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BAB I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Kebijakan Industri Nasional sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah dan Jangka Panjang (Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005) menyebutkan bahwa 
dalam jangka panjang pengembangan industri Nasional diarahkan pada penguatan, 
pendalaman dan penumbuhan klaster pada kelompok industri : (1) Industri Agro, (2) Industri 
Alat Angkut, (3) Industri Telematika, (4) Basis Industri Manufaktur,  dan (5) Industri Kecil dan 
Menengah Tertentu. 

Pokok-pokok rencana aksi dalam mengembangkan industri Telematika  dilakukan melalui : 

1. Pengembangan sentra-sentra industri Telematika, 
2. Mengembangkan aliansi strategis, serta peningkatan kemampuan SDM.  
3. Membangun industri Telematika Indonesia sebagai basis produksi global. 
Mengingat bahwa Telematika merupakan industri yang sangat berdasarkan perkembangan 
teknologi, cita-cita menjadikan Telematika industri telematika sebagai salah satu industri masa 
depan Indonesia, antara lain dilakukan dengan melalui pendekatan Klaster. 

Untuk melaksanakan industrialisasi telematika nasional dengan pendekatan klaster, diperlukan 
diagnosis potensinya, serta membangun komunitas klaster industri telematika yang terikat 
dalam visi, misi dan rencana aksi bersama. Dalam rangka pendiagnosisan potensi klaster 
industri telematika inilah Departemen Perindustrian melakukan pelelangan pekerjaan 
Kosultansi Diagnosis Potensi Klaster Industri Telematika dengan menetapkan PT Multi 
Grahita Nusantara sebagai pelaksana pekerjaan konsultansi sebagaimana diatur dalam 
Kontrak antara Direktorat Industri Telematika dengan PT Multi Grahita Nusantara. 

B. Tujuan dan Sasaran 

Kegiatan Konsultansi Diagnosis Potensi Klaster Industri Telematika bertujuan untuk: 

1. Melakukan diagnosis potensi klaster industri telematika 
2. Membangun komunitas klaster industri telematika yang terikat dalam visi, misi dan 

rencana aksi bersama. 
Dari kegiatan di atas, diharapkan akan dihasilkan : 

1. Terbangunnya Konsep Aplikasi Pengembangan Klaster Industri Telematika, yang 
merupakan rumusan bersama antara Direktorat Jendral Industri Alat Transportasi dan 
Telematika (IATT), Departemen Perindustrian dengan semua stakeholder, yang 
dirangkum dalam Dokumen Konsep Aplikasi Klaster Industri Telematika 
(conceptualizing).  

2. Terbangunnya Rantai Nilai dan semua komponen Klaster Industri Telematika, mulai dan 
Perusahaan Inti, Jaringan Pemasok, Perusahaan Terkait dan Perusahaan Penunjang 
yang saling terintegrasi penuh membangun suatu Nilai Tambah bersama.  

3. Didapatkannya elemen-elemen kunci pengembangan klaster industri telematika yang 
terdiri dari Perusahaan Inti (Champion), perusahaan aglomerasi anggota klaster yang 
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mempunyai komitmen dan dedikasi yang tinggi untuk mengembangkan klaster industri 
telematika, serta stakeholders lainnya dengan segenap Rantai Nilai dan Nilai Tambah, 
Infrastruktur (teknologi dan ekonomi) pendukung pengembang klaster 

4. Diperolehnya diagnosa kompetensi calon-calon perusahaan champion, aglomerasi dan 
stakeholders lainnya yang dianalisis berdasarkan analisis usaha dan kompetensi 

5. Tersedianya hasil analisis keseimbangan produksi, skala ekonomi dan dinamika klaster 
serta infrastruktur ekonomi dan teknologi 

6. Terbangunnya Visi Klaster, yang dibangun atas dasar komunikasi yang konstruktif dan 
partisipatif, antara Perusahaan Inti dengan stakeholder yang lainnya. 

7. Terbentuknya suatu Rencana Aksi dalam bentuk program sebagai acuan 
pengembangan Klaster industri Telematika. 

 



 

BAB II. METODOLOGI 
 

A. Konsep Aplikasi Pengembangan Klaster Industri Telematika 

Konsep Klaster Industri Telematika menjelaskan urgensi dan tahapan pembentukan Klaster 
Industri Telematika (KIT), dan sekaligus sebagai landasan untuk diagnosis potensi KIT. 
Langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun konsep aplikasi pengembangan klaster 
industri telematika ini adalah Studi Pendahuluan, Identifikasi Embrio Klaster Telematika, 
Penyusunan Kerangka Pembentukan Klaster, dan Melakukan Gap Analysis. Konsep KIT 
disusun berdasarkan kajian referensi, benchmarking, dan pengalaman konsultan. Konsep 
Klaster Industri Telematika dianalisa dengan metode sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Global Framework Diagnosis Klaster Industri Telematika 
 

A.1. Studi Pendahuluan Industri Telematika Nasional 

Studi Pendahuluan dimaksudkan untuk secara umum menghimpun informasi mengenai 
industri telematika yang menyangkut 3 pelaku utama yaitu penyedia infrastruktur (ICT 
infrastucure), vendor (ICT business vendor), dan  alat (ICT devices) . Hasil keluaran dari studi 
pendahuluan industri telematika nasional ini adalah data-data  yang bisa dijadikan acuan 
identifikasi embrio klaster industri telematika. 

A.2. Identifikasi Embrio Klaster Industri Telematika 

Klaster industri telematika terbentuk mulai dari fase embrio klaster, berkembangnya klaster, 
bahkan hingga menyurutnya. Untuk mengetahui ada tidaknya embrio tersebut dan atau taraf 
perkembangan pembentukan klaster, maka akan dilakukan pendalaman terhadap tiga 
komponen inti dalam bangun aplikasi telematika yaitu infrastruktur, pengoperasian dan 
peralatan telematika (telematics infrastruture, operation, telematics devices), dan 
perkembangan telematika di negara-negara maju. 
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Gambar 2. Anatomi Aplikasi Telematika 
 

Identifikasi embrio klaster telematika didasarkan atas anatomi diatas dan pengelompokan 
berdasarkan kedekatan geografis industri-industri yang merupakan komponen inti dan 
komponen pendukung telematika.   

Kedekatan geografis ini tidak semata-mata ditafsirkan sebagai kedekatan karena jarak tertentu, 
tetapi akan juga memasukkan ketersedian prasarana fisik untuk transportasi dan 
telekomunikasi sebagai parameter lokasi.   Pengumpulan data mengenai faktor lokasi ini 
dilakukan sebagai berikut: 

Tabel 1. Metode Pengumpulan Data  mengenai  Faktor Lokasi bagi Perkembangan Klaster 

METODE  SUMBER DATA DAN 
INFORMASI FAKTOR LOKASI 

PENGUMPULAN DATA 

Biaya Hidup, Pajak dan insentif, 
upah minimum rata-rata  

Document review untuk Rencana 
Pembangunan, Peraturan perundangan 
yang relevan 

Biro Pusat Statistik Pusat dan 
Daerah, Bappeda, Depperin, 
Depdag, Dinas Perindustrian, 
Dinas Perdagangan Studi Pustaka untuk statistik ekonomi 

Nara sumber dan responden Upah pekerja telematika Wawancara dengan asosiasi dan pelaku 
bisnis telematika Biro Pusat Statistik Pusat dan 

Daerah, Bappeda, Depperin, 
Depdag, Dinas Perindustrian, 
Dinas Perdagangan  

Studi Pustaka untuk statistik ekonomi  

Kualitas transportasi Observasi terbatas di lokasi terpilih Biro Pusat Statistik Pusat dan 
Daerah, Bappeda, Depperin, 
Depdag, Dinas Perindustrian, 
Dinas Perdagangan  

Studi Pustaka untuk statistik ekonomi  
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METODE  SUMBER DATA DAN 
INFORMASI FAKTOR LOKASI 

PENGUMPULAN DATA 

Skala dan ciri ekonomi lokal Studi Pustaka untuk statistik ekonomi  Biro Pusat Statistik Pusat dan 
Daerah 

Iklim kerjasama Wawancara dengan asosiasi dan pelaku 
bisnis telematika dan Pemerintah Daerah 

Nara sumber dan responden 

Sarana bagi transfer 
pengetahuan 

Wawancara dengan asosiasi dan pelaku 
bisnis telematika dan Pemerintah Daerah 

Nara sumber dan responden 

Biro Pusat Statistik Pusat dan 
Daerah, Bappeda, Depperin, 
Depdag, Dinas Perindustrian, 
Dinas Perdagangan 

