PAIJO Tech.
2001
- Bagian Satu -

Paijo Tech merupakan sebuah CV yang telah didirikan berdasar akta notaris No. 18
– 25 Juli 1997 notaris Faisal A. Weber SH di Malang, dan merupakan sebuah usaha yang
pada awalnya merupakan binaan Depnaker Jawa Timur atas sarjana–sarjana berprestasi
dari berbagai disiplin ilmu. Perusahaan ini beralamatkan di Jalan Soekarno Hatta
PO.BOX 4x, Malang – Jawa Timur. Bergerak dibidang produksi dan supplai perangkat
telekomunikasi, khususnya perangkat wartel. Keberadaan perusahaan dengan skala
menengah ini mampu menyerap cukup banyak tenaga kerja. Sampai saat ini, perusahaan
mempekerjakan 50 karyawan tetap, serta beberapa karyawan tidak tetap yang secara aktif
menjalankan aktivitas perusahaan.
Dengan pemasaran yang tersebar luas di beberapa kota di Indonesia dan dengan
peningkatan aset lebih dari satu setengah miliar serta penjualan bersih sebesar dua
setengah miliar dan hutang relatif nol pada tahun 2000, maka pada tahun 2000 Paijo
Tech mendapatkan penghargaan Teladan I tingkat Nasional dari Depnaker.
Selanjutnya berdasarkan perkembangan usaha, maka pada awal tahun 2001 Paijo
Tech membentuk sebuah badan usaha baru yaitu PT. Paijo Tech berdasar akta notaris No.
4 tanggal 11 Januari 2001 dihadapan notaris Ermin Yuniastuti, S.H. notaris di Malang.
Paijo Tech juga telah memiliki beberapa ijin yang wajib bagi perusahaan pada
umumnya adalah sebagai berikut :
NPWP
SIUP
TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
HO (Izin Gangguan)

: 1.796.857.9-623
: 300/13-8/PK/VIII/97
: 13083601140
: 530.08/355/428.113/1997

Adapun jajaran Direksi Paijo Tech adalah sebagai berikut :
• Ir. Paijo, MT sebagai Direktur Utama
• Ir. Gogon sebagai Direktur Operasional - Pemasaran
• Ir. Gentolet sebagai Direktur Produksi
• Dhitya Iskandar, SE, Ak sebagai Direktur Keuangan
Sampai dengan saat ini Paijo Tech hanya memproduksi dan memasarkan produk
perangkat wartel dengan merk AN-Tel, dan itu pun dengan satu tipe saja. Namun,
prestasi perusahaan ini patut diacungi jempol. Meski bukan yang pertama, namun produk
AN-Tel telah dapat menempatkan dirinya ke dalam jajaran produk perangkat wartel kelas
satu. Yang dimaksudkan kelas satu di sini utamanya adalah dari segi kualitas, dan
kepemimpinan pasar. Namun, persaingan berat tetap harus dijalani. Pesaing-pesaing
utama dari produk AN-Tel diantaranya adalah: Mectron, Elcomptel, Artek, KresnaTel,
dan Quasar. Secara lebih rinci, data persaingan pasar di perangkat wartel adalah sebagai
berikut;
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Produk
AN-Tel

Harga/unit
1.700.000

EMS
9

Akses Pasar
SumSel, SumUt,
DKI Jakarta, DIY,
Jatim, Bali,
Sultenggara,
SulSel, Sultra.

Kekuatan
Spesifikasi baik
dan fitur
lengkap serta
ckp
terdefferensiasi

Quasar

Jauh Lebih
Tinggi

18

Merata di seluruh
Indonesia

Ditangani
dengan
manajemen
yang
profesional

Mectron

Lebih tinggi

30

Merata di seluruh
Indonesia

Artek

Sama

4

Baru merambah
Jatim

Pioneer pasar,
dengan
spesifikasi
sangat baik,
dan teruji
handal.
Spesifikasi
baik.

Elcomptel

Lebih
rendah

3

Jatim, Sumut, Bali.

Spesifikasi
sangat baik,
inovasi tinggi.

KresnaTel

Jauh Lebih
rendah

11

Jateng, DIY
KalBar, KalTeng.

Harga murah,
skala produksi
besar.

Produk
Lain; Tritel,
CosmoTel,
Cendana,
NIC,
Megatron,
Pattindo,
Megatel,
dsb
(termasuk
yang tanpa
merk)

Jauh lebih
rendah

25

Tersebar merata di
Indonesia

Harga murah,
skala produksi
besar.

