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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah Perusahaan 

PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, biasa disebut TELKOM Indonesia 

atau TELKOM adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia 

jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia dengan jumlah 

pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler 

sebanyak 104 juta. Telkom menyediakan layanan InfoComm, telepon tidak 

bergerak kabel (fixed wireline) dan telepon tidak bergerak nirkabel (fixed 

wireless), layanan telepon seluler, data dan internet, serta jaringan dan 

interkoneksi, baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan. PT. 

Saham perseroan yang dimiliki Telkom merupakan salah satu BUMN yang 

52,09% sahamnya saat ini dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, dan 47,91% 

dimiliki oleh publik.  

Sejarah PT. TELKOM Indonesia ini bermula pada pendirian badan usaha 

swasta penyedia layanan pos dan telegraf pada tahun 1882. Layanan 

komunikasi kemudian dikonsolidasikan oleh Pemerintah Hindia Belanda ke 

dalam jawatan Post Telegraaf Telefoon (PTT). Sebelumnya, pada tanggal 23 

Oktober 1856, dimulai pengoperasian layanan jasa telegraf elektromagnetik 

pertama yang menghubungkan Jakarta (Batavia) dengan Bogor (Buitenzorg). 

Pada tahun 1961, status jawatan diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan 

Telekomunikasi (PN Postel). Kemudian pada tahun 1965, PN Postel dipecah 

menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos & Giro) dan perushaan 

Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi). Tahun 1974 PN 

Telekomunikasi disesuaikan menjadi perusahaan Umum Telekomunikasi 

(PERUMTEL) yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi nasional maupun 

Internasional. 

Setelah beberapa kali diubah namanya, hingga kemudian pada tahun 

1980 Indonesia mendirikan jasa telekomunikasi nasional maupun internasional 

dan seluruh saham PT. Indonesian Satellite Coorporation Tbk. (Indosat) di 

https://id.wikipedia.org/wiki/BUMN
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Indonesia
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ambil alih oleh pemerintah RI menjadi BUMN. Pada tahun 1989, ditetapkan 

UU Nomor 3 Tahun 1989 tentang telekomunikasi, yang juga mengatur peran 

swasta 31 dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Pada tahun 1991 Perumtel 

berubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Telekomunikasi 

Indonesia berdasarkan PP No 25 Tahun 1991. Di tahun 1995 terjadi Penawaran 

Umum Perdana saham Telkom (Initial Public Offering) yang dilakukan pada 

tanggal 14 November 1995.  

Sejak itu saham Telkom tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek 

Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES), New York Stock Exchange (NYSE) 

dan London Stock Exchange (LSE). Tahun 2001 Telkom membeli saham 

Telkomsel sebanyak 35%  saham Telkomsel dari PT Indosat sebagai 

restrukturisasi industri jasa telekomunikasi di Indonesia. Tak hanya itu Telkom 

juga membeli 90,32% saham Dayamitra dan mengakomodasikan laporan 

keuangan Dayamitra ke dalam laporan keuangan Telkom. Lalu pada tanggal 23 

Oktober 2009, Telkom meluncurkan “New Telkom” (Telkom Baru) yang 

ditandai dengan penggantian identitas perusahaan. 

 

2.1.1. Logo Perusahaan 

Gambar 2.1 

Logo Telkom (16 Agustus 2013-sekarang) 

 

 

 

 

Sumber : www.telkom.co.id (Diakses tanggal 21 Februari 2020) 

 

http://www.telkom.co.id/
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Makna Logo : 

Penampilan logo baru tersebut mencakup perubahan logo secara 

menyeluruh dan terintegrasi dengan 4 (empat) aspek dasar perusahaan, yaitu 

Transformasi Bisnis, Infrastruktur, Sistem dan Model Operasi, serta Sumber 

Daya Manusia. 

Arti Logo : 

1. Lingkaran sebagai simbol dari kelengkapan produk dan layanan 

dalam portofolio bisnis baru Telkom yaitu TIMES 

(Telecommunication, Information, Media & Edutainment dan 

Services). 

2. Tangan yang meraih keluar, simbol ini mencerminkan pertumbuhan 

dan ekspansi keluar (Empowering) 

3. Jemari tangan, simbol ini memaknai sebuah kecermatan, perhatian, 

serta kepercayaan dan hubungan yang erat (Assured). 

4. Kombinasi tangan dan lingkaran, simbol dari matahari terbit yang 

maknanya adalah perubahan awal yang baru (Progressive). 

5. Telapak tangan yang mencerminkan kehidupan untuk menggapai masa 

depan (Heart). 

6. Tulisan Telkom Indonesia, sebagai pandu bendera Telekomunikasi 

Indonesia (Indonesia Telecommunication Flag Carrier). 

Arti Warna: 

1. Warna merah mencerminkan Spirit Telkom untuk selalu optimis dan 

berani dalam menghadapi tantangan perusahaan. 