Observasi terbatas di lokasi terpilih 

Studi Pustaka  

Nara sumber dan responden Perguruan Tinggi Teknologi Wawancara dengan asosiasi dan pelaku 
bisnis telematika dan Pemerintah Daerah Biro Pusat Statistik Pusat dan 

Daerah, Bappeda, Depperin, 
Depdag, Dinas Perindustrian, 
Dinas Perdagangan 

Observasi terbatas di lokasi terpilih 

Studi Pustaka  

 

A.3. Kerangka Pembentukan Klaster Industri Telematika  

Untuk penyusunan konsep pengembangan industri dengan pendekatan klaster, terlebih dulu 
harus diidentifikasi faktor penentu keberhasilan klaster industri, baik elemen “lunak” seperti 
jaringan dan pengembangan institusi maupun elemen “keras” seperti infrastruktur fisik, serta 
elemen yang tidak terlihat seperti kepemimpinan dan budaya kewirausahaan. Identifikasi juga 
dilakukan terhadap faktor lainnya yang juga berkontribusi pada keberhasilan perkembangan 
klaster seperti akses pada pasar, finansial, dan jasa-jasa khusus, dan advokasi yang 
membantu usaha perorangan tetapi belum mengarah pada klaster secara eksplisit.. Dalam 
pada itu, dilakukan pula pemetaan proses bisnis dengan menggunakan Model Value Chain 
untuk melakukan analisa terhadap proses bisnis dan pemetaan aliansi strategis. Tahap 
Pemetaan Value Chain Organisasi merupakan tahapan analisa untuk mencari kondisi ideal 
proses bisnis stakeholder klaster. Pada tahapan ini, pihak konsultan melakukan assessment 
lebih mendalam untuk menggali berbagai data, informasi dan proses-proses yang menyangkut  
input, out put dan critical success factor. 

 

Gambar 3.  Framework analisa entitas bisnis 

Ringkasan Eksekutif Diagnosis Potensi Klaster Industri Telematika 

11 



 

Selain analisa terhadap CSF, pengembangan klaster industri telematika juga memperhatikan 
adanya aliansi strategis. Aliansi strategis merupakan aglomerasi perusahaan-perusahaan 
dalam suatu klaster dan memenuhi kompetensi menurut core business yang ditekuninya.  

 

Gambar 4. Pemetaan aliansi strategis 

A.4. Gap Analysis 

Gap Analysis merupakan analisis atas kondisi saat ini dan akan ditransformasikan kepada 
suatu kondisi atau status tertentu yang merupakan end in mind dari industri menurut visi atau 
wawasan para stakeholders. Perumusan end in mind akan mengacu pada apa yang menjadi 
tujuan dari Kebijakan Industri Nasional  dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005. Dari 
proses gap analysis ini didapat rekomendasi-rekomendasi atas rencana aksi yang dituangkan 
dalam bagan berikut: 
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Gambar 5. Bagan rekomendasi rencana aksi 
 

B. Metode Pengumpulan Data 

B.1. Metode Sampling 

Metode sampling dilakukan untuk memilih objek survey, karena tidak mungkin melakukan 
survey terhadap semua perusahaan aglomerasi dalam klaster. Karena itu diperlukan teknik 
sampling. Metoda sampling yang digunakan adalah stratifikasi sampling, yaitu sample 
berstrata. 

B.2. Participatory Research 

Klaster dibangun dengan kesadaran dan visi bersama. Karena itu partisipasi semua 
perusahaan dan stakeholder sangat menentukan. Partisipasi ini harus dimunculkan sejak awal, 
yakni sejak pengambilan data. 

Diagnosis klaster bukan hanya studi atau penelitian. Tetapi lebih menekankan pada 
membangun suatu kerjasama komplementer. Wujud kongkritnya adalah terbangunnya suatu 
aliansi strategis dari beberapa komponen usaha untuk daya saing bersama. 

Prinsip dasar partisipatory research adalah mengurangi pengaruh induktif dan opini peneliti. 
Peranan peneliti adalah sebagai fasilitator. Perusahaan yang menjadi target dalam klaster, 
pada proses pengambilan data tidak diposisikan sebagai objek survei, tetapi subjek yang 
bersama-sama memberikan informasi dengan pemahaman sendiri, bukan pada opini peneliti. 
Metode yang dipergunakan dalam participatory research ini  adalah Focus Group Discussion 
(FGD). 
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C. Lingkup Sumber Data 

C.1. Data Primer 

Data primer yang dikumpulkan merupakan data yang dikumpulkan pada unit-unit usaha, 
lembaga dan perorangan terpilih berdasarkan kaidah pemilihan sample yang dituangkan 
dalam  metodologi.  Data primer dapat dikelompokkan menjadi  profil, jejaring, organisasi 
kompetensi dan organisasi.  Sumber-sumber data primer meliputi Direktorat Telematika, 
Departemen Perindustrian, Federasi Teknologi Informatika Indonesia, Perusahaan yang 
bergerak di bidang industri telematika.  

C.2. Data Sekunder 

Data sekunder yang dikumpulkan dapat dikelompokkan menjadi (1) unit-unit industri dan (2)  
statistik industri, perdagangan, infrastruktur, demografi, pendidikan, dan keuangan. Sedangkan 
data primer yang berhasil dikumpulkan berupa jawaban pada wawancara dan kuisioner yang 
telah diisi.   Selain dari Departemen Perindustrian, data sekunder dikumpulkan dari  Badan 
Pusat Statistik, Jakarta, Departemen Perdagangan, Asosiasi-as0siasi bisnis, perusahaan yang 
bergerak di bidang industri peralatan telekomunikasi dan jasa telematika, Lembaga-lembaga 
terkait lainnya seperti Menkominfo dan Perguruan Tinggi, Badan-badan Dunia yang terkait 
dengan perdagangan, pengaturan dan pembangunan sektor ICT seperti WTO, ITU, dan 
UNCTAD. Data yang dikumpulkan dari sumber-sumber sekunder ini difokuskan kepada 
statistik industrial terpilih , unit-unit usaha dan faktor lokasi pada  provinsi terpilih.  

C.3. Lingkup Produk 

Sebagai acuan, untuk lingkup produk digunakan model kerangka keterkaitan industri 
telematika sebagai kerangka pembatas populasi. Untuk jenis produk yang lebih detil digunakan  
standard klasifikasi industri yang digunakan Badan Pusat Statistik dan atau pencatatan ekspor-
impor dari Departemen Perdagangan.  Lingkup produk dimaksudkan untuk mengidentifikasi 
sektor manufaktur yang terlibat pada industri telematika.  
C.4. Lingkup Kelembagaan 

Lingkup kelembagaan mengacu kepada (1) kerangka keterkaitan industri telematika yang 
menunjukkan lembaga-lembaga yang terkait dengan industri telematika dan (2) berdasarkan 
kerangka Koordinasi bidang telematika, lembaga-lembaga yang dilingkup oleh pengumpulan 
data meliputi antara lain, Departemen Perindustrian, Departemen Kominfo, Departemen 
Perdagangan, Departemen Keuangan dan Perbankan, Departemen Pendidikan Nasional, 
Departemen Hukum dan HAM, BPPT dan Lembaga-lembaga Riset Pemerintah, Dinas 
Perindustrian, Dinas Telekomunikasi, Perhubungan, Pendidikan, Perdagangan. 

D. Instrumen Pengambilan Data 

D.1. Industri Telematika Nasional 

Data mengenai industri telematika Nasional dikumpulkan melalui dua tahapan pengumpulan 
data, yaitu pengumpulan data sekunder dari sumber-sumber yang relevan dan pengumpulan 
data primer melalui survey lapangan pada unit-unit sample yang seturut kerangka penarikan 
sample. Pengumpulan data ditujukan terutama untuk membangun basis data pelaku industri 
telematika yang paling tidak mencakup identitas unit usaha, ukuran organisasi, isu-isu stratejik 



 

pengembangan bisnis, orientasi pasar, dan jejaring industrial baik antar unit usaha maupun 
antar macam industri.  

D.2. Identifikasi Embrio Klaster Industri Telematika 

Pada proses ini dilakukan analisis terhadap komponen utama industri telematika dan analis 
calaon perusahaan champion yaitu perusahaan yang dipersiapkan untuk memimpin dan 
menggerakkan klaster serta memiliki pengalaman dalam strategi dan operasi manajemen 
sehingga tujuan dari klaster dapat tercapai. 

D.3.   Kerangka Pembentukan Klaster Industri Telematika 

Konsep pengembangan klaster industri telematika mengandung (1) Perusahaan Champion, 
perusahaan aglomerasi anggota klaster serta stakeholders lainnya dengan kompetensinya 
masing-masing, (2) Rantai Nilai dari semua komponen Klaster Industri Telematika (3) Visi 
dan Misi Klaster, dan (4) Rencana Aksi pengembangan klaster telematika. Data untuk 
penyusunan konsep pengembangan klaster industri telematika dilakukan sebagai berikut (1) 
Calon Pembentuk Klaster dan Kompetensinya, (2) Rantai Nilai Komponen Klaster. 

