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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

A. Sejarah Singkat PT. Telkom Indonesia  Pekanbaru 

Pada tahun 1884, pemerintah colonial Belanda mendirikan perusahaan 

swasta yang bergerak di bidang ekspedisi surat menyurat untuk domestik dan 

jasa pelayanan telegraph internasional. Jasa telepon mulai ada di Indonesia 

pada tahun 1882  hingga tahun 1906 bentuk perusahaan adalah swasta tetapi 

telah mendapatkan izin dari pemerintah selama 25 tahun, pada tahun 1906 

pemerintah kolonial Belanda membentuk departemen untuk mengawasi 

kegiatan jasa pos dan telekomunikasi di Indonesia. Pada tahun 1961, usaha  

jasa pos dan telekomunikasi  baru  berdiri dengan bentuk perusahaan 

pemerintah pertama agar menjaga jasa pos dan telekomunikasi di  wilayah 

Sumatra, dimana mulai terbentuk pada tahun 1970 secara nasional. 

Pemerintah memisahkan jasa pos dengan telekomunikasi pada tahun 1965 ke 

dalam dua perusahaan milik negara, yaitu PN Pos dan Giro serta PN 

Telekomunikasi.  Pada  tahun 1974 PN Telekomunikasi terbagi menjadi dua 

perusahaan milik negara yaitu Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) 

dan PT.  Inti  ,  untuk  meningkatkan  jasa  telekomunikasi dalam dan luar 

negeri, juga pembuatan peralatan telekomunikasi pada khususnya.  

Pada tahun 1980, bisnis telekomunikasi internasional dipindahkan dari 

Perumtel ke Indosat. Pada tahun 1991, Pemerintah mengubah Perumtel dari 

“Perusahaan Umum” menjadi perusahaan negara dengan layanan untuk 

masyarakat umum sebagai tujuan utama perusahaan, yaitu “Persero”, 

perusahaan Negara mempunyai keterbatasan kewajiban untuk tujuan 

komersial, serta berubah namanya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) 

PT. Telekomunikasi Indonesia yang juga dikenal dengan nama Telkom 

disahkan pada tahun 1995. Bisnis Telkom terbagi menjadi dua unit operasi 

regional yang dikenal dengan nama “Witel”, dimana secara terpusat  dikontrol 

oleh kantor pusat Telkom di Bandung, Jawa Barat. Tiap Witel  mempunyai 
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struktur manajemen terdiri yang bertanggung jawab untuk segala aspek  bisnis 

Telkom dalam wilayah mereka, dari penyedia jasa  telepon  hingga kegiatan  

manajemen dan pengamanan, meskipun mereka bukan merupakan perusahaan  

berorientasi  keuntungan  yang terpisah. 

Sebagai bagian dari restrukturisasi, kegiatan bisnis perusahaan terbagi 

menjadi tiga area utama:  

1. Primary businesses (bisnis utama),  

2. Related businesses (bisnis sampingan),  

3. Overhead corporate (jasa pendukung bisnis).  

Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan jasa sambungan lokal 

dan Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ). Bisnis yang berhubungan 

termasuk jasa selular  bergerak, saluran sewa, telex, penyewaan satelit 

transponder, VSAT dan berbagai  jasa  tambahan  lainnya. Bisnis sampingan 

tersebut tidak dioperasikan oleh Telkom secara langsung seluruhnya tapi 

melalui kerjasama (joint venture) dimana Telkom  mempunyai keuntungan 

langsung dan tidak langsung.  