Kelemahan
Pemasaran
masih lebih
fokus ke
lokal dan
penanganan
end user.
Harga sangat
tinggi, model
tidak
menarik,
spesifikasi
standar di
kelasnya.
Pergerakan
sudah mulai
stagnan.
Kelemahan
manajerial.

Info Lain
Asal:
Malang,
skala
perush
menengah,-

Penetrasi
pasar lambat

Asal:
Surabaya,
perush
menengah
Asal:
Surabaya,
perush
kecil

Penetrasi
pasar lambat
dan
kelamahan
manajerial
Spesifikasi di
bawah
standar –
produk di
kelasnya
Spesifikasi
kurang, fitur
tidak
lengkap,
purnajual
buruk.

Asal:
Bandung,
skala
perush
relatif besar

Asal:
Malang,
skala
perush
menengah

Asal:
Semarang,
perush
menengah.
Bandung,
Surabaya,
Solo,
Malang

Program PT.Telkom dengan layanan “Wartel tanpa Tolak”-nya pada tahun 2000
tentunya telah membuka kesempatan yang sangat luas bagi perluasan pasar perangkat
wartel di Indonesia. Pun itu juga banyak direspon dengan munculnya produk-produk
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karbit dengan harga murah. Sehingga, meski pasar semakin luas, tetapi pemain di pasar
juga menjadi sangat banyak.
Sebagai langkah terobosan di pasar perangkat wartel, maka Paijo Tech akan
melaunching produk versi terbarunya dengan nama ArjunaTel. Kebijakan ini diambil
bukan tanpa alasan. Prediksi kejenuhan pasar di beberapa area pasar strategis tentu akan
segera muncul jika pintu ijin wartel yang dulunya sangat selektif kemudian menjadi
sedemikian terbukanya. Selain itu, dengan kehadiran para pemain baru yang semakin
tidak terkontrol dengan berbagai atribut produk dan layanannya tersebut tentuah menjadi
kekhawatiran tersendiri bagi keefektifan penetrasi pasar yang dilakukan oleh produsen
seperti Paijo Tel. Sehingga alternatif Co-Branding yang diambil.
ArjunaTel sengaja diluncurkan sebagai 2nd layer product. Maksudnya adalah;
ArjunaTel akan diposisikan masuk ke jajaran produk level bawah, bukan level atas
seperti halnya AN-Tel. Diharapkan ArjunaTel akan dapat merajai pasar produk di kelas
spesifikasi standar menengah-bawah,- sebab produk ini dirancang dengan spesifikasi
hardware level menengah-bawah, dan dilaunch dengan harga yang sangat bersaing pada
kelasnya. Bahkan, keunggulan dari sisi desain dan fitur program yang sama dengan ANTel, tentunya akan dapat memperkuat positioning produk ini. Meski masuk ke dalam
kategori menengah-bawah, namun produk ini dilengkapi dengan fitur produk kategori
kelas atas.
Berikut adalah beberapa pembandingan pokok antara perangkat wartel AN-Tel
dengan ArjunaTel:
Item Pembanding
Harga
Proteksi Pulsa
Proteksi Imbas Petir
Paket KBU
Sistem Back-up Data
Sistem Perhitungan Pulsa
Deteksi Pulsa
Fitur Software
Uji Risti

AN-Tel
Top Level
Top Level
3 tingkat
Sampai dengan 4 KBU
Automatic
Ada AutoBilling
Automatic/Manual

ArjunaTel
Midle-lower
Midle-lower
1 tingkat
1 paket utk 1 KBU
Automatic
Standar
Automatic/Manual
Sama

