
BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan

Pada awalnya permulaan PT. Telekomunikasi Indonesia disingkat PT.

Telkom dimana merupakan badan usaha milik Negara yang bergerak didalam

bidang layanan jasa telekomunikasi umum dalam Negeri. Keberadaan PT.

Telekomunikasi Indonesia tidak terlepas dari sejarah panjang pertelekomunikasi

Indonesia yang dimulai dari Post telegraf diens yang didirikan pada tahun 1882.

Merupakan sebuah badan usaha swasta penyedia layanan pos Telegrap dibentuk

pada masa pemerintahan kolonial belanda. Lapangan usaha Perusahaan Negara

Pos dan Telekomunikasi ternyata berkembang pesat dan didukungnya dengan

kemajuan teknologi jasa. Telekomunikasi mendorong pemerintah untuk

meningkatkan bentuk perusahaan Negara telekomunikasi menjadi perusahaan

umum telekomunikasi (peruntel). Dan pada saat itu hubungan Telekomunikasi

luar Negeri juga dilaksanakan oleh PT. Indonesia Satelite Corporaction (Indosat)

yang pada saat itu berstatus sebagai perusahaan asing, kemudian pemerintah

mengambil kebijaksanaan dalam membeli seluruh saham PT. Indosat yang

kemudian diubah statusnya menjadi Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk

Persero, yang dituangkan dalam peraturan pemerintah No. 52 Tahun 1980.

Demikian halnya dengan PT. Telekom Kandatel Ridar Pekanbaru bermula

dari Era Jawata Post, Telegrap dan Telepon (PTT). Dimana pada saat itu



pelayanan pengiriman telegram berada dikantor post dan giro yang berpusat

dijalan jendral sudirman, sedangkan pengisyaratannya dilaksanakan pada kantor

Radio. Pada saat itu pengiriman Telegram dengan memakai sarana Telegraphi

dengan menggunakan Hp dengan sandi “MORSE” dimana rata-rata kemampuan

operatornya mampu menangkap sandi morse tersebut pada kecepatan antara 50-60

WPM (Work per Minut) sedangkan pelayanan sambungan Telepon dilaksanakan

di kantor Telepon  yang berpusat dijalan Kartini. Jadi, di Era Post, Telegrap dan

Telepon (PTT) KANTOR Telkom masih berpencar-pencar dan bergabung seperti

saat sekarang ini.

Visi PT. Telkom Yaitu menjadi perusahaan yang terunggul dibidang

informasi dan komunikasi berskala Ragional. Sedangkan Misi dari PT. Telkom

adalah memberikan “One stop infokom” (layanan informasi dan komunikasi satu

atap) dengan kualitas yang terima dan dengan harga yang kompetitif pula.

B. Struktur Organisasi

Agar suatu organisasi dapat tercapai, tujuannya maka dibutuhkan struktur

organisasi. Suatu organisasi umumnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Adanya kelompok orang-orang

2. Adanya hubungan antara kerjasama untuk mencapai tujuan.

3. Kerjasama didasarkan atas hak, kewajiban atau tanggungjawab masing-

masing orang untuk mencapai tujuan.



Menurut pola hubungan keraja serta wewenang dan tanggungjawab maka

bentuk-bentuk struktur organisasi dapat dibedakan:

1. Organisasi Garis

Dalam organisasi ini garis tugas dan perencanaan, pengawasan berada

pada suatu tangan dan garis wewenang. Dimana setiap atasan mempunyai

sejumlah bawahan tertentu yang masing-masing memberi

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, dan tak seorangpun dalam

organisasi tersebut  yang mempunyai atasan lebih dari satu orang.

2. Organisasi Fungsional

Dalam organisasi ini dimana segelintir pimpinan tidak mempunyai

bawahan yang jelas, sebab setiap atasan mempunyai wewenang untuk

memberi komando kepada setiap bawahan, sepanjang ada hubungan dengan

fungsi atasan tersebut.

3. Organisasi Garis dan Staf

Jenis organisasi ini merupakan jenis organisasi yang memadukan

kebaikan-kebaikan dari dua jenis organisasi diatas, sedangkan keburukannya

ditinggalkan pada bentuk organisasi garis dan staf terdapat satu atau lebih

tenaga staf yang tugasnya hanya memberikan nasehat dan saran dalam

bidangnya. Jadi, dalam organisasi ini kesatuan perintah tetap dipertahankan

dan seorang bawahan hanya menerima perintah dari atasan saja dan bawahan

juga harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan pekerjaannya.



4. Organisasi Staf dan Fungsional

Bentuk organisasi ini merupakan kombinasi dari bentuk organisasi

fungsional, dan bentuk organisasi garis dan staf.

