:12) terdapat tiga metode pengumpulan data, yaitu sensus, 

sampling dan case study.  

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini 

adalah study, yaitu metode pengumpulan data dengan mengambil beberapa 

elemen dari PT. Indosat Tbk. yang kemudian masing-masing elemen diselidiki 

secara mendalam. Data-data yang diperoleh dari penelitian pada PT. Indosat Tbk.  

difokuskan pada bidang manajemen strategi. Khususnya formulasi dengan 

menggunakan alat-alat analisis yang telah tersedia. 

Tehnik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan 

standar untuk memperoleh data kuantitatif dan kualititatif. Adapun tehnik yang 

digunakan antara lain: 

1. Wawancanara 

Yakni dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab lisan secara 

langsung dengan pihak-pihak yang terkait terhadap permasalahan yang 

diteliti. 

2. Dokumentasi 

Yakni mencari data-data mengenai permasalahan yang diteliti melalui 

catatan-catatan, laporan-laporan, edaran, dan lain-lain yang berkaitan 

dengan obyek penelitian. 

3. Studi pustaka 

Yakni melakukan studi literatur terhadap buku-buku yang relevan, surat 

kabar, majalah, journal, artikel maupun penelitian atau tulisan ilmiah yang 

berkaitan. 
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3.6. Metode Analisis 

Data-data yang telah diidentifikasi kemudian diolah untuk dianalisis. 

Penentuan Market Niche Strategy di sini menggunakan kerangka kerja 

utama (main framework) “12 langkah penentuan Market Niche Stratey” 

yang dikemukakan oleh Tevfik Dalgic. Dua belas langkah penentuan Market 

Niche Strategy yang merupakan kerangka kerja utama dapat dibagi menjadi 

tiga bagian besar yaitu:  

1. Bussiness Environmental Analysis (Analisis Lingkungan),  

2. Memelihara ceruk lama (old niche),  

3. Mencari ceruk baru (new niche),  

yang kemudian akan ditambahkan dengan kerangka kerja tambahan 

(substantial framework) yang terdiri dari: 

1. “Langkah Penetapan Strategi” milik Fred R.David 

2. “Relationship Marketing” milik Wolf & Kopulsky 

3. “Blue Ocean Strategy” milik Chan Kim 

Semua kerangka kerja tambahan di atas berfungsi sebagai alat 

analisis dari masing-masing tiga bagian kerangka kerja utama. Agar lebih mudah 

maka disederhanakan sebagai berikut: 

Tabel 3.1 
Penjelasan Kerangka Kerja 

Langkah Kerja Alat Analisis 
Analisis Lingkungan Analisis Lingkungan oleh Fred R. David. 

Matriks EFE-IFE, Matriks IE, Matriks SWOT 

Memelihara Ceruk Lama Penetapan Relationship Marketing oleh Tevfik 

Dalgic 

Mencari Ceruk Baru Kerangka Kerja Blue Ocean Strategy oleh Chan 

Kim dan Renee Mauborgne 
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Analisis Lingkungan. Analisis lingkungan adalah langkah mutlak dalam 

setiap perumusan strategi, analisis lingkungan yang tepat akan menghasilkan 

strategi yang optimal pula. Dalgic (2007: 19) sudah memenuhi syarat analisis 

lingkungan yang dalam 12 langkah perumusan Market Niche Strategi-nya 

“diwakilkan” oleh langkah 1 (Know Yourself), langkah 2 (Know Your Customer), 

dan langkah 3 (Know Your Competitor).  

Memelihara Ceruk Lama. Dasar pemikiran dari memelihara ceruk lama 

dan mencari ceruk baru ini adalah pendapat Kotler (2007: 133) bahwa perusahaan 

yang menjadi penceruk pasar sebaiknya melakukan multiple niching, dimana 

sembari memelihara ceruk lama juga fleksibel dalam mencari ceruk baru. Dalgic 

(2007: 8) mengatakan:”In niche marketing, long-term, strong relationship are key. 

In order to develop them, we have to practice relationship marketing.” Jadi, 

dalam memelihara atau mempertahankan ceruk pasar yang ada adalah dengan 

mengimplementasikan relationship marketing. Alat analisis yang akan digunakan 

adalah relationship marketing yang “diwakili” oleh langkah 4 sampai langkah 9 

(Develop a Continous Information System, Apply Differentiation, Don’t 

compete in The Same Market Segments With Yourself, Create Your Safe 

Heaven, Don’t Spread Too Thin, Develop a Corporate Marketing Strategy) 

dalam 12 langkah perumusan Market Niche Strategy yang dikemukakan Dalgic 

(2007: 20). 

Mencari Ceruk Baru. Kotler (2007:153) menjelaskan pentingnya 

perusahaan dalam mencari ceruk baru adalah untuk menghindari resiko 

penyusutan pasar atau serangan pesaing, selain itu dapat memperbesar 

kemampuan perusahaaan untuk bertahan hidup. Hal ini sudah “diwakili” oleh 
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langkah 10, langkah 11, dan langkah 12 (Be Alert; Be in Control, Don’t Be 

Static; Look for New Pastures, Minimize your Dependence on Any One 

Customer or Product) dalam 12 langkah perumusan Market Niche Strategy. 

Namun langkah-langkah tersebut tidak menjelaskan sistematisnya dalam mencari 

ceruk pasar baru, sehingga di sini perlunya kerangka kerja Blue Ocean Strategy 

yang dikemukakan Kim dan Mauborgne (2005: 45). Dasar penggunaan Blue 

Ocean Strategy adalah tujuan Blue Ocean Strategy yang dikemukakan Kim dan 

Mauborgne (2005: 11) yaitu mencari ruang pasar baru. 

Alat Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian diolah dengan menggunakan 

metode-metode serta alat analisis sebagai berikut: 

3.6.1. Analisa Lingkungan 

Analisis IFE 

Selain melakukan analisis terhadap berbagai peluang dan ancaman, 

perusahaan harus juga melakukan analisis terhadap kelemahan dan kekuatan yang 

dimiliki dari faktor internal yang teridentifikasi, yang memiliki pengaruh secara 

langsung terhadap strategi perusahaan.  

Analisis dilakukan dengan menggunakan matriks IFE sehingga akan 

dilakukan analisis terhadap setiap faktor lingkungan internal yang berpengaruh 

bagi perusahaan. Data dan informasi aspek internal perusahaan didapatkan dari 

beberapa fungsional perusahaan, misalnya dari aspek manajemen, keuangan, 

personalia, pemasaran, sistem informasi, dan produksi atau operasi. 
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Langkah-langkah untuk menentukan Matriks Evaluasi Faktor Internal 

(IFE) menurut  Fred R. David (2004:217), antara lain:  

1. Buatlah daftar critical success faktors (faktor-faktor utama yang 

mempunyai dampak penting pada kesuksesan atau kegagalan usaha) 

untuk aspek internal kekuatan (strengths) dan kelemahan (weakness). 

2. Tentukan bobot (weight) dari critical success factors tadi dengan skala 

yang lebih tinggi bagi yang berprestasi tinggi dan begitu pula 

sebaliknya. Jumlah seluruh bobot harus sebesar 1,0. nilai bobot dicari 

dan dihitung berdasarkan rata-rata industrinya. 

3. Beri rating (nilai) antara 1 sampai 4 bagi masing-masing faktor yang 

memiliki nilai: 

1 = sangat lemah 

2 = tidak begitu lemah 

3 = cukup kuat 

4 = sangat kuat 

Jadi, rating mengacu pada kondisi perusahaan, sedangkan bobot 

mengacu pada industri di mana perusahaan berada. 

4. Kalikan antara bobot dan rating dari masing-masing faktor untuk 

menentukan nilai skornya. 

5. Jumlahkan semua skor untuk mendapatkan skor total bagi perusahaan 

yang dinilai.  
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Tabel 3.2 

Contoh Tabel Analisis IFE 

Key Internal Factors Bobot Rating Skor 

Kekuatan (stregth) 

- isikan faktor-faktor 

kekuatan intern 

   

Kelemahan (weakness) 

- isikan faktor-faktor 

kelemahan intern 

   

total 1   

 Sumber : Hussein Umar. Strategik Management in Action. 2002:251p. 

 

  Analisa EFE 

Analisis EFE merupakan analisis faktor-faktor lingkungan eksternal 

perusahaan yang berpengaruh baik secara langsung dan tidak langsung, yaitu: 

faktor ekonomi, faktor politik, faktor budaya, faktor teknologi, faktor demografi, 

dan faktor ekologi. Dilakukannya analisis EFE, maka dilakukan analisis terhadap 

faktor lingkungan eksternal yang berpengaruh bagi perusahaan. 

Menurut Fred R. David (2004:161) terdapat beberapa langkah, untuk 

menentukan faktor strategi eksternal sebelum membuat Matriks Evaluasi Faktor 

Eksternal (EFE), yaitu:  

1. Buatlah daftar critical success factors untuk aspek eksternal yang 

mencakup perihal peluang (opportunities) dan ancaman (threats) bagi 

perusahaan. 

2. Tentukan bobot (weight) dari cirital success faktors tadi dengan skala yang 

lebih tinggi bagi yang berprestasi tinggi dan begitu pula sebaliknya. 
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Jumlah seluruh bobot harus sebesar 1,0. nilai bobot dicari dan dihitung 

berdasarkan rata-rata industrinya. 

3. Tentukan rating setiap critical success faktors antara 1 sampai 4, dimana: 

1 = di bawah rata-rata 

2 = rata-rata 

3 = di atas rata-rata 

4 = sangat bagus 

Rating ditentukan berdasarkan efektifitas strategi perusahaan. Dengan 

demikian, nilai didasarkan pada kondisi perusahaan. 

4. Kalikan nilai bobot dengan nilai ratingnya untuk mendapatkan skor semua 

critical success faktors. 

5. Jumlahkan semua skor untuk mendapatkan skor total bagi perusahaan 

yang dinilai.  

Tabel 3.3 

Contoh Tabel Analisis EFE 

Key Eksternal Factors Bobot Rating Skor 

Peluang (opportunities) 

- isikan faktor-faktor 

peluang ekstern 

   

Ancaman (threats) 

- isikan faktor-faktor 

ancaman ekstern 

   

total 1   

 Sumber : Hussein Umar. Strategik Management in Action. 2002:250p. 
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  Analisis Matriks SWOT 

Menurut Fred R. David (2004: 288) matriks ini menggambarkan secara 

lebih jelas bagaimana interaksi antara kekuatan dan kelemahan terhadap peluang 

dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Mencocokkan faktor eksternal dan 

internal kunci merupakan bagian yang sulit dalam mengembangkan matriks 

SWOT dan memerlukan penilaian yang baik~dan tidak ada sekumpulan 

kecocokan yang paling baik.  

Matriks ini menghasilkan empat sel kemungkinan alternatif strategi, yang 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Strategi SO dibuat berdasarkan jalan pikiran, yaitu dengan memanfaatkan 

seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-

besarnya. 

2. Strategi ST menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahan untuk 

mengatasi ancaman. 

3. Strategi WO ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada 

dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. 

