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ABSTRACT 

TelkomFlexi is a business unitfrom PT Telkom Divre V East Java that is moving 
in cellular indushyfield. Cellular indushy is on indushy that having tight competitor so 
every company should fight to continue its sustainability. To get continue the live, 
TelkomFlexi have are appropriate strategy. To make good strategic management model, 
they have to execute strategic management model review. According to the strategic 
management model review, the good model is David model. The application of David 
model is in three stages, input stage, matching stage, and decision stage. 
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ABSTRAK 

TelkomFlexi merupakan salah satu unit bisnis dari PT Telkom Divre V Java 
Timur yang bergerak di bidang industri seluler. Untuk mempertahankan hidupnya, 
TelkomFlexi harus memiliki strategi yang tepat. Untuk mendapatkan model manajemen 
strategis yang sesuai, perlu dilahkan review model manajemen strategis yang oda. Dari 
hasil review model manajemen strategis yang ada, diperoleh model yang sesuai yaitu 
manajemen strategis dari David. Penerapan model David ini dilahkan dengan tiga 
tahapan yaitu tahap input, tahap pencocokkan, dun tahap keputusan. 

Kafa kunci: evaluosi strategi, review model manajemen strategis, model david 
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PENDANULUAN 

Dimulainya era globalisasi, mengakibatkan setiap perusahaan bemsaha untuk 
mempertahankan keberadaannya. Persaingan yang muncul menjadi semakin ketat. 
Persaingan dapat muncul dari dalam maupun luar negeri. Untuk menghadapi persaingan 
tersebut, perusahaan harus memiliki strategi yang tepat untuk menghadapinya. Strategi 
tersebut pada dasarnya dapat memberikan arahan kepada perusahaan untuk menghadapi 
tantangan dan ancaman yang muncul pada saat ini maupun pada masa yang akan datang 
dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. 

Strategi muncul karena perusahaan memiliki sasaran yang akan dituju. Sasaran 
tentunya berorientasi pada keinginan masa depan yang ingin dituju oleh perusahaan 
berdasarkan visi dan misi yang dimilikinya. Sasaran merupakan ha1 yang penting karena 
sasaran dapat memberikan arah, mernfokuskan usaha, menjadi pedoman rencana d m  
keputusan, dan membantu mengevaluasi kemampuan yang telah dicapai. Munculnya 
strategi di perusahaan merupakan kesadaran perusahaan mengenai bagaimana, kapan d m  
dimana perusahaan akan bersaing, melawan siapa dan untuk maksud apa. Agar strategi 
dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan, maka strategi tersebut harus dikelola 
dengan baik. Pengelolaan strategi ini dilakukan dengan menggunakan manajemen 
strategi. 

PT Telkom sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di hidang 
telekomunikasi, tentunya harus siap menghadapi tantangan, hambatan, dan ancaman yang 
muncul akibat adanya arus globalisasi. Untuk mengbadapinya, maka PT Telkom harus 
memiliki strategi yang tepat. Strategi ini perlu dibuat berdasarkan visi, misi, sasaran, 
kondisi internal dan eksternal yang dimiliki oleh PT Telkom. Oleh karena itu, maka perlu 
adanya manajemen strategi yang baik. Strategi yang dimiliki sekarang tentunya harus 
dilakukan evaluasi secara terus menerus agar strategi yang dimiliki ini benardan sesuai 
dengan perubahan kondisi internal dan eksternal perusahaan pada saat ini maupun pada 
masa yang akan datang. Kesalahan strategi yang ada, tentunya akan membahayakan 
perusahaan pada saat melakukan implementasi dan eksekusi strategi. Oleh karena itu, 
perlu adanya evaluasi strategi secara terus-menerus. 

Permasalahan yang akan dibahas dalam paper ini adalah bagaimana 
mengevaluasi strategi PT Telkom Divre V Jawa Timur Unit Bisnis TelkomFlexi untuk 
mengetahui kesesuaiannya dengan kondisi internal dan eksternal yang ada sekarang 

Tujuan dari penenelitian ini bertujuan untuk ini antara lain sebagai berikut. 
Mengevaluasi perubahan kondisi intemal dan eksternal perusahaan. 
Mengevaluasi dan menganalisis kesesuaian strategi yang ada. 
Memberikan saran perhaikan terhadap strategi yang dirniliki PT Telkom Divre V 
Jawa Timurunit Bisnis TelkomFexi. 
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Ada tiga tahap dalam perumusan strategi dengan menggunakan model David. 
Tahap pertama adalah tahap input, tahap kedua adalah tahap pencocokan, dan tahap 
ketiga adalah tahap keputusan. Tahap input terdiri dari mahiks evaluasi faktor eksternal, 
matriks profil persaingan, dan mahiks evaluasi faktor internal. Tahap pencocokan terdii 
dari matriks TOWS (Threat-Opportunity-Weakness-Strengths). 

Selain itu manajemen strategis ini juga merumuskan business strategi yaitu 
dengan menetapkan kebijakan dan sasaran tahunan yang menerjemahkan rumusan arah 
dan keinginan yang dihasilkan di tingkat korporasi ke dalam sasaran dan strategi yang 
konkrit untuk tiap-tiap divisi usaha. Sehingga level strategi manajemen strategis dari 
Pearce dan Robinson adalah Corporate dan Business. 

Gambaran Umum TelkomFlexi 

Pada bulan Januari tahun 1999 PT Telkom Divre V Jawa Timur atas ijin dari 
pemerintah meluncurkan C-Phone untuk wilayah Jawa Timur. Pemerintah memberi ijin 
karena kebutuhan telepon yang sangat mendesak dengan diadakannya PON VIII di Jawa 
Timur. C-Phone merupakan telepon seluler dengan teknologi CDMA IS95A dan 
menggunakan frekwensi 1900 MHz. 