E. Analisis Data 

Analisis data dimaksudkan untuk mensistematikan data dan informasi agar diperoleh pemahaman 
mengenai pemusatan dan kecenderungan karakteristik industri telematika. Analisis diawali dengan 
pengolahan data sesuai dengan konteksnya dengan cara memasukkan data ke dalam format-format 
akhir dilanjutkan dengan merangkum data data statistik untuk diinterpretasikan oleh tenaga ahli. 
Rangkaian pekerjaan analisis data pada kegiatan Diagnosis Pengembangan Klaster Industri 
Telematika ini adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 6. Rangkaian kegiatan diagnosis klaster industri telematika 

Untuk setiap tahapan di atas, metode dan atau alat analisis yang digunakan pada dasarnya 
adalah teknik deskriptif dengan penjelasan sebagai sebagai berikut: 
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Tabel 2 Metode analisis 

TAHAPAN METODE/ TOOLS YANG 
DIGUNAKAN PENJELASAN 

Pembentukan 
Klaster Industri 

Deskripsi Data yang diperoleh dari perusahaan 
sample diolah dengan teknik statistik 
Analisis Klaster untuk memperoleh 
informasi obyektif mengenai kedekatan 
unit-unit usaha karena faktor lain selain 
faktor lokasi.  
Klaster-klaster yang terbentuk melalui 
analisis ini akan menjadi acuan bagi 
pembentukan klaster atau membentuk 
klaster hipotetik 

Deskripsi dengan 
ggunakan pendekatan 

Industrial Analysis 
men

Melalui analisis ini akan diperoleh faktor-
faktor kunci dalam menyusun rencana 
pembangunan klaster industri 
telematika, seperti Anggota/elemen 
penyusun klater, Rantai Nilai , 
Kompetensi 

Pengembangan 
Klaster Industri 
Telematika 

Focus Discussion Group 

 

Workshop dan Seminar 

Visi 
Strategi 
Rencana Aksi 
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BAB III. PELAKSANAAN 
 

A. Perolehan Data 

A.1. Statistik Industri 

Statistik industri yang dikumpulkan meliputi statistik industri secara agregat , yang 
meliputi Impor- Ekspor Produk Telematika dan Produk Terkait, Unit Usaha dan 
kelompok produk. 

A.2. Data pada Level Unit Usaha 

Perusahaan-perusahaan sample memberikan data-data sekunder yang meliputi jenis 
produk barang atau jasa, jejaring, pelanggan, aspek produksi dan aspek organisasional 
yang secara khusus (dalam konteks Klaster Industri Telematika) akan diungkap pada 
bagian Analisis Data.  Sementara untuk data primer terkumpul data mengenai Rantai 
suplai, Visi Industri, Faktor pendorong dan penghambat industri, Kompetensi teknis, dan 
Organisasi.  

A.3. Faktor Lokasi 

Data faktor lokasi pada wilayah yang menjadi lingkup diagnosis ( DKI Jakarta, Riau, 
Jawa Timur, Bali, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Riau) terutama mencakup 
data umum Provinsi atau seperti luas provinsi atau wilayah, jumlah penduduk, PDRB, 
pengeluaran Pemerintah, infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, infrastruktur 
ekonomi lainnya. 

B. Studi Pendahuluan Industri Telematika Nasional 

B.1. Produk  

Studi pendahuluan memberi hari berupa pengertian mengenai industri telematika yang 
dirangkum dari berbagai sumber mencakup proses industri, produk dan kelembagaan.  Produk 
dari industri telematika yang dinikmati end-user adalah informasi. Agar informasi sampai 
kepada end-user diperlukan perangkat atau piranti pengemasan, penyampaian, dan 
penerimaannya.Telematika bertumpu pada industri perangkat keras (hardware) dan perangkat 
lunak (software).  Kedua industri ini karena tuntutan pasar dan peluang-peluang baru telah 
mengalami perubahan dalam hal connectivity dan mobility teknologi serta perubahan struktural 
dalam industri. Telematika merupakan industri yang menggunakan secara terintegrasi 
telekomunikasi dan informatika. 

Berdasarkan rentang produknya, telematika terdiri atas kelompok barang dan jasa, meliputi 
industri perangkat (devices), infrastruktur/jaringan (access, nodes, transport, support), dan 
software (piranti lunak) termasuk aplikasi (content). Badan Internasional Telekomunikasi 
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(International Telecommunication Union) dalam Key Global Telecom Indicators for the World 
Telecommunication Service Sector 1  menyebutkan produk barang dan jasa yang 
berhubungan dengan ICT meliputi telefon sambungan tetap, mobile-telephone, komputer dan 
internet.  Lingkup bisnis ICT menurut OECD adalah mulai dari manufacturing, construction, 
wholesale trade, retail trade, hotel dan restoran, transportasi, penyimpanan data dan 
komunikasi, keuangan dan asuransi, penyewaan dan bisnis jasa lainnya. 

B.2. Perkembangan Teknologi dan Industri Telematika 

Perkembangan industri telematika sangat berhubungan dengan perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi serta perkembangan mobilitas manusia karena pertumbuhan 
ekonomi.  Tuntutan ketersedian informasi pada ruang dan waktu yang kian tidak dibatasi 
(ubikuitas) serta kompleksitas fortofolio bisnis dalam industri teknologi informasi dan 
telekomunikasi menumbuhkembangkan bisnis telematika mulai dari layanan informasi antar 
manusia, antara manusia dengan mesin dan antara mesin dengan mesin. 

B.3. Perkembangan dan Trend Industri Telematika Indonesia 

Cikal bakal industri telematika Indonesia atau lebih spesifik lagi ICT, dimulai menjelang 
pertengahan abad ke 19, ketika pada tahun 1842 pemerintahan kolonial mendirikan sebuah 
badan usaha swasta penyedia layanan pos dan telegrap2. Badan Usaha yang kemudian 
berubah menjadi sebuah jawatan yang mengatur layanan pos dan telekomunikasi pada tahun 
1906 (PTT, Post Telegraaf en Telefoon Dienst). PTT inilah yang dikemudian hari berkembang 
menjadi PN Postel, PN Pos dan Giro hingga akhirnya  pada 1974 PN Telekomunikasi dipecah 
menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) yang menyelenggarakan jasa 
telekomunikasi nasional maupun internasional dan PT INTI yang memproduksi peralatan 
telekomunikasi, demikian seterusnya hingga pada tahun 1991 Perumtel menjadi PT 
Telekomunikasi Indonesia, yang kemudian menjadi Perusahaan Terbuka (14 Nopember 
1993). 

Sementara itu, dalam rangka peningkatkan pelayanan telekomunikasi di seluruh tanah air, 
Pemerintah membentuk 1980 PT Indonesian Satellite Corporation (Indosat) untuk 
menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional, terpisah dari Perumtel, menyusul upaya 
Pemerintah membangun infrastruktur telekomunikasi antara ini dengan diluncurkannya  Satelit 
Palapa A1 diluncurkan pada tanggal 9 Juli 1976.  Tersedianya satelit komunikasi ini membuat 
industri telekomunikasi Indonesia berkembang pesat.. 

a) Industri Telekomunikasi 
Peran sektor telekomunikasi dalam industri telematika Indonesia sangat penting. 
Pertumbuhan sektor telekomukasi dalam lima tahun terkahir sangat pesat, paling tidak 
untuk perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, PT Telkom. Faktor teledensitas 
di Indonesia tetap merupakan yang terendah di antara lima atau enam kekuatan 

 

 

 

 
1  Iternational Telecommunication Union : Key Global Telecom Indicators for the World Telecommunication Service Sector 

http://www.itu.int/ITU-D/ict/ 
2 PT Telekomunikasi Indonesia, 2006. Laporan Keuangan Tahun 2005. 