Kemudian bisnis selular analog dioperasikan oleh Telkom dengan  

perjanjian pembagian keuntungan bersama investor. Hal ini menjadi perhatian 

lebih  bagi perusahaan untuk mengubah penambahan bisnis sampingan 

(related businesses) ke arah kerjasama joint venture. Perusahaan juga 

merencanakan untuk  mendelegasikan perusahaan luar (outsource) untuk jasa 

pendukung bisnis sebagai bagian dari restrukturisasi. Juga sebagai bagian dari 

restrukturisasi. Telkom menghilangkan struktur Witel dan membuat delapan 

divisi operasi pada tanggal 1 Juli 1995, termasuk tujuh divisi regional dimana 

penyedia jasa telepon tidak  berdasarkan wilayahnya dan divisi jasa jaringan 

dimana menyediakan jasa Sambungan Langsung Jarak Jauh melalui operasi 

secara nasional infrastruktur jaringan transmisi. Fungsi tiap divisi adalah 

terpisah, team bergerak dalam  desentralisasi manajemen dan aspek biaya dan 

keuntungan dibagi terpisah, dengan  menjaga internal aspek keuntungan 

masing-masing. Perusahaan juga  mengorganisasikan jasa pendukung bisnis 

untuk penyedia jasa informasi, memperbaiki, pelatihan dan pendukung 



 
 

33 

manajemen dalam divisi regional Telkom. dari divisi regional I sampai IV 

wilayah geografis Indonesia seperti:  

1. Divisi Regional I, Sumatera termasuk Riau 

2. Divisi Regional II, Jakarta dan wilayah sekitarnya (Jabotabek)  

3. Divisi Regional III, Jawa Barat  

4. Divisi Regional IV, Jawa Tengah  

5. Divisi Regional V, Jawa Timur   

6. Divisi Regional VI, Kalimantan  

7. Divisi Regional VII, Indonesia Timur. 

 

B. Logo Telkom 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar : 4.1 

 

Logo merupakan sebuah simbol yang menunjukkan citra, visi, dan 

misi dari pemilik logo tersebut. Apabila logo tersebut adalah milik sebuah 

perusahaan, logo tersebut akan merefleksikan jati diri perusahaan tersebut. 

Logo juga merupakan identitas suatu perusahaan yang menggambarkan 

tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta ideologi yang dimiliki oleh perusahaan 

tersebut. Logo suatu perusahaan biasanya berubah seiring dengan perubahan 

diri dari perusahaan itu sendiri. Dalam perkembangan PT. Telkom Indonesia 

pun berubah mengikuti perubahan yang terjadi di dalam tubuh PT.Telkom 

Indonesia itu sendiri. Perubahan logo yang mencerminkan hal-hal yang baru 

dan berubah dari tubuh PT. Telkom Indonesia ini dapat kita telaah dan kita 
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analisa. Di dalam PT. Telkom Indonesia, kita mendapati gambar tangan  yang 

seolah olah sedang menyapa yang di dominasi warna merah dan putih dan 

mempunyai slogan the world in your hand.  logo ini tidak lagi berwana biru 

dan putih yang berlogo bola bergaris seperti logo yang lama. 

C. Visi dan Misi Telkom 

1. Visi Telkom  

Visi Telkom "To Become a Leading InfoCom Player in the 

Region", menunjukkan suatu tekad bahwa Telkom untuk menjadi 

penyelenggara jasa Informasi dan Komunikasi yang handal di level 

Regional.  

2. Misi Telkom 

Memberikan layanan "One Stop Infocom" dengan kualitas yang 

prima dan  harga kompetitif, mengelola usaha dengan cara yang terbaik 

dengan mengoptimalkan  SDM yang unggul, dengan teknologi yang 

kompetitif dan dengan Business Partner. 

D. Budaya Perusahaan Telkom 

Budaya perusahaan PT.  Telkom  adalah  budaya  “THE  TELKOM  

WAY 135”  yakni  sebagai budaya korporasi yang dikembangkan Telkom 

merupakan bagian terpenting dari upaya perusahaan untuk meneguhkan hati, 

merajut pikiran, dan menyerasikan langkah semua insan Telkom dalam 

menghadapi persaingan bisnis InfoCom. Di dalamnya terkandung beberapa 

unsur yang secara integral harus menjiwai insan Telkom, yakni:  

1. Satu asumsi dasar yaitu (memberikan layanan dan produk yang terbaik 

kepada masyarakat)  