2. Warna putih berarti suci, damai, cahaya dan bersatu, yang 

mencerminkan semangat Telkom untuk memberikan yang terbaik bagi 

bangsa. 

3. Hitam merupakan warna dasar melambangkan kemauan keras. 

4. Abu-abu yang merupakan warna transisi melambangkan teknologi. 
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2.1.2. BUDAYA PERUSAHAAN 

“The Telkom Way” merupakan budaya perusahaan atau nilai-nilai 

perusahaan yang dimiliki Telkom sejak tanggal 10 Juni 2013 yang yang 

ditetapkan oleh Direksi melalui surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan 

(Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, No.PD.201.00/r.00/HK250/COP-

B0020000/2013 tentang Arsitektur Kepemimpinan dan Budaya Perusahaan. 

Selanjutnya pedoman implementasi Budaya Perusahaan di lingkungan Telkom 

Group ditetapkan dalam Peraturan Direktur Human Capital & General Affair 

Telkom No.PR.201.01/r.00/HK250/COP-B0400000/2013 tentang Budaya 

Perusahaan Telkom Group. 

Penetapan budaya perusahaan diatas mengacu pada Konsep pengelolaan 

Telkom Group yang didasarkan pada  elemen  8S,  yaitu Spirituality, Style, 

Shared  Values, Strategy, Staff, Skill, System, dan Structure. 

Secara lengkap Budaya Perusahaan diformulasikan sebagai berikut: 

Gambar 2.2 

The Telkom Way 

 

Sumber : www.telkom.co.id (Diakses tanggal 21 Februari 2020) 

 

http://www.telkom.co.id/
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 Philosophy to be the Best: Always The Best 

Always the Best adalah sebuah basic belief untuk selalu memberikan 

yang terbaik dalam setiap pekerjaan. Always the Best memiliki esensi 

“Ihsan” yang dalam pengertian ini diterjemahkan “terbaik”. Setiap insan 

Telkom Group yang memiliki spirit Ihsan akan selalu memberikan hasil 

kerja yang lebih baik dari yang seharusnya, sehingga sikap ihsan secara 

otomatis akan dilandasi oleh hati yang ikhlas. Ketika setiap aktivitas 

yang di lakukan adalah bentuk dari ibadah kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. 

 Philosophy to be the Best: Integrity, Enthusiasm, Totality 

Always the Best menuntut setiap insan Telkom Group memiliki 

integritas (integrity), antusiasme (enthusiasm), dan totalitas (totality). 

 Principles to be the Star: Solid, Speed, Smart 

Principles to be the Star dari The Telkom Way adalah 3S yakni Solid, 

Speed, Smart  yang sekaligus menjadi core values atau great spirit. 

 Solid - Seluruh insan Telkom Group harus memberikan yang 

terbaik (Always The Best) dan meningkatkan soliditas di antara 

seluruh insan Telkom Group sebagai satu Great Team. 

 Speed - Segenap insan Telkom Group harus bekerja cepat dalam 

setiap kesempatan untuk memenangkan persaingan. Karena yang 

cepat akan mengalahkan  yang lambat. 

 Smart - Seluruh insan Telkom Group  dituntut bekerja smart, yaitu 

memahami tujuan yang ingin dicapai, menentukan prioritas dan 

selalu mencari cara baru yang lebih baik untuk mencapai tujuan. 

 Practices to be the Winner: Imagine - Focus – Action 

Practices to be the Winner dari The Telkom Way adalah IFA 

yakni Imagine, Focus, Action sekaligus sebagai Key Behaviors. 
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Gambar 2.3 

Budaya Perusahaan 

 

Sumber : www.telkom.co.id (Diakses tanggal 21 Februari 2020) 

 

2.1.3. Tata Nilai Perusahaan 

Sesuai ketentuan Surat Edaran OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang 

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Sarbanes-Oxley Act (“SOA”) 

2002 section 406, kami memiliki dan menjalankan kode etik yang berlaku bagi 

seluruh level organisasi. Kode Etik Telkom ditetapkan melalui Keputusan 

Direksi No.PD.201.01/2014 tentang Etika Bisnis di Lingkungan Telkom Group 

dan Keputusan Direktur Human Capital Management 

No.PR.209.05/r.00/PS800/COP-A4000000/2017 tentang Etika dan Kepatuhan 

Karyawan. 