4. Strategi WT ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensive dan 

berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. 
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Tabel 3.4 

Matriks SWOT 

                                  IFE 

EFE 

Strength (S) 

1. 

2.     catat kekuatan  

3.     internal yang ada 

dst. 

Weakness (W) 

1. 

2.     catat kelemahan  

3.     internal yang ada 

dst. 

Opportunities (O) 

1. 

2.     catat peluang  

3.     eksternal yang ada 

dst. 

Strategi SO 

1. 

2.      

3.      

dst. 

Strategi WO 

1. 

2.     

3.      

dst. 

Threat (T) 

1. 

2.     catat ancaman  

3.     eksternal yang ada 

dst. 

Strategi ST 

1. 

2.      

3.      

dst. 

Strategi WT 

1. 

2.      

3.      

dst. 

Sumber : Hussein Umar. Strategik Management in Action. 2002:258 

 

Tahapan kerja di dalam menyusun analisa Matriks TOWS adalah: 

1. Dalam sel Opportunities (0), buatlah 5 sampai 10 peluang eksternal 

yang dihadapi perusahaan. Sel ini harus mempertimbangkan 

deregulasi industri sebagai salah satu faktor strategis. 

2. Dalam sel Threats (T), buatlah 5 sampai 10 ancaman eksternal 

yang dihadapi perusahaan.  

3. Dalam sel Strengths (S), buatlah 5 sampai 10 kekuatan yang 

dimiliki perusahaan (baik yang ada sekarang maupun yang akan 

datang).  
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4. Dalam sel Weaknesses (W), buatlah 5 sampai 10 kelemahan yang 

dimiliki perusahaan.  

5. Buatlah kemungkinan strategis dari perusahaan berdasarkan 

pertimbangan kombinasi empat set faktor strategis tersebut. 

Analisis Matriks Internal-Eksternal 

Analisis matriks Internal-Eksternal menurut Hussein Umar (2002:234p) 

dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Total skor dari IFE Matriks pada sumbu X. 

2. Total  skor dari EFE matriks pada sumbu Y. 

3. Penilaian dari matriks Internal-Eksternal dapat dilakukan dengan 

membagi tingkatan skor matriks menjadi tiga. 

4. Pada sumbu X, dengan menggunakan matriks IFE, skor 1,0-1,99 

menyatakan bahwa posisi internal adalah lemah; skor 2,0-2,99 

menyatakan bahwa posisi internal adalah rata-rata; dan skor 3,0-4,0 

posisi internal adalah kuat. 

5. Pada sumbu Y, dengan menggunakan matriks EFE, skor 1,0-1,99 

menyatakan bahwa posisi eksternal adalah rendah; skor 2,0-2,99 

menyatakan bahwa posisi eksternal adalah sedang; dan skor 3,0-4,0 

posisi eksternal adalah tinggi. 

6. Implikasi dari penilaian akan mempengaruhi strategi yang tepat 

bagi perusahaan. 
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Total Skor IFE 

      Kuat           Rata-Rata  Lemah 

         4.0            3.0    2.0         1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Hussein Umar. Strategik Management in Action. 2002:235p. 

 

Gambar 3.1 

Matriks Internal-Eksternal  

 

Matriks I-E  dapat dibagi menjadi tiga bagian utama yang mempunyai 

dampak strategis berbeda. Pertama, divisi yang masuk dalam sel I, II, atau IV 

dapat disebut tumbuh dan membangun. Strategi intensif (penetrasi pasar, 

pengembangan pasar, atau pengembangan produk) atau integratif (integrasi ke 

belakang, integrasi ke depan, integrasi horizontal) mungkin paling tepat untuk 

divisi tersebut. 

Kedua, divisi yang masuk dalam sel III, V, atau VII, paling baik dikelola 

dengan strategi pertahankan dan pelihara; strategi penetrasi pasar dan 

pengembangan produk merupakan strategi yang umum digunakan untuk jenis 

divisi ini. 

 

 

I 
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III 
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3.0 
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1.0 
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Ketiga, divisi yang masuk dalam sel VI, VIII, atau IX, paling baik 

dikelola dengan strategi harvest atau divest. 

Organisasi yang sukses adalah yang berhasil mencapai portofolio bisnis di 

atau sekitar sel I dalam matriks I-E. 

3.6.2. Memelihara ceruk pasar yang sudah ada 

Salah satu cara dalam memelihara ceruk lama adalah dengan menerapkan 

Relationship Marketing, yang menurut Tevfik Dalgic (2007:8) adalah:”a 

marketing strategy that seeks to establish an on going bussiness relationship with 

customer whereby the product becomes total relationship”. Jadi dari definisi 

tersebut dapat ditarik esensi dari Relationship Marketing yaitu relasi yang kuat 

dan hubungan jangka panjang. Melalui pendekatan Relationship Marketing ini 

perusahaan diajak membangun relasi untuk memberikan benefit bagi perusahaan 

dan konsumen serta pemasok. Kemudian, dengan adanya relasi yang kuat ini 

diharapkan nicher dapat meminimalkan persaingan yang potensial dan menjaga  

hubungan mutualisme secara jangka panjang baik dengan konsumen maupun 

pemasok. Menurut Copulsky dan Wolf dalam Tevfik Degic (2007:8) 

mengemukakan tiga elemen kunci dalam Relationship Marketing, antara lain: 

 Identifying and building a database of current and potential customers. 

 Delivering differentiated messages to these people. 

 Tracking each relationship to monitor the cost of acquiring the consumer and 

the lifetime value of his purchases. 

Analisis yang digunakan dalam memelihara ceruk pasar yang ada adalah 

dengan mengkombinasikan langkah-langkah kesepuluh sampai keduabelas dalam 
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12 langkah perumusan Market Niche Strategy yang dikemukakan oleh Dalgic 

(2007: 19), antara lain: 

 Develop a Continous Information System 
 Apply Differentiation 
 Don’t compete in The Same Market Segments With Yourself 
 Create Your Safe Heaven 
 Don’t Spread Too Thin 
 Develop a Corporate Marketing Strategy 

 
 

3.6.3. Mencari ceruk pasar yang baru dan memenuhi syarat ceruk ideal 

Perusahaan yang berposisi sebagai nicher tidak selamanya dapat 

mengeksploitasi niche yang sudah mereka layani karena perubahan selera 

konsumen akan menyebabkan hilangnya niche tersebut, belum lagi pesaing baru 

yang masuk ke dalam relung pasar yang sama, sehingga akan terus menghimpit 

profit margin yang diperoleh perusahaan.Karena itu nicher harus berkonsentrasi 

untuk terus mencari ceruk atau relung pasar yang baru. 

Mencari relung pasar yang baru juga bukan cara yang mudah, dan tidak 

adanya kerangka kerja analitis dalam mencari ceruk pasar yang baru, maka 

penulis mencoba mengadposi kerangka kerja analitis “Blue Ocean Strategy” yang 

dikemukakan oleh W. Chan Kim dan Renee Mauborgne. Alasannya, baik Market 

Niche Strategy maupun Blue Ocean Strategy mempunyai satu tujuan yang hampir 

sama yaitu mencari sebuah ruang pasar baru yang masih belum “terkontaminasi” 

oleh persaingan (cenderung diabaikan). Kerangka kerja Blue Ocean Strategy yang 

akan difungsikan sebagai alat analisis dalam mencari ceruk pasar baru yang 

dikemukakan Kim dan Mauborgne (2005: 45) adalah sebagai berikut: 

1. Memasukkan faktor-faktor penting dalam suatu industri (yang bisa diperoleh 

dari critical succes factor matriks EFE-IFE) ke dalam kanvas strategi, berikut 
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ukuran tinggi rendahnya, sehingga akan diperoleh sebuah kurva nilai. Contoh 

kanvas strategi: 

                         Tinggi     

  ♦ ♦ 

           ♦ 
 
 
 
 
 ♦ 
 

                         Rendah 
 

 

 Faktor 1     Faktor 2       Faktor 3        Faktor 4 

                               Sumber: Kim dan Mauborgne. Blue Ocean Strategy (2005: 47) 

Gambar 3.2 

Contoh Kanvas Strategi 

 

2. Melakukan rekonstruksi pada kurva nilai yang dianggap tidak ideal bahkan 

cenderung merugikan. Proses rekonstruksi ini dapat menggunakan  

“Kerangka Kerja Empat Langkah” dengan menganalisis dan menjawab empat 

pertanyaan kunci berikut: 

 Faktor apa saja yang harus dihapuskan dari faktor-faktor yang telah 

diterima begitu saja oleh industri? 

 Faktor apa saja yang harus dikurangi hingga di bawah standar industri? 

 Faktor apa saja yang harus ditingkatkan hingga di atas standar industri? 

 Faktor apa saja yang belum pernah ditawarkan industri sehingga harus 

diciptakan? Kim dan Mauborgne. (2005: 52) 

3. Jawaban dari kerangka kerja empat langkah tesebut dapat dimasukkan ke 

dalam matriks atau skema Hapuskan-Kurangi-Tingkatkan-Ciptakan seperti 
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yang dimaksud dalam “Blue Ocean Strategy”. Berikut adalah contoh skema 

tersebut: 

 

MENGHAPUSKAN 

-Faktor..... 

-Faktor..... 

MENINGKATKAN 

-Faktor..... 

-Faktor..... 

MENGURANGI 

-Faktor..... 

-Faktor..... 

MENCIPTAKAN 

-Faktor..... 

-Faktor..... 

Sumber: Kim dan Mauborgne. Blue Ocean Strategy (2005: 47) 

Gambar 3.3 

Contoh Skema Hapuskan-Kurangi-Tingkatkan-Ciptakan 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1.  Sejarah PT Indosat M2 

Indosat Mega Media (IndosatM2) sebuah perusahaan yang dimiliki 

sepenuhnya oleh PT Indosat Tbk, penyelenggara jasa telekomunikasi terkemuka 

di Indonesia, beroperasi secara penuh sejak tahun 2000 untuk membangun dan 

menerapkan jasa dan produk berbasis IP, internet dan multimedia di Indonesia.  

IndosatM2 melayani empat segmen pelanggan: korporasi (besar, 

menengah, dan kecil), pemerintah, institusi, residensial dan perorangan. Layanan 

korporasi dan institusi meliputi jaringan Virtual Private Network (VPN), 

sambungan langsung ke backbone internet internasional, serta penyedia layanan 

multimedia  

PT Indosat Mega Media (IndosatM2) didirikan oleh PT Indosat Tbk. pada 

tahun 1996. Pada tahun 2000 IndosatM2 mula mengoperasikan sistem TV kabel 

berlangganan yang dilengkapi dengan internet dari area Kelapa Gading, dengan 

kantor pusat di Plaza IM2 Jalan Kebagusan Raya No. 36, Pasar Minggu, Jakarta 

Selatan. Pada tahun yang sama IndosatM2 juga berkerja sama pemasaran dalam 

bentuk memasarkan internet pada pelanggan Kabel Vision. 

