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1 BAB III 

2 PROFIL PERUSAHAAN 

 

3.1. Tentang Telkom Group 

Perusahaan Telekomunikasi Indonesia (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 Struktur Telkom Group 
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Kegiatan usaha Telkom Group bertumbuh dan berubah seiring dengan 

perkembangan teknologi, informasi dan digitalisasi, namun masih dalam koridor 

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

berkembang melengkapi legacy yang sudah ada sebelumnya.  

 

3.1.1. Portofolio Telkom Group 

Saat ini Telkom Group mengelola 6 (enam) produk portofolio yang 

melayani empat segmen konsumen, yaitu korporat (termasuk di 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 dikembangkan Telkom menjadi berbagai segmen usaha sesuai 

dengan strategi transformasi digital dan perkembangan industri 

telekomunikasi. Saat ini PT. Telkom Indonesia Tbk memiliki portofolio 

produk, sebagai berikut : 

a. Enterprise Digital 

Terdiri dari layanan information and communication technology platform 

service dan smartenabler platform service. 

b. 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. 

c. 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. 

d. Network Infrastructure 

Produk yang ditawarkan meliputi network service, satelit, infrastruktur 

dan tower. 
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e. Consumer Digital 

Merupakan digital yang terdiri dari media dan edutainment service, seperti 

halnya e-commerce (blanja.com), video/TV dan mobile based digital service. 

Selain itu, kami juga menawarkan digital life service seperti digital life 

style (Langit Musik dan Video Max), digital payment seperti TCASH, digital 

advertising and analytics seperti bisnis digital advertising dan solusi  mobile 

banking serta enterprise digital service yang menawarkan layanan Internet of 

Things (IoT). 

f. Fixed 

Portofolio ini memberikan layanan  fixed service, meliputi  fixed voice, 

fixed broadband, termasuk Wi-Fi dan  emerging wireless technology lainnya, 

dengan brand IndiHome. 

 

3.1.2. Organisasi Perusahaan 

Adapun organisasi perusahaan adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 3. 2 Organisasi Perusahaan 

Untuk menjawab tantangan industri digital, mendukung digitisasi nasional dan 

untuk menginternalisasi agenda transformasi, maka Telkom telah menajamkan 

kembali Purpose, Visi, dan Misi nya. Mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera 

dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para 
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pemangku kepentingan. Perusahaan BUMN, PT. Telkom Indonesia Tbk 

memiliki visi dan misi sebagai berikut : 

 

• Visi 

1. Menjadi digital telekomunikasi pilihan utama untuk memajukan 

masyarakat. 

• Misi 

1. Mempercepat pembangunan Infrastruktur dan platform digital cerdas 

yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh 

masyarakat. 

2. Mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong 

kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. 

3. Mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital 

pelanggan terbaik 

 

3.1.3. Jumlah Karyawan 

Pada akhir tahun 2021, Telkom Group memiliki 24.272 karyawan yang 

terdiri dari 11.059 karyawan perusahaan induk dan 13.213 karyawan entitas 

anak perusahaan. 

 

 

Gambar 3. 3 Tabel Jumlah Karyawan 

 

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 
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penting dari pada teknologi. Sebanyak 24.272 orang karyawan adalah aset 

kami 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 kami yang ingin sukses di masa depan. Selain itu, kami 

menyediakan lingkungan kerja yang disesuaikan dengan kondisi masing-

masing dan teknologi yang memungkinkan kita untuk menghubungkan satu 

sama lain tanpa halangan. 

 

3.2. Sejarah Singkat Lokasi Magang   

Seperti yang dikatakan Sebelumnya Telkom Indonesia Mempunyai 7 cabang 

anak perusahan yaitu sebagai berikut : 

Ke – 7 (Tujuh) Divisi Regional tersebut 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 Jawa Timur.  

6. Divisi Regional VI Kalimantan.  

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

Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya.  

PT. Telkom Witel Bangka Belitung adalah sebuah anak perusahaan PT. 