2. Tiga nilai inti, mencakup:  

a) Customer Value (nilai pelanggan)  

b) Excellence Service (pelayanan yang prima)  

c) Competent People (orang-orang yang berkompeten) 
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3. Lima langkah perilaku untuk memenangkan persaingan, terdiri dari:  

a) Strech The Goals (mencapai tujuan)  

b) Simplify (kesederhanaan)  

c) Involve Everyone (melibatkan setiap orang)  

d) Quality is My Job (pekerjaan yang berkualitas)  

e) Reward The Winners (penghargaan bagi pemenang)  

THE TELKOM WAY 135” adalah hasil panggilan dari perjalanan 

Telkom dengan  mengarungi lingkungan yang terus berubah dan diskritalisasi 

serta dirumuskan  dengan dirangsang oleh berbagai inspirasi dari perusahaan 

lain dan berbagai  tantangan dari luar. Dengan akar yang kuat pada kesadaran 

kolektif organisasi,  diharapkan THE TELKOM WAY 135 dapat cepat tertanam 

dalam jiwa insan TELKOM. PT. Telkom berharap dengan tersosialisasinya 

“THE TELKOM WAY 135” maka akan tercipta pengendalian kultural yang 

efektif terhadap cara merasa, cara memandang, cara berfikir, dan cara 

berperilaku semua insan PT. Telkom 

E. Jenis layanan Telkom 

 

1. Telkom Phone 

Telkom Phone adalah sambungan telepon pelanggan, merupakan 

fasilitas telekomunikasi (telepon atau facsimile) yang ada di tempat 

pelanggan. 

2. Telkom Flexi 

Merupakan sambungan telepon tetap tanpa kabel yang memiliki 

fitur mobilitas pada daerah tertentu dengan menggunakan teknologi 

CDMA (Code Division Multiple Access). produk ini mempunyai 

keuntungan :  

a. Kualitas suara lebih jernih karena terhindar dari penggandaan (cloning) 

dan tidak diinterferensi (anti jamming)  

b. Lebih sehat karena radiasi gelombang elektromagnetis yang 

dipancarkan sangat rendah.  
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c. Biaya pulsa lebih ringan dibanding sellular 

3. Telkom SMS (Short Message Service) 

Telkom SMS adalah layanan jasa pengiriman pesan dengan 

menggunakan  media melalui telepon tetap. Pelanggan dapat mengirim 

dan menerima pesan secara tertulis dan dapat dikirim atau diterima dalam 

waktu singkat.  

4. Jasa Nilai Tambah  

Layanan Jasa Nilai Tambah adalah fasilitas layanan tambahan yang 

diberikan  kepada pelanggan dengan memanfaatkan perangkat tambahan 

sisi sentral maupun  sisi terminal pelanggan yang mampu meningkatkan 

manfaat dengan beberapa kemudahan pelanggan dalam berkomunikasi. 

Yang termasuk dalam Jasa Layanan kelompok ini adalah:  

a. Telkom Memo (Voice Mail Box) adalah suatu fitur atau jasa layanan 

mailbox yang disediakan bagi pelanggan dengan menggunakan 

perangkat VPS.  

b. Telkom Teleconference (Layanan Permata) adalah suatu fitur atau jasa 

yang  memfasilitasi pembicaraan atau konferensi antara lebih dari dua 

pelanggan telepon,  meliputi layanan audio conference maupun video 

conference.  

c. Telkom Free (Free Call) adalah layanan jasa bebas pulsa dengan akses 

0800 1XXXXXX.  

d. Telkom Premium (Premium Call) adalah layanan informasi dan 

hiburan yang  dapat digunakan oleh badan usaha maupun perorangan 

yang telah mendapat izin dari pemerintah dengan harga pulsa berbeda 

dengan pulsa biasa.  

e. Fitur lacak (Call For Forwading) adalah layanan yang memungkinkan 

pelanggan mengalihkan panggilan te lepon ke nomor lain.  

f. Fitur nadasela  (Call  Waiting) adalah  layanan yang memungkinkan 

pelanggan  dapat mengetahui atau menerima panggilan telepon lain 

pada waktu pelanggan  sedang melakukan pembicaraan yang sedang 

berlangsung.  
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g. Fitur trimitra (Three Party Call) adalah layanan yang memungkinkan 

pelanggan dapat melakukan pembicaraan dengan dua pelanggan 

telepon lain pada waktu yang bersamaan tanpa memutuskan 

pembicaraan terlebih dahulu.  