PT. Telkom Kandatel Ridar Pekanbaru mempunyai struktur organisasi

yang disesuai dengan kondisi dan bentuk kerja yang harus dilakukan oleh masing-

masing bagian. Setiap bagian pekerjaan diperlukan pegawai yang ditunjuk untuk

menangani tugas tersebut. Sedangan satu bagian dengan bagian lainnya tidak

dapat dipisahkan karena tugas dari masing-masing adalah untuk mencapai tujuan

yang sama. Adapun bagan struktur organisasi PT. Telkom Kandatel Ridar

Pekanbaru terdiri dari:

1. Kepala Kantor Daerah Telekom

Dibantu oleh wakil kepala Kantor Daerah Telekom dengan

tanggungjawab terhadap tercapainya sasaran perusahaan dalam

penyelenggaraan pelayanan jasa Telekomunisasi pada Era Geografis Kantor

Daerah Telekom. Secara umum KANDATEL, bertanggung jawab terhadap

pencapaian performansi bisinis dan servis dalam penyelenggaraan jasa

Pelayanan Telekomunikasi, peran Kandatel dalam hal ini lebih diarahkan

pada aktivitas analisa, Evaluasi, Perencanaan, Pengendalian dan Koordinasi

yang bersifat performanasi service.

2. Kesekretariatan Kandatel



Bertanggungjawab melaksanakan fungsi Kesekretariatan serta

memberikan dukungan pencapaian dan analisis kepada Kandatel dalam hal

perencanaan dan pengendalian Aktifitas Operasional.

3. Bagian Sumber Daya Manusia

Bertanggungjawab atas pengadministrasian, pengembangan,

perencanaan dan penyediaan sumber daya mansia seluruh unit kerja,

dukungan kerja yang kondsif dan dapat menunjang peningkatan produktiifitas

kerja serta membantu dan memberikan konsultasi kepada para pemimpin

dalam pengemplementasian kebijakan strategi dan pencapaian sasaran

perusahaan.

4. Bagian Keuangan

Bertanggungjawab atas penyediaan dukungan operasional keuangan

pada seluruh unit kerja yang meliputi penyelenggaraan akuntansi,

pengelolaan pendapatan/anggaran dan mengendalikan keuangan perusahaan

serta langkah dan program keuangan dan pengimlementasianya dalam

mencapai sasaran perusahaan.

5. Dinas Manajemen Network

Bertanggunjawab atas pengelolaan operasi dan pemeliharaan Network

beserta elemen-elemen melalui pola-pola yang terarah dan terstruktur,

sistematik dan profisional untuk mencapai sasaran perusahaan.



6. Bagian Logistik dan MBC

Bertanggungjawab atas penyediaan dukungan kepada unit kerja

kandatel Riau Daratan dalam pencapaian, pengadaan, penyimpanan,

pemeliharaan dan pendistribusian barang/perangkat telekomunikasi sarana

penunjang dan pengolahan suku cadang repairing, replacement dan kalbrasi.

7. Bagian Teknologi Informasi

Bertanggung jawab atas penyediaan dukungan teknologi informasi

kepada semua unit kerja di kandatel Riau daratan.

8. Dinas Operasional Harian Akses Pelanggan (Dinas Ophar Akses)

Unit operasi jaringan yang bertanggung jawab melaksanakan operasi

perbaikan gangguan dan instalasi pasang baru dengan beroreantasi kepada

kepuasan pelanggan dengan meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan.

9. Pelayanan

Unit kerja yang bertanggung jawabatas penanganan operasional

pelayanan serta pelaksanaan kerja rutin pelayanan jasa berupa aktivitas dan

pemeliharaan alat produksi kepada sekmen pelanggan sampai batas tetentu.

C. Aktivitas Perusahaan

PT. Telkom Kandatel Ridar Pekanbaru merupakan Badan Usaha Milik

Negara yang menjalankan ushanya dengan menggunakan prinsip ekonomi.



Aktivitas dari perusahaan ini adalah penyelengaraan dan pelayanan jasa

telekomunikasi. Adapun produk dan layanan yang dihasilkan PT. Telkom adalah:

1. Telepon : pasang baru, sambungan lokal, sambungan jarak jauh,

sambungan internasional, Telkom Flexi, Telkom Speedy.

2. Telegrap, Telek, Telegram

3. Fitur  : Lacak, Nada Sela, Trimitra, Sandi Nada, Premium Call, Free Call,

Telkom Memo.

4. Internet Akses Web : Telkom Net Instan, KIOSTron Web Hosting,

KIOSTron Mail Hosting, Telkom Speedy.

5. Komunikasi Data : DINAcces, ISDN