Telkom Indonesia, Tbk.  yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari 

Divisi Regional 1 Sumatera yang berada di provinsi Bangka Belitung bertempat di 

Pangkalpinang. Kantor PT. Telkom Witel Bangka Belitung ini diresmikan pada 

tanggal 22 Agustus 1981 oleh Gubernur KDH. TK. 1 SUM-SEL. Dimana kantor 

ini bertepatan di Jl. Kemuningan No.1, Matraman, Opas Indah, Pangkalpinang. 
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Gambar 3. 4 Foto Peresmian Kantor Telkom Witel babel 

Kantor PT. Telkom Witel Bangka Belitung Yang mana Divisi Regional ini 

mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi di 

wilayahnya masing-masing dan memiliki Semboyan “Pacak Dak Pacak Harus 

Pacak” atau dapat diartikan dengan “Bisa Tidak Bisa Harus Bisa”. Melalui 

pengoperasian jaringan transmisi jalur utama nasional yang dibangun melalui 

jaringan serat optik serta yang merupakan salah satu anak perusahaan kantor dari 

PT. Telkom Indonesia, Tbk. Yang dapat 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 the home (FTTH) dan jaringan 

backbone untuk koneksi nirkabel broadband internet kepada para pelanggannya. 

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 

menjadikan jumlah sumber daya manusia menjadi lebih sedikit.  
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3.3. Struktur Organisasi, Tata Kelola dan Penjelasan Ruang Divisi  

 

 

Gambar 3. 5 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT Telkom Witel Babel 

 

Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kelola diatas saya peserta magang 

dibagi sesuai dengan divisinya, Pada bagian perdivisi ini saya melakukan dan 

menyelesaikan pekerjaan pada umumnya. 

Seperti halnya pada bagian Helpdesk Provisioning And Migration dalam 

Sebuah perusahaan harus ada bagian keuangan Pada Telkom Witel Babel 

Pangkalpinang Untuk lebih jelasnya berikut akan dijelaskan secara keseluruhan 

tugas dan pekerjaan dari divisi Helpdesk Provisioning And Migration. 

 

3.3.1. Bagian Telkom Integrated Operation Center (TIOC) 

Merupakan bagian operasional center atau bagian pusat kerja yang mengawal 

seluruh aktivitas di Telkom  Witel Babel. IOC bagian yang membantu seluruh 

aktivitas operasional seperti mengaktivasikan order dari pelanggan, memantau 

kondisi layanan dan jaringan setiap saat sekaligus melakukan berbagai langkah 

antisipasi dan penanganan terhadap gangguan yang muncul. Dimana karyawan 

menggunakan aplikasi berupa Dashboard Telkom dengan Database Oracle untuk 

membantu karyawan memonitoring segala aktivitas operasional yang dilakukan. 
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Didalam IOC terdapat beberapa bagian divisi sebagai berikut : 

a. Bagian Provisioning pasang baru / bagian aktivasi 

Merupakan bagian yang mengawal order pasang baru dan melakukan aktivasi 

Indihome dengan paket internet+telepon serta internet+TV. IOC melayani 

semua permintaan order pemasangan baru dengan paket yang telah dipilih 

pelanggan. Bagian provisioning mengaktivasi order yang belum bisa digunakan 

hingga order tersebut hidup dan bisa digunakan oleh pelanggan. 

b. Bagian Data Manajemen atau pelurusan data order 

Merupakan bagian yang mengawal semua data-data manajemen Telkom 

melakukan pelurusan data-data order misalnya melakukan pelurusan port 

modem dan memunculkan titik koordinat ODP (optical distribution point). 

c. Bagian Assurance atau gangguan 

Merupakan bagian yang mengawal order dari pelanggan yang punya kendala 

atau gangguan. Asurance menjaminkan agar tidak akan terjadi gangguan lagi 

setelah dilakukan perbaikan sehingga pelanggan dapat menikmati jaringan 

internet dengan nyaman mudah dan aman. 