h. Fitur Sandinada  (Abreviated  Dialling)  adalah  layanan  yang 

memungkinkan  pelanggan dapat memper pendek nomor telepon yang 

dipanggil sehingga pelanggan  dapat menyimpan kependekan nomor 

sebanyak 5, 10, 20, 30, …, 100 sehingga dapat  mempercepat proses 

dialing ke nomor-nomor yang diinginkan.  

i. Fitur Andara (Hotline Deleyct Service) adalah layanan yang 

memungkinkan  pelanggan dalam waktu singkat (secara otomatis) 

tersambung langsung ke nomor  tertentu sesuai yang diinginkan hanya 

dengan mengangkat gagang telepon.  

j. Klip (Ketahui Langsung Identitas Pemanggil) dalam artian agar 

teminal penerima mampu mengidentifikasikan nomor pemanggil pada 

terminal khusus KLIP.  

k. Hunting adalah fasilitas yang dapat diberikan kepada pelanggan 

telepon yang  mempunyai lebih dari satu satuan sambungan (SST) 

sehingga pelanggan  pemanggil  hanya  mengenal  satu  nomor  

telepon  sebagai call number 

5. Telkom Payphone (telepon umum)  

Telepon umum adalah layanan telepon untuk publik. Termasuk 

dalam layanan telepon umum adalah Telepon Umum Coin (TUC).  

6.  Warung Telkom 

Telepon Umum Coin Pelanggan (TUCP), Telepon Umum Kartu 

(TUK), Warung Telkom adalah tempat menjual produk-produk 

layananTelkom  yang  disediakan  untuk  umum.  Telkom  bekerjasama  

dengan mitra dalam kegiatan pelayanan, sarana dan fasilitas 

telekomunikasi dalam bentuk sistem bagi hasil atau penerapan tarif 

khusus.  
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7. Telkom Lokal 

Telkom Lokal atau panggilan lokal adalah panggilan antar 

pelanggan telepon  dalam jarak di bawah 30 km atau dalam satu wilayah 

(boundary) lokal.  

8. Telkom SLJJ  

Telkom SLJJ atau panggilan SLJJ (Sambungan Langsung Jarak 

Jauh) adalah panggilan telepon jarak jauh,dimana nomor telepon 

pemanggil dan nomor telepon yang dipanggil berbeda wilayah penomoran 

namun dalam satu wilayah negara. Dalam melakukan panggilan SLJJ 

umumnya pemanggil harus menekan kode area. 

9. Telkom SLI-007 

Telkom SLI-007 atau panggilan SLI (Saluran Langsung 

Internasional)  adalah panggilan telepon International Direct Dialling 

(IDD) dimana nomor telepon pemanggil dan nomor telepon yang 

dipanggil berbeda wilayah negara. Dalam  melakukan panggilan SLI 

pemanggil harus menekan 007, Kode Negara, Kode Area, dan Nomor 

Telepon Tujuan.  

10. Telkom Global-017 

Merupakan layanan percakapan langsung internasional melalui 

teknologi Voice Over Internet Protocol (VoIP) premium dengan kode 

akses 017. Layanan ini  memberikan tarif yang sangat ekonomis bagi 

pelanggan yaitu 60% dari tariff nomor SLI.  

11. Telkom Card 

Telkom Card adalah kelompok produk Telkom yang berbentuk 

kartu telepon yang terdiri dari kartu magnetic dan kartu telepon Chip.  

12. Telkom Net 

Telkom Net adalah layanan akses internet yang menggunakan 

infrastruktur  jaringan internet protocol. Layanan Telkom Net dapat berupa 

layanan akses  internet dengan kecepatan rendah(dial up)dan layanan 

internet dengan kecepatan  tinggi (Dedicated Link). Produk Telkom Net 
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antara lain Telkom Net Instant, Telkom Net ISDN, Telkom Net 

Turbo,Telkom Indihome.  