Pada tahun 2002, TelkomFlexi diluncurkan sebagai pengganti dari C-Phone. 
Peluncuran TelkomFlexi disebabkan adanya keinginan dari pemerintah untuk menjual 
frekwensi 1900 MHz kepada perusahaan seluler murni. Dengan adanya penjualan 
frekwensi 1900 MHz, tentunya mengakibatkan C-Phone tidak dapat digunakan lagi, 
sehingga Telkom hams dapat menyesuaikan diri dengan peraturan yang dibuat oleh 
pemerintah. Peraturan pemerintah menyatakan bahwa Telkom diberi ijin untuk 
mengoperasikan telepon seluler dengan frekwensi 800 MHz dan bersifat limited mobility 
(area kode terbatas). Oleh karena itu dibuatlah TelkomFlexi dengan teknologi CDMA 
2000 l x  yang dapat digunakan pada frekwensi 800 MHz. TelkomFlexi merupakan jasa 
telepon dasar dengan sambungan berupa Fixed Wireless Access yang merupakan bagian 
dari jaringan tetap lokal Telkom. Pelanggan dapat melakukan panggilan dan dipanggil 
pada posisi dimanapun selama berada di area Flexi tanpa dikenakan biaya Air Time dan 
biaya automutasi (roaming). Area Flexi adalah area dimana terminal pelanggan itu 
terdaftar. Pemakai TelkomElexi dikenakan tarif sama dengan telepon tetap, tanpa biaya 
airtime dan pelanggan dapat bergerak sepanjang berada di area Flexi. 

Teknologi yang digunakan TelkomFlexi adalah CDMA (Code Division Multiple 
Access) 2000 lx. Teknologi CDMA adalah sebuah teknologi wireless yang pertama kali 
dikembangkan dan dikomersialkan oleh QUALCOMM. CDMA bekerja dengan 
mengubah pembicaraan ke dalam informasi digital, kemudian dihansmisikan seperti 
sebuah signal radio melalui jaringan wireless. CDMA merupakan unique code untuk 
membedakan setiap pembicaraan yang berbeda. Sehingga CDMA memungkinkan banyak 
orang dapat membagi media dalam waktu bersamaan, tanpa static, cross-talk, atau 
interference. 
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diperoleh dari strategi ST adalah mengambil alih perusahaan pesaing yang dapat 
memberikan kontrihusi. Sedangkan alternatif strategi yang ketiga yang diperoleh dari 
strategi WO dan WT adalah melakukan integrasi dengan perusahaan yang merniliki 
teknologi telekomunikasi tinggi. 

Pengolahan dari matriks SPACE dapat dilihat pada lampiran 4.Hasil pengolahan 
dengan menggunakan Matriks SPACE memperlihatkan bahwa alternatif strategi yang 
diperoleh dari matriks SPACE adalah strategi agresif. Hal ini menunjukkan bahwa 
TelkomFlexi adalah sehuah pemsahaan dengan keuangan kuat yang telah mencapai 
keunggulan bersaing besar dalam industri yang sedang tumbuh dan stabil. 

Hasil pengolahan dengan menggunakan Matriks TOWS menggambarkan bahwa 
TelkomFlexi terletak pada daerah Grow dan Build. Sehingga altematif Strategi yang 
cocok adalah Strategi Intensif atau Strategi Terintegrasi. 

Tahap terakhir yang dilakukan adalah tahap keputusan. Tahap keputusan ini 
menggunakan Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). QSPM memilih strategi 
yang paling cocok diantara beberapa alternatif strategi yang ada berdasarkan kondisi 
eksternal dan internal yang dimiliki oleh TelkomFlexi. 

Alternatif strategi yang muncul dari matriks TOWS adalah memperluas pangsa 
pasar yang dimiliki, mengambil alih perusahaan pesaing yang dapat memberikan 
kontrihusi, dan melakukan integrasi dengan perusahaan yang memiliki teknologi 
telekomunikasi tinggi.'Memperluas pangsa pasar yang dimiliki dapat diartikan sebagai 
strategi ekspansif, sedangkan mengambil alih perusahaan pesaing yang dapat 
memberikan kontribusi, dan melakukan integrasi dengan perusahaan yang memiliki 
teknologi tinggi dapat diartikan sebagai strategi integrasi. Sehingga altematif strategi 
yang muncul dari matriks TOWS ada dua yaitu strategi ekspansif dan strategi integrasi. 
Altepatif strategi yang muncul dari matriks SPACE adalah strategi agresif. Sedangkan 
alternatif strategi yang muncul dari matriks IE (Internal-Ekstemal) adalah strategi 
integrasi atau strategi intensif. 

Dari ketiga mariks tersebut yaitu matriks TOWS, matriks SPACE, dan matriks 
IE, diperoleh tiga buah altematif strategi yaitu intensif, integrasi, dan agresif. Ketiga 
alternatif strategi tersebut kemudian dilakukan pemilihan strategi yang paling cocok 
dengan menggunakan QSPM. 

Dari hasil pengolahan dengan menggunakan matriks QSPM, dapat diketahui 
bahwa Total Atractive Score (TAS) dari strategi intensif adalah 2.995, strategi integrasi 
adalah 3.275, dan strategi agresif adalah 3.107. Dari nilai TAS temyata dapat diketahui 
bahwa strategi integrasi memiliki nilai yang tertinggi yaitu 3.275. Hal ini menunjukkan 
bahwa strategi integrasi memiliki daya tarik yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan 
strategi intensif dan strategi agresif. Sehingga strategi yang paling cocok dengan kondisi 
internal dan eksternal dari TelkomFlexi adalah strategi integrasi. Strategi integrasi ini 
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