Pada tahun 2001 PT Indosat Tbk. menyerahkan pengelolaan bisnis 

internetnya yang diberi nama IndosatNet ke IndosatM2, yang menjadikan 

IndosatM2 sebagai salah satu penyelenggara jaringan internet terbesar di 

Indonesia. 
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Pada tahun 2002 IndosatM2 membuka jaringan TV Kabel di kota-kota 

besar seperti Bali, Surabaya, Yogyakarta, dan Bandung. Pada tahun yang sama 

pada tanggal 5 November, IndosatM2 meluncurkan IM2 Link yang menjadikan 

IndosatM2 sebagai perintis penyedia jasa IP-VPN di Indonesia. 

Pada tanggal 31 Desember 2002 IndosatM2 melakukan merger 

(bergabung) dengan Indosatcom sehingga ia memperluas bidang usaha ke B2B e-

commerce dan mendapatkan anak perusahaan baru yaitu PT Mediagate Indonesia. 

Pada tahun 2005 IndosatM2 melakukan terobosan dengan menggelar 

Hotspot terbesar di Indonesia yang bertempat di Cihampelas Walk (CiWalk) 

Bandung, mal berkonsep terbuka (open air) seluas 3,5 hektar. 

Pada tahun 2006 IndosatM2 memenangkan TOP BRAND AWARD untuk  

Indonesia’s Internet Brand as dari Marketing Magazine and Frontier consulting 

group, menerima ISO 9001:2000 Certification on Quality Management System,  

menerapkan teknologi HSDPA 3,5 G Boadband Internet pertama di Indonesia.  

Pada tahun 2008 Indosat M2 melakukan terobosan kembali dengan 

mengeluarkan produk Wireless broadband dengan kecepatan hingga 3,6Mbps 

pasca bayar pertama di Indonesia yang bernama paket “BROOM”. 

4.1.2. Lokasi Perusahaan PT Indosat M2 

 Kantor pusat PT Indosat Mega Media (IM2) berada di Jl. Kebagusan Raya 

No. 36, Pasar Minggu, Jakarta 12550. Untuk cabang Malang ada di Indosat 

Malang Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 47. 

4.1.3. Struktur Organisasi PT Indosat M2 

Di dalam struktur organisasinya, maka dapat diketahui atau merupakan 

petunjuk bagaimana pembagian kerja, fungsi, wewenang dan tanggung jawab 
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antara atasan dengan bawahan. PT Indosat M2 memakai bentuk struktur 

organisasi garis seperti yang terlihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 
 
 

Sumber: Indosat M2 cabang Malang 
Gambar 4.1. 

Struktur Organisasi PT Indosat M2 Indonesia 
 
 

4.1.4. Tugas dan Wewenang pada PT Indosat M2 

PT Indosat M2 dipimpin oleh seorang pimpinan perusahaan yang dibantu 

oleh  empat orang direktur, diantarannya direktur operasi, direktur sales & 

marketing, direktur perencanaan & pembangunan, dan direktur keuangan & 

administrasi.  

Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian 

menurut bagian kerjanya adalah sebagai berikut: 

1. Pimpinan Perusahaan 

Pimpinan perusahaan membawahi lima orang kepala bagian. Tugas dan 

wewenang pimpinan perusahaan adalah: 

a. Memimpin perusahaan agar dapat berjalan lancar. 

b. Menentukan perencanaan kebijaksanaan yang akan diambil di waktu 

yang akan datang. 

Direktur 
Utama 

Direktur Sales 
& Marketing 

Direktur 
Perencanaan 
& 
Pembangunan
  

Direktur 
Keuangan & 
Administrasi  

Direktur 
Operasi 
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c. Bertanggungjawab penuh atas kelangsungan perusahaan. 

d. Memberikan pengertian dan perkembangan pelaksanaan perusahaan. 

2. Direktur Operasi 

Tugas dan wewenangnya adalah: 

a. Memantau jalannya operasional perusahaan. 

b. Bertanggungjawab atas peningkatan kinerja operasional. 

3. Direktur Sales & Marketing 

Tugas dan wewenangnya adalah: 

a. Membuat anggaran pemasaran. 

b. Mengusahakan dan mengembangkan pemasaran. 

c. Mengatur strategi pemasaran tiap daerah. 

d. Menyiapkan dan memisahkan produk yang sudah akan diluncurkan 

dengan produk yang sudah ada. 

4. Direktur Perencanaan & Pembangunan 

Tugas dan wewenangnya adalah: 

a. Merencanakan pembelian dan pengadaan. 

b. Bertanggung jawab atas masalah pembelanjaan seluruh kebutuhan 

perusahaan baik bahan baku, bahan penolong, bahan pengemas, 

maupun kebutuhan lainnya. 

c. Memantau persediaan bahan-bahan dan alat-alat. 

d. Membuat laporan pembelian barang-barang. 

e. Merencanakan pembelian barang baru dan menentukan pembelian 

alat-alat penunjang. 
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f. Mengatur dan mengawasi keseimbangan antara investasi dan upgrade 

teknologi. 

e. Mengawasi penerimaan dan pengeluaran dari gudang dan 

mencatatnya. 

5. Direktur Keuangan & Administrasi 

Direktur keuangan & administrasi bertanggungjawab kepada pimpinan 

perusahaan. Tugas dan wewenangnya adalah: 

a. Membuat anggaran pendapatan dan belanja perusahaan. 

b. Mengurus masalah pengolahan pembukuan. 

c. Melaksanakan pengawasan administrasi. 

d. Mengurus keluar masuknya keuangan perusahaan. 

e. Mengurus upah dan gaji karyawan. 

f. Membukukan keuangan perusahaan. 

4.1.5. Visi, Misi, dan Core Values Indosat M2 

Visi 

Menjadi perusahaan yang dominan dalam industri Consumer Broadband berbasis 

teknologi IP (Internet Protocol) dan layanan content serta multimedia di 

Indonesia.  

Misi  

 Memberikan hasil terbaik bagi para stakeholder (pemegang saham, 

pelanggan, dan karyawan)  

 Menyediakan layanan akses internet yang dapat diandalkan dan terjangkau 

untuk mendukung implementasi layanan Triple-Play di Indonesia 
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 Mendukung pengembangan jalur informasi dan ilmu pengetahuan di 

Indonesia melalui penyediaan koneksi internet  

Core Values  

Empat sikap dasar yang melandasi pribadi dan sikap melayani dari seluruh 

karyawan IM2 untuk menuju Service Excellence adalah Committed, Clean, Care 

dan Respect atau disebut sebagai C3R1.  

COMMITTED 

Melakukan upaya terbaik dalam menyelesaikan setiap pekerjaan untuk 

mencapai tujuan.  

CLEAN 

Berperilaku jujur, adil, penuh integritas dan menjaga kehormatan diri  

CARE 

Senantiasa mewujudkan sikap peduli baik ditempat kerja, lingkungan 

maupun masyarakat  

RESPECT 

Sikap hormat dan menghargai setiap individu secara tulus  

4.1.6.    Personalia pada PT Indosat M2 

4.1.6.1.  Jabatan dan Jumlah Tenaga Kerja 

Secara keseluruhan jumlah tenaga keja di PT Indosat M2 adalah 587 

orang (253 karyawan tetap dan 260 orang karyawan tidak tetap) sebagian besar di 

bagian consumer sales dan corporation support. Adapun rincian jabatan dan 

jumlah tenaga kerja sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 

Jumlah Tenaga Kerja PT Indosat M2 

No. Jabatan Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Pimpinan 

Direktur Operasi 

Direktur Sales & Marketing 

Direktur Perencanaan & Pembangunan 

Direktur Keuangan & Administrasi 

Regional Jabotabek & Banten 

Regional Sumatera 

Regional Jawa Barat & Jawa Tengah 

Regional Jawa Timur & Kalimantan 

Regional Sulawesi & Bali 

1 orang 

1 orang 

1 orang 

1 orang 

1 orang 

130 orang 

102 orang 

125 orang 

147 orang 

88 orang 

TOTAL 587 orang 

Sumber : PT Indosat M2 Malang (per triwulan I 2008) 

 

4.1.6.2. Hari dan Jam Kerja  

Karyawan perusahaan PT Indosat M2 tiap harinya bekerja selama 8 jam 

(08.00-16.30) dengan waktu istirahat selama setengah jam. Pada hari Minggu dan 

Hari Besar libur. Bila sewaktu-waktu diperlukan tenaga kerja, apabila terdapat 

event atau perbaikan jaringan maka pada bidang masing-masing bisa dipanggil 

sewaktu-waktu. 

4.1.7.     Produk PT Indosat M2 

 Indosat M2 mempunyai dua bisnis utama, yaitu internet services dan tv 

berbayar (tv kabel). Berikut ini penjelasan dari masing-masing produk tersebut: 

a. Internet Services 

 Internet services terdiri dari pasca bayar (postpaid) dan pra bayar 

(prepaid). 
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Postpaid 

Layanan internet berkecepatan hingga 3.6Mbps dengan cakupan ini sangat cocok 

untuk yang bermobilitas tinggi karena dapat diakses dengan modem PCMCIA 

atau modem USB.  “Konfigurasinya yang mudah membuat berselancar di dunia 

maya menjadi lebih terasa mengasyikkan.  Indosat M2 menggunakan fitur 

Multiple Access, sehingga dapat mengakses internet melalui jaringan CDMA, 

Hotspot, dan Dial Up. Tersedia fitur lengkap dan paket-paket berlangganan yang 

dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan pengguna” (brosur Indosat M2 Postpaid).  

Tabel 4.2. 
Layanan Internet Services Postpaid Indosat M2 

 
You Pay 

Per Month 
You Get 

Per Month 

 

 

Rp 160.000  

+ additional charge 
Rp 0.4/KB for usage 
over the quota limit  

 Speed up-to 3.6 Mbps (HSDPA)  
 700 MB Quota 
 Multiple Access to Wifi Hotspot, Mobile CDMA & Dial-up 
 HYBRID or BUDGETED feature to control the excess quota 

 

 

Rp 160.000  

 Speed up-to 384 Kbps  
 2GB fair use amount** 
 Single access (restricted to only 3G network) 

 

 

 

Rp 259.000  

+ additional charge 
Rp 0.4/KB for usage 
over the quota limit  

 Speed up-to 3.6 Mbps (HSDPA)  
 700 MB Quota 
 Multiple Access to Wifi Hotspot, Mobile CDMA & Dial-up 
 HYBRID or BUDGETED feature to control the excess quota 

 

 

Rp 259.000  

 Speed up-to 384 Kbps  
 2GB fair use amount** 
 Single access (restricted to only 3G network) 

 

 

Rp 350.000  

+ additional charge 
Rp 0.35/KB for usage 
over the quota limit  

 Speed up-to 3.6 Mbps (HSDPA)  
 1.2 GB Quota 
 Multiple Access to Wifi Hotspot, Mobile CDMA & Dial-up 
 HYBRID or BUDGETED feature to control the excess quota 
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Rp 350.000  

 Speed up-to 1.5 Mbps  
 3GB fair use amount** 
 Single access (restricted to only 3G network) 

 

   

 

   

 

Rp 625.000  

+ additional charge 
Rp 0.3/KB for usage 

over the quota limit  

 Speed up-to 3.6 Mbps (HSDPA)  
 3GB Quota 
 Multiple Access to Wifi Hotspot, Mobile CDMA & Dial-up 
 HYBRID or BUDGETED feature to control the excess quota 

 

 

Rp 625.000  

 Speed up-to 3.6 Mbps  
 3.5GB fair use amount** 
 Single access (restricted to only 3G network) 

 

   

 

   

 

Rp 900.000  

+ additional charge 
Rp 0.25/KB for usage 
over the quota limit  

 Speed up-to 3.6 Mbps (HSDPA)  
 5GB Quota 
 Multiple Access to Wifi Hotspot, Mobile CDMA & Dial-up 
 HYBRID or BUDGETED feature to control the excess quota 

 

 

Rp 900.000  

 Speed up-to 3.6 Mbps  
 5.5GB fair use amount** 
 Single access (restricted to only 3G network) 

* Tarif belum termasuk PPN 10% 

Sumber: website Indosat M2 

Prepaid 

IM2 Broom terdapat dua pilihan, yaitu IM2 Broom Classic dan IM2 

Broom Unlimited. IM2 Broom Classic digunakan untuk koneksi internet  cepat 

serta tanpa putus dan IM2 Broom Unlimited untuk akses internet tak terbatas.  

