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BAB III 

PROFIL PERUSAHAAN 

 

3.1  Deskripsi Perusahaan 

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) adalah Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 

dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah 

Pemerintah Republik Indonesia sebesar 52.09%, sedangkan 47.91% sisanya dikuasai oleh 

publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode “TLKM” 

dan New York Stock Exchange (NYSE) dengan kode “TLK”. 

Dalam upaya bertransformasi menjadi digital telecommunication company, Telkom 

Group mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasi 

kepada pelanggan (customer-oriented). Transformasi tersebut akan   membuat   organisasi   

Telkom   Group   menjadi   lebih   lean (ramping) dan agile (lincah) dalam beradaptasi 

dengan perubahan industri telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat. Organisasi yang 

baru juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menciptakan 

customer experience yang berkualitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.1 Telkom dan Anak Telkom 

 

Kegiatan usaha Telkom Group bertumbuh dan berubah seiring dengan 

perkembangan teknologi, informasi dan digitalisasi, namun masih dalam koridor industry 

telekomunikasi dan informasi. Hal ini terlihat dari linibisnis yang terus berkembang 

melengkapi legacy yang sudah ada sebelumnya. Saat ini Telkom Group mengelola 6 (enam) 

produk portofolio yang melayani empat segmen konsumen, yaitu korporat (termasuk di 
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dalamnya segmen pemerintahan), perumahan, perorangan dan segmen konsumen lainnya. 

Secara umum kegiatan usaha TELKOM sejalan dengan Anggaran Dasar, yaitu penyediaan 

jasa telekomunikasi, informatika dan jaringan kegiatan tersebut telah dikembagkan Telkom 

menjadi berbagai segmen usaha sesuai dengan strategi transformasi digital dan 

perkembangan industry telekomunikasi. Saat ini TELKOM memiliki portofolio produk, 

sebagai berikut : 

1. Mobile 

Portofolio ini menawarkan produk mobile voice, SMS dan value added service, serta 

mobilebroadband. Produk tersebut ditawarkan melalui entitas anak, Telkomsel, dengan 

merk Kartu Halo untuk pasca bayar dan simPATI, Kartu As dan Loop untuk prabayar. 

2. Fixed 

Portofolio ini memberikan layanan fixed service, meliputi fixed voice, fixed 

broadband, termasuk Wi-Fi dan emerging wireless technology lainnya, dengan brand 

IndiHome. 

3. Wholesale & International 

Produk yang ditawarkan antara lain layanan interkoneksi, network service, Wi-Fi, 

VAS, hubbing data center dan content platform, data dan internet, dan solution. 

4. Network Infrastructure 

Produk yang ditawarkan meliputi network service, satelit, infrastruktur dan tower. 

5. Enterprise Digital 

Terdiri dari layanan information and communication technology platform service 

dan smartenabler platform service. 

6. Consumer Digital 

Terdiri    dari    media    dan    edutainment    service,     seperti e- commerce 

(blanja.com), video/TV dan mobile based digital service. Selain itu, saya juga   

menawarkan digital   life   service   seperti digital   life style (Langit Musik dan Video 

Max), digital payment seperti TCASH, 
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 Gambar 3.1.2 Diagram Transformasi Segmen Usaha dan Portofolio Bisnis 

CFU/FU Telkom 
 

3.1.1 ORGANISASI PERUSAHAAN 

Adapun organisasi perusahaan adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 3.1.1 Struktur Organisasi Perusahaan 

 

digital advertising and analytics seperti bisnis digital advertising dan 

solusi mobile banking serta enterprise digital service yang menawarkan 

layanan Internet of Things (IoT). 
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3.1.2 Jumlah Kepegawaian  

Pada akhir tahun 2019, TELKOM Group memiliki 24.272 karyawan yang terdiridari 

11.059 karyawan perusahaan induk dan 13.213 karyawan entitas anak perusahaan. 