Pokok-pokok Kode Etik Telkom antara lain mengatur mengenai: 

1. Etika Kerja Karyawan; yaitu sistem nilai atau norma yang digunakan 

oleh seluruh Karyawan dan Pemimpin dalam bekerja sehari-hari 

dengan lingkup sebagai berikut: 

a) Perilaku Utama Karyawan: 

i. Kapasitas dan Kapabilitas Karyawan 

ii. Kewajiban dan Larangan 

iii. Kerahasiaan Informasi 

iv. Infrastruktur 

v. Lingkungan Kerja 

b) Perilaku Utama Pemimpin: 

http://www.telkom.co.id/
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i. Perilaku Pemimpin 

ii. Perilaku Direksi 

iii. Perilaku Chief Executive Officer (CEO) dan Chief Financial 

Officer (CFO) 

2. Etika Usaha yaitu sistem nilai atau norma yang dianut oleh 

Perusahaan sebagai acuan Perusahaan, Manajemen dan Karyawannya 

untuk berhubungan dengan lingkungannya dengan lingkup sebagai 

berikut: 

a. Hubungan dengan Regulator 

b. Hubungan dengan Stakeholder 

c. Ketentuan tambahan 

Setiap tahun, Telkom mengirimkan materi sosialisasi kapada karyawan 

tentang pemahaman GCG, etika bisnis, pakta integritas, fraud, manajemen 

risiko, pengendalian internal (“SOA”), whistleblowing, pelarangan gratifikasi, 

tata kelola TI, menjaga keamanan informasi dan hal-hal lainnya yang 

terintegrasi terkait dengan praktik tata kelola perusahaan. Telkom juga 

menyelenggarakan program survei online etika bisnis dengan populasi seluruh 

karyawan melalui media portal/intranet yang diakhiri dengan pernyataan 

kesediaan karyawan untuk menjalankan etika bisnis. Pemahaman dan 

penerapan etika bisnis berikut hasil survei setiap tahun diaudit secara internal 

maupun eksternal melalui proses audit SOA 404. Audit tersebut dijalankan 

dalam rangka penerapan control environment sesuai skema kerja pengendalian 

internal COSO pada audit pengendalian internal tingkat entitas. 

 

2.2 Visi dan Misi Perusahaan 

VISI 

Be the King of Digital in the Region 

MISI 

Lead Indonesian Digital Innovation and Globalization 
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2.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

Gambar 2.4 

Struktur Organisasi PT. Telkom Indonesia Divisi Regional 5 

 

 

Sumber : Data Internal PT. Telkom 2020 

2.4 Produk – Produk Perusahaan 

1. Mobile 

Portofolio ini menawarkan produk mobile voice, SMS dan value 

added service, serta mobile broadband. Produk tersebut ditawarkan 

melalui entitas anak, Telkomsel, dengan merk Kartu Halo untuk pasca 

bayar dan simPATI, Kartu As dan Loop untuk pra bayar. 
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2. Fixed 

Portofolio ini memberikan layanan fixed service, meliputi fixed voice, 

fixed broadboand, termasuk Wi-Fi energing 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 smart enabler 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, 

kami juga  menawarkan digital life service seperti digital life style 

(Langit Musik dan VideoMax), 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). 

2.5. Metode Growth Hacking 

Growth hacking adalah pengoptimalan dan pertumbuhan yang digerakan 

oleh eksperimen, terutama berfokus pada bagaimana produk digunakan untuk 

menciptakan pertumbuhan, baik dari sisi distribusi dan retensi. Prinsip utama 

growth hack adalah bahwasanya semua hal yang terkandung dalam produk 

adalah senjata untuk memenangkan pasar. Tak ada batas antara pekerjaan 

teknis dan nonteknis, semua harus bersatu padu . Growth hacking sangat penting 

karena kita hidup di dunia dengan jumlah pengguna internet yang luar biasa 
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besarnya. Dulu, bila tim marketing ingin menjangkau puluhan juta konsumen, 

mereka harus menggunakan media konvensional. 

PT. Telkom Indonesia Divisi Regional 5 Surabaya merupakan Telkom 

pusat yang cakupannya meliputi daerah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara 

sehingga cakupan periklanan yang dilakukan luas, maka dipilihlah metode 

growth hacking tersebut. Penerapan metode growth hacking ini sudah 

dilakukan oleh PT. Telkom Indonesia Divisi Regional 5 Surabaya sejak 3 

tahun yang lalu yaitu sekitar tahun 2017.  

Tujuan dari penggunaan metode growth hacking adalah untuk 

mengurangi biaya pemasaran yang terus bertambah setiap tahun. Sehingga 

biaya tersebut dapat dialokasikan untuk membayar biaya petugas sales 

indihome. Selain itu melalui metode growth hacking ini diharapkan para 

konsumen atau calon pelanggan dari indihome sendiri dapat mendaftar 

indihome langsung melalui web yang tersedia atau melalui media sosial, 

sehingga sangat memudahkan akses untuk para konsumen atau calon 

pelanggan. 

Adapun media yang digunakan dalam growth hacking adalah melalui 

facebook adsense, instagram, dan twitter. Tetapi untuk twitter, 

pengelolaannya dilakukan oleh coorporate sehingga bukan dari PT. Telkom 

Indonesia Divisi Regional 5 sendiri. Selain itu terdapat pula penerapan metode 

growth hacking lainnya yaitu dengan penempelan sticker scan code qr, tetapi 

nampaknya hingga saat ini hal tersebut belum berjalan lagi sesuai rencana 

awal. Dari hasil penjualan melalui growth hacking tersebut diharapkan dapat 

menyumbang 20% dari semua hasil penjualan tersebut. 

 

 

 

 

 

 