 

ekonomi utama di AsiaTenggara, dan merupakan salah satu yang terendah di dunia. 
Pesatnya perubahan teknologi digital menyebabkan teknologi telekomunikasi dipaksa 
menyesuaikan diri, dengan akibat lebih lanjut perkembangan industri yang 
mendasarkan kekuatannya pada teknologi digital akan mempunyai peluang untuk 
berkembang pesat dalam beberapa tahun ke depan ini. 

b) Industri Perangkat Telematika 
Banyaknya unit industri besar dan sedang menurut klasifikasi industri Badan Pusat 
Statistik 30001, 30003, 31300,32100,32200 selama tahun 2000 – 2003 adalah sebagai 
berikut: 
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Gambar 7. Banyaknya Unit Industri Telematika 

c) Keragaman Produk Industri 
Dari direktori perusahaan, katalog industri, daftar anggota asosiasi bisnis dan kelompok-
kelompok masyarakat yang berhubungan  dengan industri telematika peroleh data 
bahwa sebanyak 45 % industri beregerak pada perangkat keras, 41 jasa dan 14 % 
pada perangkat lunak. 

d) Biaya Input dan Nilai Output 
Dari sektor manufaktur, data dari Biro Pusat Statistik  menunjukkan bahwa nilai tambah 
industri telematika selama tahun 2000 sampai dengan 2003 (yaitu industri dengan 
SITC: 30003, 31300, 32100, 32200, 32300) menunjukkan nilai yang cenderung 
meningkat berdasarkan harga pasar, demikian pula dengan nilai out put produksinya. 
Untuk ke lima kelompok industri tersebut, komposisi biaya input  di luar pengeluaran 
untuk tenaga kerja untuk tahun yang sama menunjukkan bahwa pengeluaran untuk 
bahan baku berkisar antara 80 sampai dengan 91 % dari total biaya input di luar tenaga 
kerja, dengan kecenderungan stabil pada angka rata-rata. Dari sisi tenaga kerja, 
pengeluaran untuk menghasilkan output sebagaimana disebutkan pada bagian 
terdahulu menunjukkan komposisi pengeluaran untuk tenaga kerja rata-rata tahunan 
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sebesar 11,24 % dari total biaya dengan proporsi biaya untuk tenaga produksi 70% dari 
total biaya tenaga kerja dan 30 % untuk tenaga non produksi. 

e) Nilai Ekspor Impor 
Dari sisi sisi ekspor dan impor, data dari Departemen Perdagangan menunjukkan 
bahwa untuk barang-barang yang masuk dalam kategori peralatan ICT nilai ekspor 
Indonesia lebih besar dari nilai impor sepanjang tahun 2001 hingga tahun 2005 seperti 
terlihat pada grafik berikut ini: 
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       Gambar 8. Perbandingan Ekspor dan Impor Produk Peralatan dan Komponen Telematika 

f) Jasa Telematika 
Produk telematika yang paling banyak dinikmati oleh masyarakat umum sebagai 
pengguna akhir produk telematika adalah produk yang berhubungan dengan komputer 
dan internet, baik dalam bentuk penggunaan langsung maupun dalam bentuk layanan 
informasi. Indonesia adalah salah satu dari 20 negara di dunia dengan pemakai internet 
terbanyak (peringkat 15), meskipun tingkat penetrasinya termasuk rendah (1,7%).   

B.4. Faktor Lokasi 

Variabel-variabel di dalam faktor lokasi, sebagaimana disebutkan pada bagian meliputi: Biaya 
Hidup, Pajak dan insentif, upah minimum rata-rata, Upah pekerja telematika, Kualitas 
transportasi, Skala dan ciri ekonomi lokal, Iklim kerjasama, Sarana bagi transfer pengetahuan, 
dan Perguruan Tinggi Teknologi.  Data sekunder yang terkumpul untuk tingkat provinsi meliputi 
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, UMR/P, Perguruan Tinggi, Infrastruktur Telekomunikasi, 
Sarana Trasportasi, PDRB, PAD dan Sumber Utama ekonomi. 

B.5. Kondisi pada Level Pelaku Industri 

Diagnosis mengenai kondisi umum pada level pelaku industri dimaksudkan untuk menangkap 
gambaran mengenai perkembangan industri dan bisnis langsung dari pelakunya.  
Keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi mengaharuskan Konsultan untuk memilih secara 
purposive beberapa perusahaan yang memberi respon terhadap kuisioner yang disampaikan.  
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a) Kondisi Umum Industri Perangkat Telekomunikasi 
Industri perangkat telekomunikasi di Indonesia menurut konteks perkembangannya 
dapat dikelompokkan ke dalam tiga generasi  yang secara umum saat ini berkembang 
lambat sejak krisis ekonomi tahun 1998 mengalami penurunan. 

 

Gambar 9.  Perkembangan Pelaku bisnis industri telekomunikasi di Indonesia 

b) Industri Perangkat Telematika Lainnya 
Untuk mengetahui sejauh mana industri telematika berkembang secara purposive dipilih 
sebuah perusahaan yang secara sukarela memberikan informasi mengenai produk 
yang dikembangkannya. Perusahan tersebut adalah PT Dotindo, yang didirikan dan 
beroperasi di Jalan Cihampelas Bandung, serta memiliki perwakilan di Jakarta. 
Perusahaan ini menghasilkan produk yang diberi brand name” Dot System”, awalnya 
bergerak dibidang Software untuk industri. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1999 
hingga saat ini 2006, telah merilis produk untuk industri textile, GeTS (General Textile 
Software) dan GeTs (General Textile Software), dan GeTS Costing (modul Costing 
berbasis ABC) serta rencana kedepan membawa pada peluncuran Dot ERP, aplikasi 
ERP khusus untuk industri dengan karateristik Make to Order (MTO). Pengguna Produk  
DOT PM  adalah berbagai produksi manufaktur, sepanjang produksi dijalankan dengan 
pola batch atau flow. Berbagai kategori industri yang sesuai, diantaranya adalah, 
spinning, weaving, textile dyeing-printing, garment, plastic moulding, steel 
manufacturing.  

Satu industri perangkat lunak yang memberikan respon dalam pengumpulan data 
adalah PT  Binadata Mandiri (Main Distributor IBM). Didirikan pada tahun 2001, PT 
BINADATA MANDIRI memulai sebagai mitra bisnis Indonesia IBM, kita mulai sebagai 
Distributor IBM menyediakan Disk dan Tape Storage System, Automatic Teller Machine 
(ATM), Automatic Deposit Machine (ADM) and Kiosk untuk Transaksi yang bukan 
Banking dan telah memperluas produknya dengan berkolaborasi dengan Brocade 
Sistem Komunikasi Inc, untuk memperkenalkan Tapestry Wide Area File Services 
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(Tapestry WAFs), Gemtrac (Sistem pengarsipan Penyimpanan Media dari Russbassett 
Korporasi, dan Decru Keamanan Penyimpanan untuk NAS, DAS, SAN dan Tape dari 
Netapps Company. Produk IBM Disk Storage, IBM Tape System, IBM Self Service 
Solution, Tapestry WAFs Brocade, Gemtrac Media Storage, QwikScan Media 
Management, DECRU Storage Security.  

Perusahaan yang dijadikan sumber data dan informasi adalah PT Indodotcom. yang 
bergerak dalam layanan lengkap reservasi wisata. Bisnis layanan wisata dengan sistem 
pembayaran on-line selain menuntut protol security, juga membutuhkan kepercayaan 
dari pelanggan akan tingkat security transaksi dan ketersediaan jasa yang dipesan. 

c) Kondisi Usaha pada Sektor Hilir 
Melalui wawancara berhadapan muka dan telefon, beberapa permasalahan yang terkait 
dengan pembentukan klaster industri telamatika digali dengan cara mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan kepada para pelaku bisnis telematika.  Gambaran umum 
mengenai perusahaan-perusahaan yang memberikan respon terhadap permintaan 
wawancara adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 10  . Prosentase Responden Menurut Beberapa Peubah Usaha 

 

Terhadap kondisi umum usaha, para responden mengalami dan memandang 
memandang bahwa bisnis telematika sebagai bisnis yang akan terus tumbuh di 
masa-masa yang akan datang.  
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Gambar 11 Kondisi Usaha menurut Para Pelaku Bisnis Telematika 

Dalam hal kerangka kerjasama sebagian besar responden menyatakan bahwa kerjasama akan 
terjadi jika ada kesamaan kepentingan (kerjasama akan didasarkan pada motif), sedangkan peluang 
terjadinya kerjasama berada antara ya dan tidak.  Peluang ya dan tidak ini didasarkan pada 
pemahaman responden bahwa banyak perusahaan sejenis yang bias diajak bekerjasama dan bisa 
dipercaya.  Hal ini juga sangat didukung oleh pengalaman bekerjasama pada lebih dari 80 % 
responden. 

 

Gambar 12.  Bahan Dasar  bagi Pembentukan Kerjasama antar Unit Usaha 
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Dukungan Pemerintah agar industri ini berkembang dengan pesat dalam konteks 
peningkatan daya saing masih merupakan variabel yang perlu didalami lagi kelak 
apabila klaster industri telematika telah terbentuk.  