Broom Classic 

Akses internet cepat prabayar yang berbasis teknologi 3.5G dengan kecepatan 

hingga 3.6Mbps. Kartu perdana yang isi ulangnya mudah, tanpa tagihan bulanan. 
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Broom Unlimited 

Akses internet prabayar unlimited lewat jaringan 3.5G dari IM2 dengan metode 

pembayaran tetap setiap bulannya dengan menggunakan voucher. Kecepatan 

akses up-to 256 Kbps sampai dengan volume pemakaian 2GB. Kemudian setelah 

itu kecepatan akses akan menurun up-to 64 Kbps sampai volume pemakaian yang 

tidak terbatas.  

Isi Ulang BROOM bisa melalui :  

 Voucher IM2 

 Voucher Indosat/Mentari/IM3/Starone  

 SMS dari nomor Indosat 

 ATM (Automatic Teller Machine) 

 SMS Banking Mandiri 

 Internet Banking PermataNet 

b. IM2 Pay TV 

Indosat M2 juga melayani pelayanan TV Kabel via kabel coaxial. Jangkauan 

area masih kecil dan hanya mencakup beberapa kota. Channel yang ada di IM2 

Pay TV ada sekitar 50 channel lokal dan internasional. 

4.1.8.    Pemasaran dan Penjualan 

 1. Jenis Produk 

PT Indosat M2 masuk ke dalam persaingan industri multimedia dengan 

produk utamanya adalah internet services dengan variasi pasca bayar dan pra 

bayar. Saat ini, Indosat M2 melakukan inovasi dengan menambahkan layanan 

internet unlimited berbasis telekomunikasi bergerak (mobile internet) pra bayar. 

Inovasi tersebut merupakan pertama kali di Indonesia dan sampai saat ini belum 
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ada pesaing dalam hal internet mobile yang bisa menandinginya. Adanya dana 

yang melimpah dari pemegang saham mayoritas (Qatar Telecomunication) 

Indosat Tbk selaku induk perusahaan, membuat Indosat M2 mempunyai ruang 

gerak bebas dalam mengembangkan produk dan layanannya. 

Untuk pelayanan tv kabel, Indosat M2 belum memaksimalkannya karena 

keterbatasan dari pengguna lebih cenderung memilih ke layanan tv pesaing. 

Perkembangan tv kabel yang kurang memuaskan membuat produk layanan 

tersebut tidak berkembang dan kurang diperhatikan kelanjutannya di masa depan. 

Melihat perkembangan yang ada maka Indosat M2 memilih 

mengembangkan secara penuh layanan internet mobile postpaid dan prepaid 

melalui jaringan layanan telekomunikasi bergerak dari induk perusahaan (PT 

Indosat Tbk.). Saat ini keuntungan layanan Indosat M2 mempunyai peranan 

sebesar 17% dari total pendapatan perusahaan induk (Indosat Tbk.), sehingga 

Indosat M2 menjanjikan keuntungan yang besar di masa depan. 

2. Daerah Pemasaran 

PT Indosat M2 telah mengembangkan pasarnya dengan meliputi area 

berikut: 

a. Jawa 

b. Sumatera 

c. Kalimantan 

d. Sulawesi 

e. Bali 
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3. Saluran Distribusi 

Internet Services PT Indosat M2 pada awalnya menggunakan sistem 

distribusi penjualannya lewat kantor cabang terdekat, namun karena perusahaan 

menganggap sistem ini terlalu rumit dan kurang agresif, sehingga profit margin 

yang diperoleh juga semakin kecil. Akhirnya PT Indosat M2 merubah sistem ini 

dengan menggunakan sistem distribusi melalui eceran yang biasa menjual 

voucher mobile phone secara terbatas untuk penjual skala penjualan menengah ke 

atas dimana PT Indosat M2 hanya memenuhi permintaan pengecer, sehingga 

pemasaran selanjutnya tergantung prestasi dari pengecer tersebut. Untuk tv kabel 

Indosat M2 menggunakan distribusi melalui galeri Indosat di kota masing-masing. 

4.2. Pembahasan 

Ceruk Pasar 

 PT Indosat M2 mempunyai dua layanan utama yaitu internet service dan 

tv kabel. Disini hanya dibahas tentang bagaimana Indosat M2 merumuskan 

strategi ceruk pasar terutama pada produk internet service. Hal ini disebabkan 

oleh karena produk kabel tv tersebut tidak tergarap secara serius dan bisa 

dikatakan tidak terurus. Bisa kita lihat bahwa perkembangan sektor tersebut tidak 

ada peningkatan, tetapi malah menurun. 

 Internet service di Indonesia terutama yang mobile saat ini sangat 

berkembang pesat dikarenakan semakin murah dan tersedianya teknologi 

penunjang. Dsini kita akan membahas bagaimana strategi Indosat M2 terutama 

internet service-nya dalam mempertahankan eksistensinya. 

 Dari pembahasan pada bab 2, dapat dilihat bahwa Indosat M2 

(dihubungkan dengan spesialisasi (Kotler, 2007: 438)) mengkhususkan kepada 
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spesialis pemakai akhir. Bisa kita lihat dari bagaimana produk internet service 

terutama seri unlimited prabayar menyasar pada pengguna internet yang 

menggunakan internet sebagai bagian dari kehidupannya dan bisa dikatakan tidak 

bisa lepas darinya. 

Persaingan 

PT Indosat M2 dalam mempertahankan eksistensinya selalu mendapat 

perlawanan dari pesaingnya yaitu perusahaan-perusahaan yang  juga berada pada 

industri layanan yang sama, dalam hal ini industri layanan internet. Pesaing-

pesaing tersebut terbagi menjadi tiga tingkatan persaingan (Kotler,2007) yaitu: 

a. Leader : Telkomnetinstant & Speedy (Telkom) 

b.Challenger/Follower : Telkomsel Flash (PascaBayar Telkomsel), Fastnet 

(Lippo) 

c. Nicher : Blackberry (Telkomsel, Indosat, XL), layanan IM2 (Indosat M2) 

Berdasarkan data di atas PT Indosat M2 yang berada pada tingkatan 

nicher, memiliki pesaing terdekat (fierce rivals) yaitu produk layanan Blackberry 

yang memiliki keunggulan utama hanya di push email. Indosat M2 membuat 

terobosan dengan layanan Internet Unlimited tak terbatas melalui pasca bayar dan 

belum ada satupun pesaing yang berani melakukan terobosan ini. 

Penentuan Critical Succes Factors, Panduan Wawancara dan Pembobotan 

Critical Succes Factors dalam penelitian skripsi ini diperoleh dari dua 

sumber. Pertama adalah melalui sumber pustaka yang diperoleh dari buku dan 

internet, yang kemudian ditanyakan lebih lanjut kepada management perusahaan 

tentang pengaruhnya bagi perusahaan. Kedua adalah melalui wawancara yang 

dilakukan dengan top management perusahaan khususnya hal-hal yang 
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menyangkut kekuatan dan kelemahan perusahaan. Adapun berbagai sumber 

pustaka yang menjadi referensi dalam menentukan Critical Succes Factors 

tersebut adalah:  

Tabel 4.3. 
Sumber Data untuk Penentuan Critical Succes Factors 

Peluang (Opportunities) Sumber 
1) Potensi chanelling/mitra dengan 

reseller untuk menyediakan berbagai 
macam voucher dan paket internet 
masih banyak peminatnya   

www.sinarharapan.com/internet 

2) Potensi pasar yang masih terbuka www.detikinet.com 

3) Bandwith Indonesia yang meningkat 
 
www.kompas.com 

4) Segmen (ceruk pasar) yang masih 
belum dimanfaatkan (gamers, wimax) 

5)Banyak pilihan pemasok teknologi  
 

www.jawapos.com 
www.tempointeraktif.com 

Ancaman (Threats)  
1) Ancaman pesaing baru  
2) Ancaman produk teknologi baru  
3) Ancaman pasokan listrik Hasil wawancara  
4) Kebijakan pemerintah dalam mengatur 

jumlah dan lokasi BTS 
5) Cuaca 

http://antara.co.id 

Kekuatan (Strength)   
1) Kontribusi yang tinggi dari segmen 
khusus 
 

Hasil wawancara dengan Bapak Eko selaku 
Ka. Perencanaan  

2) Memiliki teknologi yang memadai 
 

 

3) Memiliki staff ahli dengan sejumlah 
skill dan pengalaman 
4) .  Kualitas produk yang setara dengan 
pesaing 
5)  Banyak pilihan pemasok teknologi 

Hasil wawancara dengan Bapak Effendi 
selaku Ka. Operasi 
Hasil wawancara dengan Bapak Eko selaku 
Ka. Perencanaan 

 
Kelemahan (Weakness) 

 

1) Pemasaran yang kurang agresif dan 
inovatif 

Hasil wawancara dengan Bapak Nurdianto 
selaku Ka. Pemasaran 

2) Jarak antara BTS yang jauh dan 
halangan geografis 

Hasil wawancara dengan Bapak Eko selaku 
Ka. Perencanaan dan Bapak Effendi 

3) Biaya operasional belum efisien Hasil wawancara dengan Bapak Effendi 
selaku Ka. Operasi 

4) Belum cukup dkenal di beberapa 
daerah 

Hasil wawancara dengan Bapak Nurdianto 
selaku Ka. Pemasaran 

5) Umur pakai teknologi  
  
Sumber:website dalam kolom Sumber Data dan panduan wawancara, 2008 
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Panduan wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

menghimpun informasi objektif (bukan untuk mengukur valid atau sahih) dari 

management daerah perusahaan yang diasumsikan mengetahui kondisi 

perusahaan secara umum dan secara khusus sesuai dengan bidang kerja yang 

dijalani pada PT Indosat M2. Pengambilan sampel responden dalam penelitan ini 

melalui purposive sampling menurut Singarimbun dan Effendi (1989: 169), 

artinya peneliti secara sengaja melakukan pengambilan sampel dengan tujuan 

tertentu. David (2004: 313) mengemukakan bahwa peringkat dan pembobotan 

mengharuskan keputusan subjektif, namun prosesnya harus menggunakan 

informasi objektif. Adapun pihak PT Indosat M2 yang diwawancarai (responden) 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4. 