13. Telkom Web 

Telkom Web adalah layanan situs Web berupa situs portal dan 

situs informasi lainnya yang dapat diakses melalui internet. Kelompok 

produk Telkom web ini antara lain:www.telkom.net.id, www.telkom.co.id, 

www.plasa.com.  

14. Telkom Save 

Telkom Save adalah layanan komunikasi suara dengan 

menggunakan  teknologi VoIP (Voice Over Internet Protocol) standar. 

Jenis layanan ini dalam bentuk Kartu Prabayar (Kartu Telkom Save 

17017) dan Pasca Bayar (melalui  registrasi 17017). Layanan  ini 

memberikan tarif yang sangat ekonomis bagi pelanggan yaitu 40% dari 

tarif normal SLI 

F. PROFIL PT. TELKOM PEKANBARU  

1. Struktur organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.2 Struktur organisasi PT. Telkom Pekanbaru 
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2. Jumlah Pegawai 

No Karyawan Jumlah 

1 Pegawai 114 

2 Kontrak 60 

3 Tenaga tambahan 31 

4 OS 98 

 Jumlah Karyawan 303 

Tabel : 4.1 Jumlah Pegawai 

Sumber Data : PT. Telkom Pekanbaru tahun 2016                   

3. Nama Pimpinan dan Masa Jabatan Pada PT. Telkom Pekanbaru 

No Nama Pimpinan Masa Jabatan Keterangan 

1 Dr. Angga 2008-2010 Pertama 

2 Drs. Rian,MM 2010-2013 Kedua 

3 H. Rizal,S.sos 2013-2015 Ketiga 

4 Adi Kurniawan S.E 2015 s/d sekarang Keempat 

 Tabel : 4.2 Nama Pimpinan dan Masa Jabatan 

Sumber Data : PT. Telkom Pekanbaru tahun 2016 

 

Kepemimpinan PT. Telkom pekanbaru dimulai sejak tahun 2008 

sampai 2010 dikepalai oleh Dr. Angga. Kemudian di lanjutkan dengan 

Bapak Drs.Rian,MM, dari tahun 2010 sampai januari 2013, Pada bulan 

Februari 2013 digantikan oleh Bapak H. Rizal S.sos. sampai Juni 2015, 

dan pada bulan Juli 2015 sampai sekarang di ganti oleh Bapak Adi 

kurniawan S.E 
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G. Demografi Kantor Wilayah Telkom Pekanbaru 

 

 

Gambar 4.3 : Tingkat Pendidikan Pegawai Kantor Telkom Pekanbaru 

Sumber : Arsip Kepegawaian Kantor Telkom Pekanbaru 

Pendidikan merupakan salah satu faktor untuk memproleh ilmu dan 

mendapatkan tempat kerja yang sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu 

pendidikan akan menentukan dimana seorang pekerja akan di tempatkan. 

Dilihat dari keberagaman latar pendidikan strata 1 merupakan tingkat 

pendidikan yang mendominasi dari keseluruhan pegawai, selanjutnya tingkat 

pendidikan diploma 3, kemudian tingkat pendidikan S2 dan SMU serta 

pendidikan yang lainya yang berimbang. 
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Gambar 4.4 :  Komposisi Umur yang bekerja di PT. Telkom Pekanbaru 

Sumber : Arsip PT. Telkom Pekanbaru 

 

Seluruh pegawai di PT. Telkom Pekanbaru memiliki komposisi umur 

yang berbeda beda. Dari perolehan data arsip kepegawaian PT. Telkom 

Pekanbaru bisa dilihat bagaimana komposisi umur dari seluruh pegawai. 

Jumlah pegawai diantara 21-25 tahun sangat mendominasi dari 

keseluruhan jumlah pegawai PT. Telkom Pekanbaru. Selanjutnya jumlah 

pegawai yang umumnya 26 sampai pegawai yang berusia diatas 55 tahun 

pendistribusian sesuai dengan jumlah pegawai yang dijelaskan oleh grafik 

diatas. 
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