 

Gambar 13. Pandangan Pelaku Bisnis mengenai Peran Pemerintah dan Beban Pajak 
 

d) Kondisi umum Industri Telematika Menurut Stakeholders 
Dengan fasilitasi Direktorat Industri Telematika Departemen Perindustrian dilakukan  
Focus Group Discussion Pertama Klaster Industri Telematika di Bandung dengan 
melibatkan para stakeholders, dengan pokok-pokok Daftar Peserta disajikan pada 
Lampiran. 

(1) Isu Klaster 
Isu mengenai klastering industri telematika sudah mengemuka sejak 10 tahun yang 
lalu dengan cikal bakalnya adalah pembentukan Bandung High Tech Valley yang 
diprakarsai oleh pakar dan praktisi teknologi informasi di Indonesia, yang secara 
umum berada di Bandung 

(2) Peran Pemerintah 
Teknologi informasi menjadi perhatian dan keprihatinan Pemerintah dan sebagai 
bukti kepedulian Pemerintah, akan dibentuk DTIK Nasional yang dipimpin langsung 
oleh Presiden. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, implementasi dari suatu 
regulasi berada di tangan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang berarti bahwa peran 
dan keterlibatan Pemerintah Daerah akan 

(3) Economic Value Industri 
Jika economic value adalah objective dari pembangunan industri maka relokasi 
industri luar negeri ke dalam negeri merupakan salah satu pilihan. Tetapi jika 
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pembangunan industri bertujuan untuk menciptakan nilai lain yang dapat dibangun 
oleh tenaga-tenaga ahli Indonesia maka pendekatan klaster bisa dengan menggali 
value yang potensial yang dapat dimiliki dan dibangun oleh Sumber Daya Manusia 
Indonesia sehingga kita akan punya kekhasan. Apapun pilihannya, yang penting 
adalah bagaimana semua pihak dapat berperan dan merasa bisa ikut, tidak jelous, 
memunculkan potensinya, kompetisi di antara pelaku-pelaku. 

(4) Ketiadaan Riak Taker 
Industri telematika tidak bisa lepas dari peran sektor telekomunikasi sehingga 
bagaimana meningkatkan teledensitas di Indonesia merupakan salah satu kuncinya. 
Salah satu kendala dalam mendorong maju lebih pesat  adalah ketiadaan risk taker. 

(5) Kerangka Regulasi 
Persiapan apapun mulai dari rencana peningkatan teledensitas, transfer teknologi, 
bisnis dan keuangan semuanya akan sia-sia, layu sebelum berkembang, jika tidak 
ada persiapan matang dalam soal legal binding. Berdasarkan pengalaman selama 
ini kendalanya adalah adalah pada regulasi. Adalah tugas Departemen 
Perindustrian untuk mendorong regulasi yang kondusif. 

(6) Fokus Klaster 
Focus pada perangkat telekomunikasi merupakan salah satu pilihan yang tepat.. 
Selanjutnya dilakukan pendalaman kompetensi dengan dua pendekatan “ apa yang 
kita punya “ dan “ apa yang dibutuhkan oleh pasar global“. Untuk Industri kita focus 
saja pada kearifan local yang bisa berkompetisi pada era global. Keberhasilan 
industri nasional pada saat ini di banyak negara ditentukan oleh keberhasilan 
mengekspor produknya; pendekatan “ substitusi Impor “ sepertinya sudah tidak tepat 
lagi. Industri Dalam Negeri sering menjadi barang yang abstrak dan pada saat ini 
kompetisi bukan hanya pada level yang sama, tetapi juga antar level (antara supplier 
dengan pabrikan misalnya). 

C. Identifikasi Embrio Klaster Industri Telematika 

Identifikasi embrio klaster industri telematika dilakukan melalui analisis dan pemahaman 
terhadap kondisi umum industri telematika baik dalam perspektif lokal, nasional maupun 
internasional.  Pemahaman terhadap kondisi umum industri akan memberi pilihan prioritas 
berdasarkan potensi ekonomi dan kerangka kebijakan pembangunan industri telematika 
nasional.  Pilihan prioritas akan mengarahkan  kepada sub-industri, lokasi dan perusahaan.  
Ringkasan pilihan tersebut dituangkan dalam bagian berikut ini sebagai (1) Roadmap ke Arah 
Fokus Sub-Industri, (2) Roadmap ke Arah Lokasi, dan (3) Pilihan Perusahaan.  

C.1. Roadmap Fokus ke Arah Satu Sub Industri  

a) Pertimbangan Karakteristik Investasi 
Dalam rangka meningkatkan daya saing industri telematika nasional, embrio klaster telematika 
yang paling potensial adalah dicari pada industri dengan fasilitas PMDN dan non-fasilitas. 

 

 



 

b) Pertimbangan Potensi Pasar  
Kelompok produk perangkat telekomunikasi merupakan salah satu kelompok produk penting  
bagi industri perangkat telematika dipandang dari segi nilai ekspor impor berdasarkan data 
perdagangan 2001-2005. Sementara itu, sektor telekomunikasi diperkirakan akan tumbuh 
dengan pesat.. Untuk mengisi besarnya peluang komoditi di masa datang perusahaan-
perusahaan dalam negeri serta stakeholders lainnya akan lebih banyak dituntut berperan. 
Dalam konteks pengembangan permintaan lokal yang kuat dan sophisticated, agar klaster 
dalam industri ini berkembang maka mata rantai menuju pengguna akhir akan menjadi kunci 
penggerak bisnis ini. Industri peralatan telekomunikasi mempunyai potensi besar sebagai 
komoditas ekspor. Dalam kaitannya dengan pembuatan kerangka model klaster industri 
telematika, “sub-industri” peralatan telekomunikasi akan menjadi sebuah mata rantai dalam 
rantai nilai industri telekomunikasi, dengan rantai suplai sebelum pengguna akhir (end user) 
sebagai  berikut:: 

 

Gambar 14. Model Rantai Suplai Industri Perangkat Telekomunikasi 
 

c) Rasionalitas Pembentukan Klaster pada Indutri perangkat telekomunikasi 
Industri perangkat telekomunikasi mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan 
pendekatan klaster dengan mempertimbangkan faktor-faktor dasar yang disyaratkan untuk 
pembentukan klaster (permintaan lokal yang kuat dan sophisticated, basis lokal berupa industri 
terkait dan pendukung bagi ekonomi lokal untuk menyokong industri ekspor, kondisi faktor 
(sumberdaya) yang menguntungkan dan iklim kompetitif yang mendorong produktivitas 
perusahaan) sebagai berikut: 
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Tabel 3. Analisis Kondisi yang Menjadi  Pendorong Terbentuknya Embrio Klaster Industri 
Telematika  

FAKTOR PENDORONG  HASIL ANALISIS DATA DAN INFORMASI 

Permintaan lokal yang 
kuat dan sophisticated 

1. Pertumbuhan kuat di sektor telekomunikasi berbasis digital 
2. Pertumbuhan penjualan komputer 20 % pada tahun 2005 
3. Dorongan kuat Pemerintah untuk mengejar ketertinggalan Indonesia 

dalam rangka Millenum Developmen Goals pada sektor informasi 
4. Melimpahnya jumlah siswa dan mahasiswa yang perlu didorong 

kepada penggunaan IT 

Basis lokal berupa 
industri terkait dan 
pendukung bagi ekonomi 
lokal untuk menyokong 
industri ekspor 

1. Industri perangkat telekomunikasi yang ada sudah mampu melakukan 
design engineering dan produksi meskipun modul dan komponen 
kebanyakan masih tergantung barang impor  

2. Adanya industri peralatan telekomunikasi yang mempunyai kompetensi 
3. Banyaknya software development house pada sektor informal dan 

kategori industri rumah tangga 
4. Industri perangkat telematika yang tumbuh karena kreativitas unit 

usaha 

Kondisi faktor 
(sumberdaya) yang 
menguntungkan 

1. Pasar yang sangat terbuka 
2. Jumlah penduduk yang besar 
3. Kemampuan tenaga teknologi informasi  
4. Ekonomi berbasis sumberdaya alam yang masih dominan sementara 

permintaan terhadap barang-barang atau jasa high tech semakin 
tinggi 

Iklim kompetitif yang 
mendorong produktivitas 
perusahaan 

1. Persaingan yang sangat tinggi dengan produk impor 
2. Kerjasama dapat didorong oleh pemerintah dalam rangka 

menciptakan daya saing   
3. Biaya akses yang mahal tidak mendorong pertumbuhan enabling 

service dan end consumer services tumbuh pesat 
4. Policy Pemerintah memberikan preferensi terhadap local content yang 

tinggi untuk produk dalam negeri 

 

C.2. Roadmap Menuju Tempat Pewujudan Klaster (Pemilihan Region) 

Dengan menggunakan DKI Jakarta sebagai ‘pusat’ penilaian kedekatan lokasi/infrastruktur 
serta skala ekonomi lokal sebagai faktor dominan untuk menentukan pilihan lokasi identifikasi 
embrio klaster telematika, kedudukan masing-masing provinsi dari tujuh wilayah yang dilingkup 
oleh diagnosis ini dapat digambarkan sebagai berikut:: 



 

 

Gambar 15. Posisi Relatif PDRB Provinsi dalam Kedekatan Lokasi/Infrastruktur 

Gambaran kedekatan geografis di atas menunjukkan bahwa Jawa Barat dengan Bandung 
merupakan salah satu pusat kegiatan  industri yang memungkinkan untuk dipilih sebagai lokasi 
studi diagnosis potensi klaster industri telematika. 