Responden PT Indosat M2 
Nama Jabatan Peran dalam 

Penelitian 

Kontribusi dalam 

penelitian 

Bapak Eko Ka. Adm. & 

Pembukuan 

Pembimbing 

lapangan dan 

responden 

Kondisi Umum PT 

Indosat M2 detail 

pemasaran 

Bapak Nurdianto Ka. Pemasaran Responden Detail pemasaran 

Bapak Effendi Ka, Operasi Responden Detail Operasional 

Bapak Ilham Ka. pengembangan Responden Detail Admistrasi 

dan Karyawan 

Sumber: Wawancara yang dilakukan dengan metode, 2007 
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Pembobotan dilakukan berdasarkan pada panduan wawancara yang hasil 

(jawaban) wawancara dibatasi oleh ketetapan teori David (2004: 161), sebagai 

berikut: 

1. Matriks EFE 
1. Bobot ditentukan sebagai berikut: 

Bobot Keterangan 

0.00   Tidak Berpengaruh 
0.05  Pengaruh Kecil 
0.10                Pengaruh Sedang 
0.15               Pengaruh Besar  
0.20                Pengaruh Sangat Besar 

2. Rating ditentukan sebagai berikut: 
Rating Keterangan 

4  Respon sangat bagus 
3  Respons di atas rata-rata 
2  Respons rata-rata 
1  Respons di bawah rata-rata 
 

2. Matriks IFE 
1. Bobot ditentukan sebagai berikut: 

Bobot Keterangan 

0.00  Tidak Berpengaruh 
0.05                Pengaruh Kecil 
0.10               Pengaruh Sedang 
0.15               Pengaruh Besar 
0.20    Pengaruh Sangat Besar 

2. Rating ditentukan sebagai berikut: 
Rating Keterangan 

4  Kekuatan Besar 
3  Kekuatan Kecil 
2  Kelemahan Kecil 
1  Kelemahan Besar 

 
 

Sistem pembahasan ini akan menerapkan 12 langkah penetapan Niche 

Strategy milik Dalgic (2007: 19) yang dibagi dalam  tiga bagian diantaranya: 

1. Analisa Lingkungan  

2. Memelihara ceruk lama  

3. Mencari ceruk baru  
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Detail sistem pembahasan sudah dijelaskan pada metode pengolahan data 

pada bab 3 secara terperinci. 

4.2.1.  Analisis Lingkungan Bisnis 

4.2.1.1.  Analisis Peluang dan Ancaman 

 Berdasarkan hasil pengidentifikasian terhadap kondisi lingkungan 

eksternal dan lingkungan jauh PT Indosat M2, maka dapat diketahui faktor-faktor 

lingkungan yang memberikan peluang dan ancaman bagi posisi strategis PT 

Indosat M2 sebagai berikut : 

Peluang 

1) Potensi mitra reseller dengan berbagai macam voucher dan 

paket pejualan yang banyak peminatnya 

Ada kemungkinan mitra antara perusahaan dengan penjual 

eceran dimana perusahaan bisa membantu permodalan atau subsidi 

agar  pemasaran perusahaan meningkat. 

Berdasarkan hasil dari panduan wawancara, PT Indosat M2 

masih skeptis terhadap peluang dengan reseller. Mereka 

berpendapat bahwa produk voucher lebih cocok karena pasti 

banyak pembelinya. Kesimpulannya, PT Indosat M2 menganggap 

faktor ini pengaruhnya kecil. Bobot yang dikenakan adalah 

0.05. 

PT Indosat M2 sebenarnya memiliki kemungkinan untuk 

memanfaatkan potensi mitra dengan reseller dengan sistem subsidi, 

hanya saja mereka akan mempelajari situasi dan kondisi di 

lapangan terlebih dahulu. Sesuai dengan ketentuan, apabila 
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perusahaan sedang berusaha mengoptimalkan suatu peluang maka 

rating yang dikenakan adalah rata-rata dengan nominal 2 

2) Potensi Pasar Masih Terbuka 

Potensi pasar internet mobile yang besar masih terbuka untuk 

dimanfaatkan, terutama di kota-kota selain area yang tercover. 

Pada umumnya kota-kota tersebut sudah menjadi target PT Indosat 

M2 dalam beberapa bulan yang akan datang. 

Berdasarkan hasil dari panduan wawancara menyatakan 

bahwa peluang tersebut berpengaruh sangat besar. Sehingga 

menurut ketentuan bobot yang dikenakan adalah 0.20. Rating yang 

dikenakan respon sangat bagus dengan skala nominal 4. 

3) Bandwith Indonesia yang meningkat 

Bandwith Indonesia saat ini yang lumayan besar, serta 

adanya jaringan IIX memudahkan penambahan bandwith terus 

menerus. Kontrak kerja pekerjaan akan kabel optik bawah laut 

sudah mulai dikerjakan sacara kontinyu. Dalam wawancara 

menyatakan adanya skeptisme meski sedikit. Hal ini disebabkan 

bahwa kontraktor pekerjaan tersebut diragukan tepat waktu. Ini 

berpengaruh kecil bagi kinerja PT Indosat M2 karena bersifat 

lokal saja. Karena itu menurut konsep David (2004:161) 

mendapatkan bobot 0.05. Menurut ketentuan peluang tersebut 

mendapat rating atas rata-rata dengan nominal 3. 
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4) Ceruk pasar yang belum dimanfaatkan 

Banyaknya game online bertebaran di dunia internet serta 

terkoneksinya game konsol nextgen terhadap internet membuat 

peluang cukup besar terhadap perkembangan layanan jaringan 

internet di dunia terutama di Indonesia. 

Berdasarkan hasil dari panduan wawancara, adanya ceruk 

pasar yang belum dimanfaatkan dapat berpengaruh besar bagi PT 

Indosat M2 menghadapi sepinya permintaan. Karena itu bobot 

yang dikenakan adalah 0.15. PT Indosat M2 tidak ingin terburu-

buru dalam memanfaatkan faktor krusial di atas. Rating yang 

dikenakan adalah sangat bagus dengan skala nominal 4. 

5) Banyak Pilihan Pemasok Teknologi 

Pemasok merata dengan teknlogi yang sama menyebabkan peluang 

untuk mendapatkan harga pasokan teknologi menjadi bersaing 

harganya. Mempunyai pengaruh kecil dengan skala nominal 3. 

Ancaman 

1)  Ancaman Pesaing Baru 

Pendatang baru dalam layanan internet  yang memiliki dalam 

melayani pra bayar adalah pesaing terdekatnya yaitu telkomsel. 

Tetapi dengan adanya fasilitas internet unlimited pra bayar pertama 

membuat posisi Indosat M2 di atas angin. Beliau menganggap 

ancaman ini berpengaruh sedang bagi PT Indosat M2, sehingga 

bobot yang dikenakan adalah 0.10. 
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Indosat M2 merespon faktor krusial ini di bawah rata-rata, 

industri internet mobile unlimited sulit untuk menarik minat calon 

pendatang baru sehingga  perusahaan  belum mengusahakan entry 

barrier bagi pendatang baru ini karena mahalnya biaya yang 

dikeluarkan untuk upgrade teknologi. Dengan alasan tersebut maka 

rating yang dikenakan adalah di bawah rata-rata, nominal 1.  

2)  Ancaman Produk Teknologi Baru 

Menurut wawancara, teknologi yang berkembang pesat 

belakangan ini memaksa provider internet harus terus 

mengupgrade peralatan mereka agar tidak tertinggal dengan 

pesaing dan membawa pelanggan baru ataupun mempertahankan 

pelanggan lama. Teknologi baru tersebut tidak murah biayanya. 

Maka dari itu teknologi baru merupakan salah satu ancaman yang 

berpengaruh besar. Bobot yang dikenakan adalah 0.15. 

PT Indosat akan lebih mengoptimalkan peran partner 

penyedia barang teknologi jaringan tersebut sehingga dapat 

memperoleh pasokan yang lebih teratur dengan harga yang relatif 

murah. Dengan alasan tersebut rating yang dikenakan adalah di 

atas rata-rata, nominal 3. 

3)  Ancaman Pasokan Listrik 

Menurut wawancara, produk layanan internet mobile dapat 

terancam oleh keberadaan pasokan listrik yang kurang memadai dari 

PLN yang dimana kapasitas pasokan mereka mulai kurang bagi 

BTS. Masalah ini bisa diatasi sementara dengan sel matahari atau 
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genset. Beliau menganggap ancaman tersebut berpengaruh sedang 

bagi PT Indosat M2, sehingga bobot yang dikenakan adalah 0.10. 

Perusahaan diharapkan dapat memfaatkan tenaga alternatif 

selain pasokan dari PLN untuk BTS-BTS yang ada. Rating yang 

dikenakan adalah rata-rata dengan skala nominal 2. 

4). Kebijakan Pemerintah 

Kebijakan pemerintah untuk BTS bersama sangat merugikan 

sekali. BTS yang strategis dapat juga dipakai oleh pesaing. Adanya 

pengaturan tambahan tentang jumlah dan lokasi penempatan BTS 

menambah ricuh suasana. 

Sejalan dengan hal tersebut di atas, hasil wawancara 

membenarkan bahwa adanya kebijakan tersebut berdampak pada 

persaingan ketat dalam mendapatkan pelanggan. PT Indosat M2 

menyatakan ancaman tersebut berpengaruh besar (bobot 0.15) bagi 

kinerja perusahaan. PT Indosat M2 akan mengusahakan adanya 

penerapan kebijakan pemerintah tersebut (rating rata-rata, nominal 

2). 

5) Cuaca 

Cuaca yang berubah-ubah mulai angin kencang sampai badai tropis 

menurut pendapat dari wawancara tidak berpengaruh karena sudah 

diantisipasi dengan infrastruktur yang bagus, dengan begitu responnya 

rata-rata. 

 

 

 



66 
 

 
 

4.2.1.2.   Analisis Kekuatan dan Kelemahan 

Tiap perusahaan tentunya memiliki kekuatan dan kelemahan dalam fungsi-

fungsi lingkungan internalnya. Pengidentifikasian terhadap faktor-faktor yang 

berpengaruh atas kekuatan dan kelemahan lingkungan internal dapat melalui 

analisis lingkungan internal. Adapun yang dianalisis dalam penelitian ini  

mencakup faktor organisasi, pemasaran, personalia atau sumber daya manusia, 

dan operasional. 

Kekuatan 

    1) Kontribusi yang tinggi dari segmen khusus 

Pada bagian pemasaran, menurut wawancara, bahwa 

pengguna internet bergerak mampu memberikan kontribusi besar. 