Ya

Ya

Sebagai tambahan informasi,- keunggulan terhebat dari produk AN-Tel adalah
Sistem AutoBilling-nya. Hardware dan Software AN-Tel dilengkapi dengan detektor
signal dan waktu,- yang dapat menyesuaikan secara otomatis dan akurat, saat start
counter pulsa sesuai dengan perintah start di sentral PT. Telkom. Fitur ini yang tidak
dimiliki oleh perangkat-peragkat wartel lainnya,- hanya saja sosialisasi atau pembelajaran
pasar tentang hal ini masih belum efektif.
Langkah terobosan perusahaan selain peluncuran ArjunaTel adalah dengan
mengembangkan pola pemasaran perusahaan dengan sistem distribution channel
function,- sehingga perusahaan akan melaksanakan dual distribution function, yaitu
distribusi langsung dan melalui pembentukan distributor-ditributor di berbagai daerah.
Hal ini ditempuh sebagai upaya untuk mempercepat penetrasian pasar.
Faktor kunci yang selalu dipegang dan dipertahankan oleh Paijo Tech melalui
produk-produknya adalah dari segi keandalan proteksi, kenyamanan dan kemudahan
penggunaan program (software), serta keandalan/keawetan komponen dan garansi. Hal
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ini sangatlah logis untuk diperhatikan oleh perusahaan sejenis Paijo Tech, sebab
banyaknya kasus pencurian pulsa dan kerugian/ kebobolan yang dialami oleh para
pengusaha wartel tentulah menjadi perhatian utama. Sebab, membuka usaha wartel
adalah bisnis, dan dalam bisnis orientasinya adalah untung. Dan PaojiTech sangat
menyadari bahwa bisnis yang dijalaninya adalah menyediakan suatu perangkat
pendukung usaha wartel yang dapat memberikan salah satu jaminan kelancaran
pengusaha wartel dalam meng’generate’ income mereka tanpa adanya kekhawatiran
kebobolan pulsa, dan kerusakan alat. Prinsip inilah yang juga dipegang oleh para pemain
utama dalam pasar produk ini. Selain juga tentunya, terus meningkatkan hubungan baik
dan kondusif dengan pihak provider atau dalam hal ini adalah PT. Telkom. Sebab, selain
kinerja faktual produk dan efek getok tular, ternyata faktor rekomendasi dari Pihak
Telkom (baik yang bersifat institusional maupun individual),- selama ini sangatlah
berpengaruh bagi pengambilan keputusan konsumen dalam memilih produk. Bahkan
seringkali faktor atribut produk agak sedikit terkesampingkan.
Perusahaan seperti Paijo Tech, selain mendapatkan income dari segi prestasi
penjualan produknya, juga dapat men’generate’ pemasukan dari layanan servis sebagai
salah satu wujud support teknis selain layanan garansi produk..

SEKILAS INFO
Hanya sekitar 7 juta orang dari 210 juta penduduk Indonesia yang sudah menikmati
fasilitas telpon. Itupun kalau diteliti lebih jauh lagi, 49,2%-nya berada di enam kota besar
yaitu: Jakarta, Semarang, Bandung, Medan, Surabaya, dan Denpasar.
Penelitian ITU (International Telecommunication Union) menyatakan bahwa setiap
kenaikan 1% teledensitas akan memacu kenaikan PDRB suatu daerah sebesar 3%! Suatu
angka yang perlu dipikirkan secara serius oleh para pemimpin daerah di era otonomi ini
guna meningkatkan kemakmuran rakyatnya. Tapi kalau tanggung jawab ini diserahkan
hanya kepada PT. Telkom atau operator baru manapun yang nantinya akan berdiri, akan
terbentur pada masalah klasik, yaitu investasi yang amat besar.
Data dari PT.Telkom menyebutkan bahwa biaya pembangunan 1 (satu) SST adalah
sekitar 1000 dolar US, atau dengan kata lain untuk meningkatkan teledensitas nasional
1% diperlukan dana sekitar 2,1 miliar dolar US (21 trilyun rupiah dengan kurs 10.000
rupiah). Bukan suatu angka yang kecil dan akhirnya akan membawa pihak operator untuk
selalu memprioritaskan pembangunan di daerah ‘basah’ untuk mengamankan
investasinya. Apakah dengan kondisi ini rakyat harus pasrah lagi menunggu belas
kasihan dari para operator telpon? Jawabannya adalah: TENTU SAJA TIDAK!! Tetapi
bagaimana caranya??
Alternatif Pemecahan Masalah
Kata kuncinya adalah membangkitkan kemandirian rakyat untuk secara swadaya
dan berpartisipasi aktif untuk memenuhi kebutuhannya akan telekomunikasi di
lingkungannya masing-masing sampai ke tingkat pelosok yang paling terpencil sekalipun.
Kemampuan masyarakat kita dalam berswadaya dan berpartisipasi aktif di bidang
telekomunikasi ini telah terbukti ampuh dalam memenuhi kebutuhan layanan telpon
umum yang seharusnya juga menjadi kewajiban PT. Telkom. Ketidakmampuan
PT.Telkom membangun sarana umum tersebut kemudian diambil alih oleh masyarakat
dalam bentuk layanan wartel (warung telekomunikasi) yang telah sangat dikenal saat ini.
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