 Gambar 3.1.2 Tabel Jumlah Karyawan 

 

 Telkom memiliki purpose “To build a more prosperous and competitive nation as well 

as deliver the best value to our stakeholders” dengan membawa visi“To be the most 

preferred digital telco to empower the society”. Dengan purpose dan visi tersebut, Telkom 

ingin hadir untuk menguatkan daya saing bangsa melalui layanan digital telco. 

 Teknologi digital mendorong perubahan total dan akan berfokus kepada sumber daya 

manusia. Digitalisasi menciptakan platform yang sempurna untuk inovasi. Salah satu key 

driver yang akan membawa Telkom mencapai visinya adalah people and culture. “CEO 

Telkom Group percaya bahwa karyawan lebih penting dari pada teknologi”. Sebanyak 

24.272 orang karyawan adalah aset saya yang paling berharga sebagai bekal untuk 

menggapai cita-cita dalam mewujudkan perusahaan digital kelas dunia. Hal ini juga 

didukung oleh jaringan kantor perwakilan di 11 negara, dan jaringan pita lebar fiber optik 

yang melintas Samudera Pasifik. Membangun keterampilan digital menjadi hal penting bagi 

karyawan saya yang inginsukses di masa depan. Selain itu, saya menyediakan lingkungan 

kerja yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing dan teknologi yang memungkinkan 

kita untuk menghubungkan satu sama lain tanpa halangan. 

3.2.1 Sejarah Singkat Lokasi Magang. 

PT Telkom Akses Babel Pangkalpinang adalah sebuah anak perusahaan PT Telkom 

Indonesia yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Divisi Regional 1 Sumatera 

yang berada di provinsi Bangka Belitung dikota Pangkalpinang. Kantor Telkom 

Pangkalpinang diresmikan pada tanggal 22 Agustus 1981 oleh Gubernur KDH. TK. 1 
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SUM-SEL. Dimana kantor PT Telkom Akses Babel ini bertepatan di Jl. Kemuningan No.1, 

Matraman, Opas Indah, Pangkal Pinang. 

Kantor PT Telkom Akses Babel Pangkalpinang merupakan pusat dari Telkom 

Regional 1 Kepulauan Bangka Belitung.Yang mana Divisi Regional ini mempunyai 

tanggung jawab untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi di wilayahnya masing-

masing. Melalui pengoperasian jaringan transmisi jalur utama nasional yang dibangun 

melalui jaringan serat optik serta yang menghadirkan 

koneksi internet ke properti pelanggan dengan menggunakan 30 node terra route dan 

sekitar 8.500+ km kabel serat optik. Serta yang mendukung koneksi fiber to home dan 

jaringan backbone untuk koneksi nirkabel broadband internet kepada para pelanggannya. 

Ketujuh Divisi Regional itu adalah : 

1. Divisi Regional I, Sumatera. 

2. Divisi Regional II, Jakarta dan sekitarnya. 

3. Divisi Regional III, Jawa Barat. 

4. Divisi Regional IV, Jawa Tengah dan DIY. 

5. Divisi Regional V, JawaTimur. 

6. Divisi Regional VI, Kalimantan. 

7. Divisi Regional VII, Kawasan Timur Indonesia, meliputi Sulawesi, Bali, Nusa 

Tenggara, Maluku dan Irian Jaya. 

Masing-masing divisi dikelola oleh suatu tim manajemen yang terpisah berdasarkan 

prinsip disentralisasi serta bertindak sebagai pusat investasi (Divisi Regional) dan pusat 

keuntungan (Divisi Network), serta divisi lainnya yang mempunyai keuntungan internal 

secara terpisah. Divisi-divisi pendukung terdiri dari Divisi Pelatihan, Divisi Properti, Divisi 

Sistem Informasi. Berdasarkan informasi divisi ini, maka kantor pusat diubah menjadi pusat 

biaya. Berlakunya kebijaksanaan dekonsentrasi menjadikan jumlah SDM menjadi lebih 

sedikit. 