Pengguna tersebut adalah orang yang bergantung hidup dengan 

internet. Kemajuan jaman saat ini internet bukan hanya sebagai 

media browsing, chatting, dan email, tetapi sudah berpengaruh 

besar terhadap politik, sosial, dan budaya. Internet tanpa batas 

(unlimited) dengan sistem pasca bayar merupakan terobosan yang 

sangat baik saat ini. Beliau menyatakan bahwa faktor kekuatan ini 

berpengaruh sangat besar (bobot 0.20) bagi kelangsungan hidup 

PT Indosat M2. Faktor krusial ini merupakan salah satu kekuatan 

utama PT Indosat M2, yang tidak dimiliki pesaing dalam industri 

layanan internet. Kekuatan ini pula yang membantu PT Indosat M2 

dalam menutup sepinya permintaan pada segmen masyarakat low 

income. Faktor ini menjadi kekuatan besar bagi PT  Indosat M2 

sehingga rating yang dikenakan adalah 4. 
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2) Memiliki teknologi tingkat atas 

Menurut wawancara, teknologi yang dimiliki PT Indosat M2 

berada pada tingkat atas. Teknologi ini berpengaruh sedang 

(bobot 0.10) bagi kinerja layanan internet PT Indosat M2 kepada 

pelanggan. Teknologi yang memadai juga akan otomatis 

mengundang atau mengajak pelanggan berdatangan secara 

langsung. Dengan kata lain faktor ini bagi PT Indosat M2 sehingga 

ratingnya 3. 

3) Memiliki staff operasional dengan skill yang mencukupi dan 
berpengalaman 

 
Menurut wawancara PT Indosat M2 memiliki staff 

operasional yang terlatih (di-tutor oleh ahli dari Singapura dan 

Qatar). Namun pengaruhnya kecil (bobot 0.05) dalam bersaing, 

karena standar di industri ini sama. Faktor ini menjadi kekuatan 

kecil (rating 3) bagi PT Indosat M2. 

4) Kualitas produk yang setara dengan pesaing terdekat 

Menurut wawancara bahwa PT Indosat M2 mempunyai 

kualitas produk yang setara dengan pesaing terdekat. Hal ini 

berpengaruh kecil (bobot 0.10) bagi PT Indosat M2 untuk 

mempertahankan diri dari pesaing terdekatnya. Jika dibandingkan 

dengan rata-rata industri layanan internet, PT Indosat M2 masih 

di rata-rata, Beliau mengganggapnya sebagai kekuatan besar 

(rating 4). 

 

 



68 
 

 
 

5.) Dukungan dari perusahaan induk 

 Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa PT Indosat M2 

diberi dukungan perusahaan induk mulai dana sampai prasarana. 

Tetapi hal tersebut menjadikan bobot hanya 0,05 (pengaruh kecil) 

karena Indosat M2 menjalankan perusahaan secara mandiri. Faktotr 

ini disebut kekuatan kecil. 

Kelemahan 

1) Pemasaran yang kurang agresif  

Menurut wawancara dengan pemasaran PT Indosat M2 

kurang agresif mengadakan acara yang berkaitan dengan Indosat 

M2 dengan produk internet services nya. Beliau mengganggap 

faktor kelemahan ini berpengaruh sedang (bobot 0.10).  

Saat ini PT Indosat M2 berusaha untuk “mendongkrak” 

permintaan dari segmen masyarakat tingkat bawah dan gamers. 

Sehingga, beliau menganggap faktor ini sebagai kelemahan kecil 

(rating 2). 

2) Jarak yang jauh antar BTS dengan jalan dan kondisi 

Geografis 

Menurut wawancara dengan Bapak Effendi salah satu yang 

menjadi kelemahan bagi perkembangan BTS adalah karena BTS 

bisa ada jauh di pelosok dan merawatnya mahal. Beliau 

menganggap kelemahan ini berpengaruh besar (bobot 0.15) 

bagi PT Indosat M2, dan merupakan kelemahan kecil (rating 2) 

PT Indosat M2. 
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3) Biaya operasional belum efisien 

Bapak Effendi (selaku Kepala Bagian operasi) menyatakan 

bahwa operasional Indosat M2 belum efisien, karena kendala 

geografis BTS dan jangkauan listrik menuju BTS. Beliau 

menganggap kelemahan ini berpengaruh kecil (bobot 0.10) bagi 

PT Indosat M2, dan merupakan kelemahan besar (rating 1) 

yang dimiliki PT Indosat M2. 

4) Belum cukup dikenal di beberapa daerah 

Menurut wawancara dengan Bapak Nurdianto, bahwa citra 

produk Indosat M2 belum mendapat tempat di benak masyarakat 

di beberapa daerah. Tetapi dengan adanya pengenalan pertama di 

pasca bayar maka Bapak Nurdianto menganggapnya sebagai 

kelemahan kecil (rating 2) dan berpengaruh sedang (bobot 

0.15) bagi kelangsungan hidup PT Indosat M2. 

5) Umur pakai teknologi 

Umur pakai teknologi yang singkat disebabkan oleh 

banyaknya peningkatan teknolgi yang ada sehingga menyebabkan 

penggunaan teknologi baru harus diikuti tetapi membutuhkan 

biaya yang banyak. Saat ini teknologi berkembang stagnan 

dikarenakan mulai adanya perlambatan ekonomi dan juga kondisi 

teknologi saat ini dirasa sudah memenuhi kebutuhan yang ada. 

Pengaruh tidak ada dan merupakan minor weakness. 
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4.2.1.3.  Analisis EFE 

Setelah mengidentifikasi berbagai peluang dan ancaman apa saja yang 

mampu mendukung serta menghambat PT Indosat M2 dalam mencapai tujuannya, 

maka langkah berikutnya adalah penyusunan profil peluang dan ancaman yang 

terdapat dalam lingkungan eksternal perusahaan dengan menggunakan alat 

analisis EFE. Melalui analisis ini, penentuan faktor eksternal yang dipilih 

berdasarkan kemungkinan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap posisi 

strategis potensial PT Indosat M2 atau yang disebut critical success factors.  

Tabel 4.5 

Analisis EFE Pada PT Indosat M2 

External Factors Analysis Bobot Rating  Skor 
Peluang (Opportunities)     

1) Potensi bermitra dengan reseller 
 

0.05 
 

2 
 

0.10 
 

2) Potensi pasar terbuka 
 

0.20 
 

4 
 

0.80 
 

3) Bandwith nasional meningkat 
 

0.05 
 

3 
 

0.15 
 

4) Ceruk pasar yang belum dimanfaatkan 
(contoh: gamers) 

5) Banyak pemasok teknologi 
 

0.15 
 

0.05 
 

4 
 

3 
 

0.60 
 

0.015 
 

        
Ancaman (Threats)      

1) Ancaman pesaing baru 0.10 2 0.20 
2) Produk teknologi baru 0.15 3 0.45 
3) Pasokan listrik 
 
 

0.10 
 
 

3 
 
 

0.30 
 
 

4) Kebijakan pemerintah dalam mengatur 
jumlah dan lokasi BTS  

5) Cuaca 

0.15 
 

0.00 

2 
 

2 

0.30 
 

0.00 
  1   3.05 

Sumber : Panduan wawancara yang telah diinterprestasikan melalui konsep matriks EFE. 
David(2004: 161) 
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Keterangan : 
3. Bobot ditentukan sebagai berikut: 

Bobot Keterangan 

0.00   Tidak Berpengaruh 
0.05  Pengaruh Kecil 
0.10                Pengaruh Sedang 
0.15               Pengaruh Besar  
0.20                Pengaruh Sangat Besar 

 

4. Rating ditentukan sebagai berikut: 
Rating Keterangan 

4  Respon sangat bagus 
3  Respons di atas rata-rata 
2  Respons rata-rata 
1  Respons di bawah rata-rata 

 
Umar (2002: 221) mengemukakan standar hasil EFE dimana skor total 4.0 mengindikasikan 
bahwa perusahaan merespons dengan cara yang luar biasa terhadap peluang dan ancaman 
eksternal. Sementara, skor total 1.0 menunjukkan perusahaan tidak berusaha memanfaatkan 
peluang atau menghindari ancaman. 
 
 
Total hasil analisis EFE yang diperoleh adalah 3.05 berarti posisi PT Indosat 

M2 berada pada tingkat atas rata-rata dalam merespons  (memanfaatkan peluang 

dan mengantisipasi ancaman)  lingkungan eksternal, dapat dikatakan bahwa PT 

Indosat M2 hampir memaksimalkan peluang dan mengantisipasi ancaman yang 

muncul dari lingkungan eksternal. 

4.2.1.4.   Analisis IFE 

Alat analisis ini digunakan untuk melihat kondisi internal perusahaan dalam 

menentukan faktor-faktor keunggulan strategis yang dimiliki perusahaan. Tahapan 

dalam analisis IFE pada dasarnya sama dengan tahapan dalam analisis EFE. 

Pembobotan dalam analisis ini didasarkan pada seberapa besar kontribusi yang 

diberikan masing-masing faktor tersebut terhadap tujuan PT Indosat M2, 

sedangkan pemberian skala rating didasarkan atas pengaruh faktor-faktor internal 

tersebut terhadap posisi strategis PT Indosat M2 serta perbandingan kondisi 

perusahaan dengan rata-rata industri atau pesaing utama. 
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Tabel 4.6 

Analisis IFE Pada PTIndosat M2 

Internal Factors Analysis Bobot Rating Skor 
Kekuatan (Strength)       
1) Kontribusi yang tinggi dari segmen khusus 
 

0.20 
 

4 
 

0.80 
 

2) Memiliki teknologi tingkat atas 
 

0.10 
 

3 
 

0.30 
 

3) Memiliki staff operasional dengan skill 
memadai dan berpengalaman 
 

0.05 
 
 

3 
 
 

0.10 
 
 

    
4) Kualitas produk yang setara dengan pesaing 
terdekat 
5) Dukungan Perusahaan induk 

0.10 
 

0.05 

4 
 
3 

0.40 
 

0.15 
    
Kelemahan (Weakness)       
1) Pemasaran yang kurang agresif dan inovatif 0.10 2 0.20 
2) Jarak yang jauh BTS dengan jalan dan 

halangan geografis 
0.15 

 
2 
 

0.30 
 

3) Biaya operasional belum efisien 0.10 1 0.10 
4) Citra produk rendah (Low Branding) pada 

beberapa daerah 
0.15 

 
2 
 

0.30 
 

5) Umur pakai teknologi 0.00 2 0.00 
    
 1  2.70 

Sumber : Panduan wawancara yang telah diinterprestasikan melalui konsep matriks IFE. 
David (2004: 217) 

Keterangan : 
3. Bobot ditentukan sebagai berikut: 

Bobot Keterangan 

0.00  Tidak Berpengaruh 
0.05                Pengaruh Kecil 
0.10               Pengaruh Sedang 
0.15               Pengaruh Besar 
0.20    Pengaruh Sangat Besar 

4. Rating ditentukan sebagai berikut: 
Rating Keterangan 

4  Major strength 
3  Minor strength 
2  Minor weakness 
1  Major weakness 

 
Umar (2002: 222) mengemukakan standar hasil IFE dimana nilai rata-rata adalah 
2.5. Jika nilainya di bawah 2.5 menandakan bahwa kondisi internal perusahaan 
lemah, sedangkan nilai yang berada di atas 2.5 menunjukkan kondisi internal kuat.  
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Hasil analisis IFE pada PT Indosat M2 adalah sebesar 2.70. Ini menunjukkan 

bahwa kondisi internal PT Indosat M2 yang kuat. Kekuatan ini ditunjang dengan 

adanya internal yang bagus dan berpengalaman. 