C.3. Alasan Pemilihan Perusahaan-perusahaan Calon Champion 

Untuk menemukenali perusahaan-perusahaan atau unit usaha yang secara potensial akan 
membentuk klaster atau ditumbuhkan minatnya untuk membentuk klaster pendekatan yang 
dilakukan adalah memilih secara purposive satu atau beberapa figur company yang dapat 
menuntun studi dan pengkajian kepada calon-calon perusahaan yang baik secara natural 
maupun melalui stimulan tertentu akan membentuk klaster industri.  Pemilihan figure company 
secara purposive ini dilakukan juga dengan mempertimbangkan akses kepada key person 
pada figure company tersebut melalui fasiltasi Departemen Perindustrian.  Beberapa 
perusahaan yang dicalonkan menjadi figure company adalah (1) PT Industri Telekomunikasi 
(Persero) , (2) PT Compact Microwave Indonesia (CMI), (3) PT Elektrindo Nusantara, (4) PT. 
Hariff Daya Tunggal Engineering,(5)  T Telnic Industries, (6) PT. Bakrie Electronics, (7) PT 
LEN, (7) CV Trans Komunikasi Datanet (TKD), (8) PT Quasar, didirikan 1995 di Bandung: 
produksi perangkat telekom seperti  perangkat Wartel, PABX, terminal tetap GSM & CDMA, 
Wireless LAN, serta penyedia jasa Internet, sejumlah Software House. 

D. Kerangka Pembentukan Klaster Industri Telematika 

D.1. Elemen Kunci Pengembangan Klaster Industri Telematika 

Dari studi ini diperoleh gambaran mengenai elemen kunci pembentuk klaster industri 
telematika, yaitu  (1) Inti Klaster, yang berisi perusahaan-perusahaan industri atau institusi-
institusi yang terlibat langsung dalam pembuatan dan penggunaan produk, (2) Pihak terkait 
dan Pihak Pendukung merupakan perusahaan atau lembaga lain yang berperan secara tidak 
langsung pada perjalanan/dinamika klaster, namun sangat mempengaruhi keberhasilan 
klaster.  Berdasarkan diagnosa yang dilakukan pada sub-industri dan lokasi yang dipilih, 
teridentifikasi elemen-elemen kunci klaster industri telematika, yang dapat digambarkan 
sebagai berikut: : 
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Gambar 16. Elemen-elemen kunci hasil identifikasi klaster 

Dengan mempertimbangkan persyaratan perusahaan champion, maka pada tahap awal ini, 
diagnosis difokusikan kepada dua perusahan di atas yaitu INTI dan CMI. 

D.2. Diagnosa Kompetensi  Perusahaan Calon Champion, Aglomerasi dan Stakeholder 
Lainnya 

a) Analisa Rantai Nilai pada PT INTI 

(1) Analisis Entitas Bisnis (input-proses-output) 

 
Gambar 17. Analisis Entitas Bisnis PT INTI 
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(2) Critical Success Factors 
Terdapat parameter-parameter yang menjadi penentu apakah proses bisa 
berjalan secara maksimal dan kualitas keluaran bisa tercapai seperti yang 
diharapkan, yaitu Lead time management, Capital & Financing System,  
Engineering capability, Human Resource 

b) Analisa Rantai Nilai pada PT CMI 

(1) Analisis Entitas Bisnis (input-proses-output) 

 
 

Gambar 18. Analisis Entitas Bisnis PT CMI 

(2) Critical Success Factors 
Lead time management, Capital & Financing System, Engineering capability, 
Human Resource dan Infrastructure:  

D.3. Aglomerasi pada Klaster 

a) Analisis Keseimbangan Produksi dan skala ekonomi pada klaster dan dinamika 
klaster 

(1) Analisis Keseimbangan Produksi 
Data dari PT INTI menunjukkan bahwa pada tahun 2004-2005 industri perangkat 
telekomunikasi nasional hanya mempunyai kontribusi berkisar 3% dari total belanja 
nasional infrastruktur telekomunikasi dan dari total 3% tersebut, yang merupakan 
produk asli nasional hanya berkisar di angka 0,1% - 0,7% . Pertumbuhan 
infrastruktur yang pesat belum memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan 
industri manufaktur lokal. Sementara itu kemampuan industri Dalam Negeri untuk 
mengisi pasar yang disediakan oleh rencana belanja peralatan telekomunikasi 
masih harus diuji dalam waktu-waktu ke depan ini, terutama dengan keharusan 
penggunan minimal 30 % Tingkat Kandungan Dalam Negeri bagi operator 3G.  
Biaya untuk membangun jaringan 3G diperkirakan mencapai 70 % dari total biaya 
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pembangunan 3G. Dari 70 % tersebut, sekitar 47 % berupa biaya untuk transmisi 
dan akses yang merupakan wilayah dari industri perangkat telekomunikasi. 

(2) Analisis Skala Ekonomi 
Kedua perusahaan jika secara rata-rata dapat membangun sales sebesar lebih dari 
600 (enam ratus) milyar rupiah per tahun dengan margin berkisar antara 17-20 % 
atau antara 102-120 milyar setahun.  Dengan menggunakan angka nasional untuk 
industri sejenis, untuk tenaga kerja yaitu sekitar 11 % maka kedua perusahaan ini 
memberikan penghasilan kepada karyawan dan pengurusnya rata-rata 66 milyar 
rupiah per tahun.  

Dilihat sebagai bagian dari pembentukan PDRB Jawa Barat, nilai rata-rata produksi 
tahunan kedua perusahaan adalah sebesar 2,1 % jika dibandingkan dengan PDRB 
Jawa Barat Tahun 2005, suatu jumlah yang mungkin tidak terlalu siginifikan dalam 
pembentukan PDRB.  Namun demikian, untuk keperluan kajian pembentukan 
klaster angka-angka ini haruslah ditafsirkan dalam kerangka sebagian kecil dari 
Jawa Barat, sehingga sangat mungkin angka yang jauh lebih besar akan diperoleh 
jika nilai sales atau produksi pada rantai-rantai nilai untuk kedua perusahaan ini 
dapat dimasukkan.   

b) Analisis Dinamika Klaster 
Analisa dinamika klaster dengan berdasarkan evaluasi atas lingkungan bisnis 
menunjukkan bahwa klaster industri telematika sangat tergantung oleh perkembangan 
teknologi telematika dunia yang sangat cepat. PT INTI dan CMI mempunayi unit bisnis 
utama yang salah satunya adalah Research and Development . Unit bisnis ini 
melakukan analisa, riset dan perkembangan atas trend industri telekomunikasi. Hasil 
riset dari divisi ini menjadi bahan masukkan terhadap strategi produksi perusahaan 
kedepan.  Dari Data mengenai Perkembangan Pelaku bisnis industri telekomunikasi di 
Indonesia dapat disimpulkan mengenai betapa dinamisnya industri telematika indonesia 
dengan perkiraan sekitar 50% dalam status beralih bidang, shrinking,   “tiarap” dan 
fading-out. 

c) Analisis Infrastruktur Teknologi 
 

Infrastruktur teknologi untuk berkembangnya embrio klaster industri telematika dengan 
fokus pada industri perangkat telekomunikasi di Bandung atau Jawa Barat sebagaimana 
telah dikemukakan pada hasil studi pendahuluan adalah Perguruan Tinggi Teknolgi dan 
Pusat-pusat riset di kota Bandung dan sekitarnya.  Keberadaan infrastruktur teknologi ini 
juga dinikmati oleh perusahaan-perusahaan lain yang erat kaitannya dengan produk 
telematika. 

Gambaran mengenai infrastruktur teknologi di Bandung digambarkan sebagai Bandung 
Scientific Community, yaitu sebuah konsepsi mengenai komunitas ilmiah di Bandung 
yang salah satu dasar dari pembentukan Bandung High Tech Valley (BHTV).   