Memiliki visi dan misi sebagai berikut : 

• Visi 

Menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat 

• Misi 

1. Mempercepat pembangunan Infrastruktur dan platform digital cerdas yang 

berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. 
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2. Mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan 

digital dan tingkat adopsi digital bangsa. 

3. Mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan 

terba 

 

3.2.2 Struktur Organisasi dan Tata Kelola 

Gambar 3.2.2  Struktur Organisasi dan Tata Kelola 

 

Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kelola diatas saya peserta magang dibagi 

sesuai dengan per-divisinya dibagian TA dimana bagian TA ini masuk ke bagian 

MANAGER OPERATION TA di dalam struktur organisasi dan tata kelolanya. Pada bagian 

perdivisi ini saya para peserta magang melakukan dan menyelesaikan pekerjaan 

dibidangnya masing- masing pada umunnya. Seperti halnya pada bagian TA megurusi hal-

hal pekerjaan yang berkaitan dengan jaringan dan perbaikan jaringan yaitu Maintenance 

MTC. PSB yaitu Proses Pasang Baru dinamakan PT1 yang dimana telah di input dari CS 

Custrumer Service kemudian pengecekan order para mitra untuk melakukan survey bisa 

atau tidak untuk ODP Optical Distribution Point kemudian langsung eksekusi untuk 

pemasangan baru ke rumah pelanggan. Setelah itu lanjut ke PT2 maksud yang di nyatakan 

PT2 dilakukan pengecekan Alpro terkait maincord setelah pengecekan maincord barulah 

bisa dibangun PT2, setelah pembangunan data berupa maincord dan kordinat ODP 

diserahkan ke team GOLIVE (sebagai aktivasi ODP) barulah bisa dikerjakan di 

PT1.mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik guna meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat, perlu untuk menyelenggarakan Pemerintahan Berbasis 

Teknologi,  
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3.2.3 Logo Perusahaan 

 

Gambar 3.2.3 Logo Telkom Akses 

Arti logo Telkom Akses tersebut : 

1. Lingkaran, sebagai simbol dari kelengkapan produk dan layanan dalam portfolio bisnis 

baru Telkom yaitu TIMES.. 

2. Tangan yang meraih keluar, simbol ini meceritakan pertumbuhan dan ekspansi ke luar. 

3. Jemari Tangan, simbol ini memaknai sebuah kecermatan , perhatian, serta kepercayaan 

dan hubungan yang erat. 

4. Kombinasi Tangan dan lingkaran, simbol dari matahari terbit yang maknannya adalah 

perubahan dan awal yang baru. 

5. Telapak tangan yang mencerminkan kehidupan untuk menggapai masa depan. 

Makna Warna yang digunakan: 

1. Merah(Berani,Cinta, Energi, Ulet) : mencerminkan spirit Telkom untuk selalu optimis dan 

berani dalam menghadapi tantangan perusahaan. 

2. Putih(Suci, Damai, Cahaya, Bersatu)  : Mencerminkan spirit Telkom untuk memberikan 

yang terbaik bagi bangsa. 

3.  Hitam(Warna Dasar) : Melambangkan kemauan Keras. 

4.  Abu(Warna Transisi) : Melambangkan Teknologi. 
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Selogan : 

DIQITAL 

DI = Disiplin Q = Quality IT = Integrity AL = Totality 

Telkom dengan penuh kepercayaan diri bertujuan untuk mengubah “isi dunia” yang penuh 

dengan keterbatasan, sehingga memungkinkan setiap orang untuk mengubah dunia. Telkom 

mempermudah masyarakat untuk menjangkau dunia, mengerti, mempelajari dan bersuara di 

dalamannya. Telkom memungkinkan masyarakat untuk melakukan hal yang lebih dan 

mengantarkan dunia ke dalam genggaman tangan, pesan sederhana untuk masyarakat bahwa 

dunia adalah milik mereka. 

 