4.2.1.5. Analisis Matriks Internal-Eksternal (IE) 

Penggunaan analisis Matriks Internal-Eksternal adalah untuk mengetahui 

posisi strategis dan alternatif strategi suatu perusahaan, dengan mempergunakan 

total skor hasil analisis EFE yaitu 3.05 (tabel 4.5) dan total skor hasil analisis IFE 

yakni 2.7. (tabel 4.6.). Selanjutnya berdasarkan posisi tersebut dapat diketahui 

strategi apa yang tepat bagi PT Indosat M2. Berikut ini hasil perhitungan matriks 

internal-eksternal pada PT Indosat M2 (gambar 4.1): 

 

Total Skor IFE 

      Kuat           Rata-Rata  Lemah 

         4.0            3.0    2.0         1.0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Matriks EFE-IFE, 2009 

Gambar 4.1 
Analisis Matriks Internal-Eksternal 

 

 

 
 
I 

 
 

II 

 
 

III 

 
 

VI 

 
 

V 
 

 
 

VI 

 
 

VII 

 
 

VIII 

 
 

IX 

3.0 

2.0 

1.0 

Tinggi 
 
 
 

Sedang 
 
 
 

Rendah 

Total Skor EFE 

2.70 

3.05 



74 
 

 
 

Analisis Matriks Internal-Eksternal masuk di divisi sel II dapat disebut 

tumbuh dan membangun. Menggunakan strategi intensif yaitu pengembangan 

pasar dan pengembangan produk hal ini sesuai dengan market niche strategy pada 

PT Indosat M2. 

4.2.1.6. Analisis Matriks SWOT 

Setelah penggunaan analisis EFE dan IFE sebagai input stage, kemudian 

digunakan Matriks SWOT sebagai matching stage. Matriks SWOT merupakan 

alat analisis lanjutan yang penting dalam menentukan dan mengembangkan 

alternatif strategi yang tepat. Dalam hal ini adalah penentuan alternatif strategi 

yang tepat bagi PT Indosat M2. 

Key success factors yang digunakan pada Matriks SWOT adalah key 

success factors dari analisis lingkungan internal dan eksternal yang berdasarkan 

kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman 

(threat).  Penjelasan : 

1. Strategi SO ( Strength-Opportunity ) menggunakan kekuatan internal 

perusahaan untuk meraih peluang yang ada di luar perusahaan. 

2. Strategi WO ( Weakness-Opportunity ) bertujuan untuk memperkecil 

kelemahan internal perusahaan dengan memanfaatkan peluang 

eksternal. 

3. Strategi ST ( Strength-Threat ) , perusahaan berusaha untuk 

menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal. 

4. Strategi WT ( Weakness-Threat ) merupakan taktik untuk bertahan 

dengan cara mengurangi kelemahan internal serta menghindari 

ancaman. 
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Penjelasan lebih lanjut dapat diamati pada hasil analisis Matriks 

SWOT sebagai berikut : 

Tabel 4.7 
Analisis Matriks SWOT pada PT Indosat M2 

                           IFAS 
 
 
 
 
       
EFAS 
 

Strength (S) 
 

1. Kontribusi yang tinggi 
dari segmen khusus 

2.  Memiliki teknologi 
tingkat atas 

3. Memiliki staff 
operasional dengan skill 
memadai dan 
berpengalaman 

4. Kualitas produk yang 
setara dengan pesaing 
terdekat 

5. Dukungan perusahaan 
induk 

Weakness (W) 
1. Pemasaran yang kurang 
agresif dan inovatif 
2. Jarak yang jauh BTS dengan 
jalan dan halangan geografis 
3. Biaya operasional belum 
efisien 
4. Low Branding pada 
beberapa daerah 
5.Umur pakai Teknologi 

Opportunity (O) 
1.Potensi bermitra 

dengan reseller 
2. Potensi pasar terbuka 
3. Bandwith nasional 

meningkat 
4. Ceruk pasar yang 
belum dimanfaatkan 
(contoh: gamers) 
5. Banyak pilihan 
pemasok teknologi 

Strategi SO 
1.Membina mitra reseller 
dengan tujuan agar bisa 
menambah penjualan kepada 
pengguna internet dan 
memasang iklan pada reseller 
tersebut 
2. Dengan adanya keunggulan 
teknologi yang sudah kelas 
atas maka penjualan melalui 
reseller digencarkan dengan 
mengandalkan teknologi 
tersebut 
3.Membina hubungan baik 
dengan gamers dengan 
memberikan kualitas produk 
yang baik 

Strategi WO 
         
1. Melakukan pembinaan 
terhadap Reseller dalam 
memasaka produk dengan 
berbagai inovasi (paket dan 
harga) 
2. Menggunakan sistem BTS 
terpadu antar menara sehingga 
pasar baru tetap terbuka tanpa 
biaya tinggi 
3. Merangkul gamers pada 
beberapa daerah low branding 
 

Threat (T) 
        
1. Ancaman pesaing 

baru 
2. Produk teknologi baru 
3. Pasokan listrik 
4. Kebijakan pemerintah 

dalam mengatur 
jumlah dan lokasi BTS 

5. Cuaca 

Strategi ST 
 
1. Menguatkan keunggulan dalam 
teknologi atas dan sebagai pemain 
lama 
2. Menggunakan alat-alat 
teknologi tingkat atas agar 
cakupan area BTS meningkat dan 
stabil 

Strategi WT 
         
1. Melakukan promosi pada 
daerah-daerah low branding 
2. Penggunaan sistem subtitusi 
alat dari produk teknologi baru 
ke lama dan lama di pasang 
pada area cakupan baru. 
 
 

. 
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4.2.2. Perumusan Market Niche Strategy 

Setelah melakukan analisis lingkungan bisnis, maka bisa diketahui 

bagaimana langkah-langkah selanjutnya dalam melakukan Market Niche Strategy. 

Analisis lingkungan tersebut berguna untuk acuan dalam memelihara ceruk lama 

dan mencari ceruk baru. 

4.2.2.1. Memelihara Ceruk Pasar Lama 

Menurut Dalgic (2007:19) langkah-langkah dalam memelihara ceruk lama 

melalui Relationship Marketing yang disesuaikan dengan kondisi Indosat M2 

(melalui wawancara dengan management PT Indosat M2) adalah: 

1. Develop a Continous Information System. 

Hal pertama yang harus dilakukan PT Indosat M2 dalam memelihara 

ceruk pasar yang lama adalah membuat database yang mampu 

menyediakan seluk-beluk konsumen, diantaranya prospek dan umpan 

konsumen (consumer trait).  

2. Apply Differentiation.  

Lakukan differensiasi, tidak sekedar berbeda: tawarkan juga manfaat 

yang signifikan pada konsumen. Komunikasikan dengan konsumen 

tentang bagaimana produk perusahaan dapat memenuhi kunci motif 

pembelian. 

3. Do Not Compete in the Same Market Segments with Yourself. 

Hal yang dimaksud adalah “kanibalisasi” antar merek suatu perusahaan 

dalam kategori yang sama. PT Indosat M2 yang menjual jasa layanan 

internet mobile   bisa memenuhi step ini karena layanan mobile lainnya 

berbeda perusahaan.  
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4. Create Your Safe Heaven. 

Hal selanjutnya adalah dengan membuat entry barrier bagi pendatang 

baru. Menjalin hubungan jangka panjang dengan pelanggan perlu 

dilakukan bagi PT Indosat M2. Pembentukan customer service & care 

yang baik bisa untuk menyiasati pindahnya pelanggan. 

5. Do Not Spread Too Thin. 

Menurut langkah ini, Indosat M2 dituntut untuk  tetap fleksibel, jangan 

menghabiskan skill dan resources hanya untuk ceruk yang sudah ada. 

6. Develop a Corporate Marketing Strategy 

PT Indosat M2 juga harus merumuskan alternatif strategi yang akan 

dikombinasikan dengan Market Niche Strategy, diambil dari analisis 

lingkungan bisnis sebelumnya diantaranya strategi SWOT (yang terbagi 

dalam strategi SO, ST, WO, WT) kemudian strategi dari Matriks IE. 

4.2.2.2. Mencari Ceruk Pasar Baru 
 

Menurut Dalgic (2007:21) langkah-langkah selanjutnya setelah memelihara 

(establish) ceruk pasar lama adalah mencari ceruk pasar baru. Langkah-

langkahnya adalah: 

1. Be Alert; Be in Control 

Artinya PT Indosat M2 tetap harus waspada dalam memantau dinamika 

pasar, mencari peluang dan segmen yang berprospek untuk dilayani ke 

depannya. 

2. Do Not Be Static; Look for New Pastures Continnously 

PT Indosat M2 harus mengembangkan berbagai kemungkinan untuk 

menciptakan produk baru. Perlu juga melakukan research di lapangan 

seputar masalah “mengapa konsumen lebih memilih produk pesaing 

dari produk kita? Apa yang konsumen harapkan dari produk kita?”. 
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3. Minimize your Dependence on Any One Customer or Product 

PT Indosat M2 sebaiknya tidak bergantung pada ceruk tertentu saja, 

sebisa mungkin ciptakan ruang baru untuk melakukan manuver.  

Mencari ceruk pasar baru bisa dilakukan dengan kerangka kerja analitis Blue 

Ocean Strategy yang dikemukakan oleh Kim dan Mauborgne (2005: 45), berikut 

adalah “patokan-patokan” yang bisa diterapkan oleh PT Indosat M2: 

1. Membuat Kanvas Strategi 

Memasukkan critical succes factors yang bisa didapatkan dari analisis 

lingkungan internal (matriks IFE) untuk mengisi sumbu horizontal 

kanvas. Ukuran dari sumbu vertikal bisa didapatkan dari skor matriks 

IFE. Faktor-faktor yang masuk dalam kategori horizontal adalah yang 

sering dimanfaatkan (di-“rekayasa”) oleh rata-rata industri untuk 

memenangkan persaingan. 

a. Menentukan skala sumbu vertikal 

Berikut adalah ukuran yang diambil dari bobot, rating matriks IFE. 

Bobot dan rating dikalikan untuk mendapatkan skor yang 

dipergunakan sebagai batas skala dalam sumbu vertikal.  

Tabel 4.8 

Perkalian Bobot dan Rating 

 Bobot 

Rating 0.20 0.15 0.10 0.05 

4 

3 

2 

1 

 

0.80 

0.60 

0.40 

0.20 

0.60 

0.45 

0.30 

0.15 

0.40 

0.30 

0.20 

0.10 

0.20 

0.15 

0.10 

0.05 
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Menurut tabel di atas maka batas skala untuk sumbu vertikal adalah 

antara 0.05 (skor terendah) sampai dengan 0.80 (skor tertinggi).  

b. Menentukan faktor sumbu horizontal 

Faktor yang masuk dalam sumbu horizontal adalah faktor yang 

sering digunakan sebagai keunggulan kompetitif dalam industri, 

faktor tersebut bisa diambil dari Matriks IFE. Faktor-faktor tersebut 

antara lain: 

 Teknologi. Unsur yang masuk adalah faktor “teknologi 

tingkat atas” (Matriks IFE-Kategori kekuatan) dengan skor 

0.40.  