Bandung Scientific Community ini antara lain terdiri dari Perusahaan-perusahaan, 
perguruan tinggi dan lembaga penelitian.  Kelompok perguruan tinggi yang diharapkan 
berkontribusi pada industri telematika adalah Universitas Pajajaran, Parahiyangan, 



 

Universitas Pendidikan Indonesia, dan lain-lain.  Sementara pusat-pusat penelitian 
meliputi Pusat Penelitian Antar Universitas, RISTI, LIPI dan sebagainya. 

 

Gambar 19. Infrastruktur Teknologi Klaster Telematika pada BHTV 

d) Analisis Infrastruktur Ekonomi 
 

Diagnosis diarahkan kepada sejauh mana elemen-elemen tadi  menjadi faktor 
pendukung dan atau penghambat perkembangan industri dalam arti perluasan 
industri dan peningkatan skala ekonomi. 

(1) Kebijakan Industrial ICT 
Kebijakan penting yang merupakan bagian dari diagnosis infrastruktur eknomi 
adalah kebijakan industrial sektor ICT yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Presiden 
pada tanggal 13 November 2006 mencanangkan Pembentukan Dewan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi Nasional (DTIKN atau National Council for ICT) yang 
diharapkan bisa mentransformasikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat 
berbasis pengetahuan, salah satunya dengan membangun jaringan komunikasi 
untuk 43.000 desa untuk meningkatkan kualitas dan keefektifan komunikasi di 
Pemerintah.  Jaringan ini akan juga akan mencakup sektor pendidikan dan 
kesehatan yang mencakup jaringan untuk 13.000 SMP dan SMA,  2.428 Perguruan 
Tinggi dan 28.000 rumah sakit.    

Dalam tataran lokal atau regional, keberpihakan Pemerintah Daerah Cimahi 
menurut informasi para stakeholders sangat kondusif dalam mendukung tumbuh 
dan berkembangnya industri telematika di di level regional.  Dukungan Pemerintah 
Daerah Cimahi terhadap implementasi model BHTV di Cimahi merupakan salah 
satu bentuk faktor pendukung kebijakan keberhasilan industri ICT, dan secara lebih 
spesifik merupakan pendukung keberhasilan klaster industri telematika.   

(2) Fiskal dan Pajak 
Menteri Keuangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.010/2005 
tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Produk-Produk Information Communication 
Technology (ICT) dalam The Third and The Last Tranche Dalam Kerangka E-
ASEAN Agreement  telah menyusun jadwal implementasi skim pengenaan tarif bea 

Ringkasan Eksekutif Diagnosis Potensi Klaster Industri Telematika 

32 



 

Ringkasan Eksekutif Diagnosis Potensi Klaster Industri Telematika 

33 

masuk untuk peralatan telematika.  Lewat skim ini, tarif barang masuk untuk produk 
telematika akan menjadi nol persen, sesuai dengan kesepakatan WTO mengenai 
produk ICT. Pembebasan bea masuk ini di satu sisi akan memberikan rangsangan 
kepada perusahaan-perusahaan lokal untuk melakukan efisiensi, namun di lain 
pihak akan mematikan industri-industri yang baru mulai merangkak karena alasan 
skala ekonomis. Bagi sektor peralatan telekomunikasi, pembebasan bea masuk ini 
pada situasi sekarang dapat membuat tingkat persaingan dengan produk impor 
akan semakin keras.  

Sementara itu, tanggal 14 Nopember 2006 Pemerintah mengeluarkan revisi 
Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000 tentang Fasiitas Pajak Penghasilan 
untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha tertentu dan atau di Daerah-
daerah Tertentu, yang akan diberlakukan mulai tangal 1 Januari 2007. Ada empat 
pilihan insentif yang dapat diberikan kepada sektor usaha yang dipilih, yakni 
pengurangan PPh neto 30 % dari jumlah penanaman modal, menetapkan 
penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama, 
tetapi tidak lebih dari 10 tahun, dan PPh atas dividen diturunkan dari 20 % menjadi 
10 %.  Sektor usaha yang terpilih diantararanya kelompok industri elektronika dan 
telematika 

(3) Institusi Finansial  
Untuk lokalitas Bandung, di kedua calon perusahaan champion, institusi keuangan 
yang terkait adalah Bank Muamalat, Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank NISP.  
Institusi keuangan ini terutama menjalankan fungsi intermediary keuangan dalam 
bisnis.  Sistem financing bisnis peralatan telekomunikasi yang dihadapi para 
pembuat peralatan telekomunikasi adalah bahwa beban biaya dan resiko 
pembuatan suatu perangkat yang dipesan oleh pelanggan sepenuhnya ditanggung 
oleh produsen.  Pada kondisi resources yang terbatas, finance oursourcing 
merupakan satu-satunya pilihan jika perusahaan perangkat telekomunikasi 
memperoleh pesanan barang atau layanan teknologi ICT. 

D.4. Aglomerasi pada Klaster 

Aglomerasi dalam pengertian pengelompokan perusahaan dalam suatu daerah atau 
wilayah sehingga membentuk daerah khusus industri, bisa dikelompokkan menjadi dua 
macam, yaitu aglomerasi primer dimana perusahaan yang baru muncul tidak ada 
hubungannya dengan perusahaan lama, dan aglomerasi sekunder jika perusahaan 
yang baru beroperasi adalah perusahaan yang memiliki tujuan untuk memberi 
pelayanan pada perusahaan yang lama. 
Dengan berkembangnya klaster industri telematika di kota Bandung, memungkinkan 
terjadinya aglomerasi sebagai berikut: 
 Implementasi konsep klaster industri telematika meningkatkan penyerapan sumber 
daya manusia bidang  telematika, hal ini memicu lahir dan / atau berkembangya instansi-
instansi, lembaga-lembaga kursus dan pelatihan bidang telematika; universitas-
universitas dengan bidang jurusan telematika; dan juga Perusahaan penyalur SDM 
bidang Telematika. 
Implementasi konsep klaster mampu meningkatkan “image” perusahaan-perusahaan 
dan instansi anggota klaster.  Selain itu klasterisasi mampu meningkatkan 
perkembangan perusahaan / instansi anggota klaster. Tumbuh dan berkembangnya 
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anggota klaster akan memicu munculnya perusahaan baru yang bertujuan menunjang 
perusahaan anggota klaster seperti perusahaan-perusahaan pemasok bahan baku 
industri telematika, perusahaan distributor hasil produksi, perusahaan-perusahaan / 
instansi yang bergerak dalam bidang riset telematika, juga perusahaan-perusahaan 
pengguna hasil produksi industri telematika, perusahaan-perusahaan jasa finansial, 
perusahaan-perusahaan konsultan bidang indsutri telematika,dll 
Implementasi klaster industri telematika akan memicu perusahaan-perusahaan 
pengguna hasil produksi telematika untuk berpindah atau membuka cabang mendekati 
area klaster dengan berbagai alasan salah satunya kedekatan dengan bahan baku. 
Kepindahan perusahaan-perusahaan atau pembukaan cabang baru ini akan 
menimbulkan aglomerasi pada klaster yang apabila perusahaan tersebut adalah 
perusahaan asing maka akan meningkatkan devisa negara. 
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BAB IV. KARAKTERISTIK EMBRIO KLASTER INDUSTRI 
TELEMATIKA 

 

Karakteristik klaster sangat ditentukan oleh lingkungan bisnis yang melingkupi perusahaan-
perusahaan calon pembentuk klaster. Lingkungan bisnis membentuk dan mempengaruhi sifat 
perusahaan mulai dari bagaimana perusahaan menentukan produk, bagaimana perusahaan 
memilih bahan baku, memproses, hingga bagaimana perusahaan menyikapi pasar. Jika 
klaster merupakan gabungan dari sejumlah perusahaan yang mewakili masing-masing elemen 
pembentuk klaster maka, karakteristik klaster tidak bisa hanya dinilai dari salah satu 
perusahaan anggota saja. Karakteristik klaster merupakan gabungan beberapa karakter 
dengan karakter dominan yang berasal dari salah satu perusahaan anggota. Perusahaan 
anggota klaster yang mendominasi akan menjadi perusahaan penghela (champion) yang 
memiliki pengaruh kuat atas perusahaan-perusahaan anggota lainnya. Karakteristik klaster 
didefinisikan melalui Tipologi klaster sebagai berikut: 

Tabel 4. Tipologi Embrio Klaster Industri Telematika 

No. Tipologi Kondisi Embrio Klaster Industri 
Telematika Indonesia 

1 Potensial : klaster memiliki elemen penting 
bagi berhasilnya pengembangan klaster, tapi 
perlu diperdalam 

Terdapat secara lengkap elemen-elemen 
pembentuk klaster yang potensial, antusias 
dan berkomitmen untuk realisasi klaster 
industri telematika. Pada domain pemasok 
terdapat perusahaan-perusahaan dalam 
negeri yang punya kompetensi, pada domain 
pengguna terdapat perusahaan-perusahaan 
besar yang berpengaruh kuat pada pasar, 
pada domain pendukung terdapat institusi 
dan komunitas yang berpotensi besar dalam 
mendukung perkembangan klaster, dan 
pada layer  terkait pemerintah daerah dan 
pusat sangat mendukung realisasi klaster. 
Peran dan kompetensi elemen-elemen ini 
masih perlu pengembangan lebih lanjut baik 
dalam kualitas produksi, organisasional dan 
juga kerjasama antar perusahaan / instansi. 