 Standar Kualitas. Unsur yang masuk adalah faktor “kualitas 

produk yang setara dengan pesaing terdekat” dengan skor 

0.40 

 Usaha pemasaran. Unsur yang masuk adalah faktor 

“kontribusi tinggi dari segmen khusus” (Matriks IFE-

Kategori kekuatan) dengan skor 0.80. “pemasaran yang 

kurang agresif dan inovatif” (Matriks IFE-Kategori 

kelemahan) dengan skor 0.20. “citra produk rendah (low 

branding)” (Matriks IFE-Kategori kelemahan) dengan skor 

0.30. Rata-rata skor: (0.80+0.20+0.30):3=0.43 

 Usaha produksi. Unsur yang masuk adalah“staff operasional 

yang memiliki skill dan pengalaman” (Matriks IFE-Kategori 

kekuatan) dengan skor 0.15. “Jarak yang jauh BTS dengan 

jalan dan halangan geografis” (Matriks IFE-Kategori 

kelemahan) dengan skor 0.30. “biaya operasional belum 

efisien” (Matriks IFE-Kategori kelemahan) dengan skor 

0.10. Rata-rata skor: (0.15+0.30+0.10):3=0.18 

c. Menentukan kurva nilai. 

Kurva nilai bertujuan untuk menunjukkan kinerja relatif perusahaan 

terhadap faktor-faktor dalam sumbu horizontal. Kurva nilai 
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didapatkan dengan menyilangkan sumbu horizontal dengan sumbu 

vertikal. 

Gambar 4.2 

Kanvas Strategi PT Indosat M2 
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Kurva di atas menjelaskan bahwa: 

 Kinerja relatif PT Indosat M2 terhadap faktor teknologi 

tergolong tinggi karena hampir mendekati titik tertinggi yaitu 0. 

40). Faktor teknologi ini tergantung pada perusahaan apakah 

berorientasi pada manusia (dengan konsekuensi teknologi 

rendah) atau berorientasi pada teknologi. PT Indosat M2 yang 

bergerak di bidang telekomunikasi tentu berorientasi pada 

teknologi (untuk mengikuti perkembangan jaman agar tidak 

tertinggal dengan pesaing) maka sektor teknologi ini 

dipertahankan lebih baik. 

 Standar kualitas PT Indosat M2 berada pada titik atas rata-rata 

(0.40). PT Indosat M2 jika ingin menciptakan goodwill bagi 

produknya tentu saja masalah kualitas ini harus lebih 

ditingkatkan. Hal yang harus diperhatikan adalah kesadaran 

masyarakat akan kualitas produk sudah meningkat, tentu saja 
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jika ingin mendapatkan lebih banyak konsumen kualitas produk 

perlu dibenahi. 

 Usaha pemasaran PT Indosat M2 berada di atas rata-rata 

(dengan skor 0.43) dan hampir maksimal. Seperti yang sudah 

dibahas sebelumnya bahwa perusahaan cenderung pasif dalam 

usaha pemasarannya. Untuk mendapatkan ceruk baru ataupun 

meningkatkan jumlah customer, pemasaran PT Indosat M2 harus 

lebih aktif lagi.  

 Usaha operasional PT Indosat M2 berada di bawah rata-rata dan 

berada sedikit di atas titik rendah (dengan skor 0.18). Inefesiensi 

biaya operasional adalah masalah utama dalam kinerja 

perusahaan. Untuk meningkatkan usaha ini, opsi strategi 

outsourcing bisa menjadi pilihan bagus (dalam mengatasi 

inefisiensi biaya).  

2. Kerangka Kerja Empat Langkah 

                Kim dan Mauborgne (2005: 52) menjelaskan tahap berikutnya setelah 

menggambarkan kanvas strategi adalah mengimplementasikan   

“Kerangka Kerja Empat Langkah” dengan menganalisis dan menjawab 

empat pertanyaan kunci berikut: 

a. Faktor apa saja yang harus dihapuskan dari faktor-faktor yang 

telah diterima begitu saja oleh industri? 

b. Faktor apa saja yang harus dikurangi hingga di bawah standar 

industri? 
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c. Faktor apa saja yang harus ditingkatkan hingga di atas standar 

industri? 

d. Faktor apa saja yang belum pernah ditawarkan industri sehingga 

harus diciptakan?  

Peranan kerangka kerja empat langkah dalam penelitian ini adalah 

untuk mendekatkan perusahaaan terhadap target konsumen (ceruk baru) 

dengan mengurangi atau menghilangkan faktor-faktor yang ditawarkan 

secara berlebihan namun tidak bermanfaat atau justru menambah struktur 

biaya yang tidak perlu. Selain itu, juga bertujuan untuk menambah sumber 

nilai baru. Karena itu, sebelum masuk dalam tahap ini perlu diketahui dulu 

siapa calon konsumen (ceruk baru) yang bisa menjadi target konsumen PT 

Indosat M2. Konsep tiga tingkat non-konsumen milik Kim (2005: 146) 

juga bisa membantu perusahaan dalam menemukan calon konsumen. 

Berikut adalah contoh calon konsumen (ceruk baru) yang bisa menjadi 

target PT Indosat M2: 

 Mitra dengan institusi pendidikan. Supaya PT Indosat M2 

dapat “mendekati” target konsumen ini adalah dengan cara 

pendidikan berbasis teknologi (email, chatting, webcam, dll). 

Mengurangi pemasaran melalui distribusi umum, dan 

menciptakan pendidikan basis internet.  

 Mitra dengan gamers, dimana PT Indosat menyediakan 

produknya khusus game online saja. Untuk mendekati 

konsumen ini bisa dengan bekerjasama dengan vendor game 

tersebut agar exclusive hanya pengguna Indosat M2 yang bisa 
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merngakses game tersebut. Mengurangi distribusi bagi 

pelanggan korporat 

 Menciptakan citra produk agar konsumen yang tidak mengenal 

tahu dan minat. 

Jadi, dari semua contoh di atas maka terdapat faktor-faktor yang 

perlu dihapuskan, dikurangi, ditingkatkan, dan diciptakan. Faktor-

faktor tersebut dapat dimasukkan ke dalam skema di bawah ini, untuk 

merangkum dan mempermudah manajer dalam mengetahui dan 

mempelajari lebih lanjut faktor-faktor tersebut. 

Gambar 4.3. 

Skema Hapuskan-Kurangi-Tingkatkan-Ciptakan 

 PT Indosat M2 

 

MENGHAPUSKAN 

-Pemakaian plastik 

 

MENINGKATKAN 

-Citra Produk 

 

MENGURANGI 

-Biaya operasional 

MENCIPTAKAN 

-Penggunaan kemasan kertas 

-Layanan khusus gamers 

-Layanan khusus pendidikan 

 
Keterangan: Semua kolom skema di atas tidak harus terisi semua tergantung kebutuhan. 

 

Dengan mempelajari skema di atas, diharapkan PT Indosat dapat  

menemukan ruang gerak baru dalam industri untuk melakukan manuver. Tujuan 

lainnya adalah untuk menciptakan suatu perbedaan dengan para pesaing dalam 

industri, sehingga perusahaan tidak “terseret arus” industri untuk sekedar menjadi 

pengikut pasar.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

 Analisis IE menunjuk pada sel II dimana strategi yang sesuai untuk 

memperbaiki kondisi PT Indosat M2 adalah strategi intensif. 

 Analisis Matriks SWOT menawarkan beberapa alternatif strategi yang 

didasarkan pada kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan 

ancaman eksternal yang dihadapi PT. Indosat M2. Berdasarkan 

pembahasan pada bab 4, maka strategi yang tepat bagi PT. Indosat M2  

adalah : 

             a. Strategi SO 

1.Melakukan strategi pengembangan pasar. 

2. Mencari celah pasar yang baru. 

3. Strategi promosi untuk memberitahukan kualitas produk pada   

calon konsumen. 

             b. Strategi WO 

Merangkul gamers pada beberapa daerah low branding  .             

c. Strategi ST 

Menggunakan teknologi atas dalam menghadapai pesaing baru. 

           d. Strategi WT 

Promosi pada daerah low branding agar tidak terdahului pesaing 
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 Pada analisis lingkungan disimpulkan strategi yang tepat adalah strategi 

intensif, yaitu strategi pengembangan pasar, dimana target pasar bisa 

ditambah lagi dengan aplikasi khusus gamers serta bisa dengan 

menambah instensitas iklan agar lebih mengena kepada konsumen. 

 Langkah memelihara ceruk lama. Hal penting yang penting untuk 

dilakukan adalah menjalin long relationship dengan pemasok dan 

konsumen, caranya dengan menerapkan Relationship Marketing 

menurut Dalgic. Apabila disesuaikan dengan kondisi perusahaan yaitu: 

- Mencari tahu dahulu bagaimana seluk beluk konsumen. 

- Melakukan perbedaan dengan cara bagaimana produk yang yang 

ditawarkan akan memenuhi keinginan dan kebutuhan dari pembeli. 

- Menciptakan entry barier dengan cara harga yang bersaing, 

teknologi yang berkembang (menyesuaikan), dan service layanan 

yang memuaskan. 

- Tidak menghabiskan semua resources untuk ceruk yang ada, tetapi 

juga untuk mencari ceruk yang baru. 

- Menggunakan strategi dari Matriks SWOT dan Matriks IE. SWOT 

menggunakan pembinaan mitra reseller, melakukan subtitusi 

penggunaan teknologi antar BTS, dan promosi pada daerah yang 

belum terjamah sempurna (low branding). Matriks IE yaitu dengan 

pengembangan produk seperti penggunaan internet khusus untuk 

malam hari. 

 Mencari ceruk pasar baru. Hal penting dalam mencari ceruk baru adalah 

dengan mengidentifikasi dahulu calon konsumen, kemudian 

mengimplementasikan kerangka kerja analisis Blue Ocean Strategy. 

Memperhatikan dinamika pasar dan mencari ceruk pasar merupakan 

langkah awal, kemudian dengan cara mengembangkan berbagai 

kemungkinan untuk menciptakan produk baru. Teknisi yang skillfull 

bisa digabungkan dalam suatu wadah untuk berinteraksi dengan manajer 
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operasional dan pemasaran agar mendapat penggunaan yang efisien dan 

sesuai dengan kondisi permintaan konsumen. Mengurangi 

ketergantungan terhadapa ceruk yang baru merupakan keharusan.  Cara-

caranya dalam mencari ceruk pasar baru dengan kerangka kerja analitis 

(kanvas strategi dan kerangka empat langkah). 

5.2. Saran 

Beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan bahan petimbangan bagi PT 

Indosat M2 dalam merumuskan dan melaksanakan strategi yang tepat: 

1. Mulai melakukan agresivitas pemasaran mengingat masih ada 

sejumlah celah/ceruk pasar yang masih belum dimanfaatkan. 

Strategi pengembangan pasar menjadi alternatif utama untuk 

dilaksanakan. 

2. Promosi bisa dilakukan dalam rangka memperkenalkan dan 

membangun brand PT Indosat M2 pada low branding dan gamers. 

3. Aktif dalam mencari celah pasar yang baru. 
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