2 Laten : klaster memiliki cukup banyak 
perusahaan dalam industri yang berkaitan 
tapi belum berkembang dalam interaksi 

------------- 

3 Organik : berkembang dari basis ekonomi 
wilayah eksisting 

------------- 

4 Transplan : tumbuh dari menarik investasi 
masuk ke wilayah 

Pada embrio klaster industri telematika 
terdapat perusahaan calon champion (PT. 
INTI) yang lahir dan berkembang tidak dari 
basis ekonomi wilayah. PT. INTI merupakan 
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perusahaan PMDN.  Perusahaan pemasok 
PT. INTI kebanyakan berada relatif jauh. 
Tumbuh dan berkembangnya klaster industri 
telematika ini nantinya ditentukan oleh 
seberapa berhasil klaster menarik investasi 
masuk kedalam  wilayah. 

5 Padat : klaster yang terdiri-dari ratusan 
perusahan dan agen penjualan yang banyak 

------------- 

6 Jarang : klaster terdiri dari sedikit 
perusahaan 

Pada embrio klaster industri telematika, tidak 
terdapat banyak perusahaan yang bisa 
diidentifikasi mampu memberikan pengaruh 
kuat pada klaster. Namun begitu hasil 
identifikasi menyebutkan terdapatnya 
industri-industri rumahan baik didalam 
maupun diluar area klaster yang berpotensi 
mendukung perkembangan klaster. 

7 Lebar : klaster menyediakan bermacam-
macam produk dalam industri yang 
berkaitan 

------------- 

8 Sempit : klaster terdiri dari sedikit 
perusahaan dan sedikit rantai supply 

Perusahaan calon champion pada embrio 
klaster industri telematika mempunyai 
ketergantungan tinggi pada pasokan bahan 
baku dari luar wilayah klaster. Bahan baku 
produksi juga masih didominasi oleh barang-
barang impor. Hasil produksi industri 
telematika yang paling potensial untuk 
diakselerasikan lagi perkembangannya 
adalah bidang telekomunikasi. 

9 Dalam : klaster terdiri hampir keseluruhan 
rantai supply 

------------- 

10 Menyebar:  Anggota klaster tersebar di area 
geografis yang luas, antar kota atau juga 
antar propinsi 

------------- 

11 Terlokalisasi: klaster berada pada lingkup 
geografis tertentu (dalam satu kota atau 
yang lebih sempit lagi) 

Meskipun terdapat perusahaan-perusahaan 
yang berpotensi sebagai elemen klaster 
industri telematika khususnya industri 
telekomunikasi yang berada diberbagai kota 
di Indonesia, namun potensi terbesar ada di 
kota Bandung. Pada kota ini elemen 
pembentuk klaster sangat lengkap dan 
potensinya cukup tinggi. 

 



 

Atas dasar beberapa pemenuhan tipologi diatas maka karakteristik embrio klaster industri 
telematika indonesia adalah: 

Embrio klaster industri Telematika / TIK Indonesia tersusun atas beberapa perusahaan dengan 
jumlah terbatas, ada perusahaan penghela (Champion) dengan jangkauan kegiatan yang 
fokus pada industri telekomunikasi, dan berbasis di kota Bandung (jenis klaster terlokalisasi).  
Embrio klaster industri Telematika Indonesia sangat potensial, dengan elemen-elemen 
penyusun klaster yang lengkap. Berkembangnya klaster akan sangat mudah dengan menarik 
investasi sebesar mungkin ke dalam wilayah klaster.  

 

Gambar 20. Karakteritik klaster industri telematika 
Karakteristik embrio klaster Industri Telematika tertuang melalui visi, misi Klaster industri 
telematika yang dirangkum berdasarkan kesepakatan antar stakeholder industri telematika 
melalui kegiatan FGD-II.  Berikut adalah deklarasi visi, misi klaster industri telematika: 
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DEKLARASI 

Pada Hari ini Jum’at 17 Nopember Tahun 2006 bertempat di Ruang Siliwangi Hotel Bumi 
Sawunggaling, Bandung, kami para stakeholder industri Telematika / TIK dalam rangka turut 
serta membangun negara Indonesia, dengan ini mendeklarasikan pembentukan klaster 
industri Telematika / TIK dengan, 

VISI 

Terwujudnya industri telematika / TIK  sebagai andalan ekonomi nasional pada tahun 2020 

MISI 

 Membangun infastruktur industri dan iklim usaha yang kondusif untuk tumbuh-
kembangnya industri Telematika / TIK; 

 Mengembangkan inovasi di bidang industri Telematika / TIK untuk mendukung semua 
aspek kehidupan; 

 Membangun kompetensi SDM bidang Telematika / TIK yang memiliki keunggulan daya 
saing. 

Dengan rencana aksi bersama untuk meningkatkan nilai tambah anggota Klaster Industri 
Telematika / TIK. 

Hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan klaster industri Telematika / TIK 
akan diatur lebih lanjut. 

Demikian deklarasi ini disepakati untuk menjadi wadah kebersamaan dalam mewujudkan 
bangkitnya industri Telematika / TIK Nasional. 

Bandung, 17 November 2006 



 

Ringkasan Eksekutif Diagnosis Potensi Klaster Industri Telematika 

39 

 

BAB V. REKOMENDASI DAN RENCANA AKSI 
 

Berdasarkan hasil diagnosis, direkomendasikan untuk melakukan sejumlah rencana aksi yang 
diurutkan menurut kebutuhan pemenuhan waktunya dari yang paling awal 
(☼ = peran utama ada pada stakeholders ini,  ○ = stakeholder ini dilibatkan dalam pelaksanaan) 
Tabel 5       Rencana Aksi dan Peran Stakeholders 

PEMERINTAH 

PUSAT DAN DAERAH 
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RENCANA  AKSI  YANG 
DIREKOMENDASIKAN 

DE
PP

ER
IN

 

DE
PK

EU
 

DE
P 

KO
MI

NF
O 

DI
SP

ER
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1. Penyusunan 
komitmen antar 
stakeholder klaster 
industri telematika 

☼ 

  

○  ○ ○ ○  ○  

2. Pembentukan 
kelompok kerja yang 
bertanggung jawab 
memonitor 
perkembangan 
klaster industri 
telematika 

☼ 

  

○  ○ ○ ○    

3. Pembentukan 
sekretariat bersama 
klaster industri 
telematika 

○ 

  

○   ☼ ☼ ☼ ○ ○ 

4. Melakukan sosialisasi 
klaster industri 
telematika melalui : 

 
  

        

• Pembuatan 
milist group 
klaster industri 
telematika 

○ 
  

○ ○ ○   ☼   

• Pembentukan 
forum promosi 
klaster industri 
telematika 

○ 
  

○ ○ ○ ☼ ☼ ☼ ○ ○ 

• Pembuatan 
majalah/koran 
klaster industri 
telematika 

 
  

     ☼   

• Pembuatan 
Website klaster 
industri 
telematika 

 
  

     ☼   

• Seminar-         ☼   
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PEMERINTAH 

PUSAT DAN DAERAH 
KLASTER 

RENCANA  AKSI  YANG 
DIREKOMENDASIKAN 
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seminar 
tentang klaster 
industri 
telematika 
secara berkala 

5. Peningkatan skill 
SDM bidang 
telematika 

○ 
  

○  ○ ☼ ☼ ☼   

6. Penyusunan dan 
perawatan dokumen 
induk strategi klaster 
industri telematika 

☼ 

  

     ☼   

7. Identifikasi industri 
rumah tangga yang 
mempunyai potensi 
dalam mendukung 
industri telematika 

☼ 

  

     ☼   

8. Pengusulan regulasi 
subsidi bunga untuk 
industri telematika 

☼ 
  

○ ○    ☼   

9. Pengusulan regulasi 
mengenai sistem 
perpajakan dan 
insentif yang berpihak 
pada industri dalam 
negeri 

☼ 

  

○ ○  ○ ○ ☼   

10. Penyusunan 
regulasi tentang 
investasi dan 
penanaman modal 
asing yang mampu 
membangkitkan 
industri dalam negeri 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ☼  ☼   
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