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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1. Deskripsi Perusahaan 

 Witel Banten Timur (Tangerang) merupakan unit organisasi Telkom yang 

berada langsung di bawah koordinasi EVP Telkom Regional II (Jabodetabes) 

dengan fungsi utama sebagai kantor pelayanan dengan cakupan operasional 

meliputi kawasan Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota 

Tangerang Selatan. Witel Banten Timur berperan sebagai koordinator 

eksekusi aktivitas bisnis di level operasional untuk semua layanan 

Telecommunication – Information – Media – Edutainment – dan Services 

(TIMES) serta seluruh segmen yakni Consumer, Business, dan Enterprise 

yang dikelola oleh Divisi Fungsional. 

 

 Tata pengelolaan Witel Banten Timur dan koordinasi antar unit internal PT 

Telkom baik secara teritorial maupun fungsional diatur pada PD 

202.06/r.03/HK200/COP-J4000000/2015. Witel Banten Timur sebelumnya 

memiliki cakupan dan batasan wilayah 21 STO (Sentral Telepon Otomat). 

Gambar dibawah  menunjukkan wilayah operasional Witel Banten Timur. 

 

Gambar 2.1 Wilayah Operasional Witel Banten Timur
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Wilayah Tangerang merupakan pusat konsentrasi bisnis di provinsi Banten dan 

salah satu wilayah penyangga Ibu kota Jakarta. Selain itu, banyaknya 

pembangunan di bidang properti di kawasan ini membuat wilayah Tangerang 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. 

 

Tabel 2.1 Gambaran Umum Perusahaan PT.Telkom Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Core Industry 

Telkom Group adalah satu-satunya 

BUMN telekomunikasi serta 

penyelenggara layanan telekomunikasi 

dan jaringan terbesar di Indonesia. 

Telkom Group melayani jutaan 

pelanggan di seluruh Indonesia dengan 

rangkaian lengkap layanan 

telekomunikasi yang mencakup 

sambungan telepon kabel tidak 

bergerak dan telepon nirkabel tidak 

bergerak, komunikasi seluler, layanan 

jaringan dan interkoneksi serta layanan 

internet dan komunikasi data. Telkom 

Group juga menyediakan berbagai 

layanan di bidang informasi, media dan 

edutainment, termasuk cloud-based and 

server-based managed services, layanan 

e-Payment dan IT enabler, e-Commerce 

dan layanan portal lainnya. 

 

Corporate Culture 

 

The Telkom Way 
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Basic Belief Always The Best 

 

Core Values    

 

Solid, Speed, Smart 

 

Key Behaviours 

 

Imagine, Focus, Action 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inisiatif Strategis 

 Pusat keunggulan 

 .Fokus pada portofolio dengan 

pertumbuhan atau value yang 

tinggi. 

 Percepatan ekspansi 

internasional. 

 Transformasi 

biaya.Pengembangan IDN (id-

Access, id-Ring, id-Con). 

 Indonesia Digital Solution 

(“IDS”) – layanan konvergen 

pada solusi ekosistem digital. 

 Indonesia Digital Platform 

(“IDP”) – platform enabler 

untuk pengembangan 

ekosistem. 

 Eksekusi sistem pengelolaan 

anak perusahaan terbaik. 

 Mengelola portofolio melalui 

BoE dan CRO 

 .Meningkatkan sinergi di dalam 

Telkom Group. 

 

Alamat Kantor Pusat 

Jl. Japati No. 1 – Bandung 

Indonesia. Kode Pos: 40133 
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Telepon +62-22-4521404  

Fax +62-22-7206757 

Email corporate_comm@telkom.co.id  

Alamat WITEL Banten Timur Jl. Pahlawan Seribu No.01, Kec. 

Tangerang, Banten 15310 

Telepon/Fax 021-5315 1900/ 021- 5383 400 

 

 

2.2. Logo Perusahaan 

                                

                       Gambar 2.2. Logo Telkom Indonesia     

 

 

 

 

 

 

Logo TELKOM memiliki bentuk yang lebih modern, kaya akan warna dengan 

menghadirkan simbol berupa telapak tangan yang menggenggam bola dunia. 

Logo baru ini merupakan cerminan dari “brand value” baru yang selanjutnya 

disebut dengan “Life in Touch” dan diperkuat dengan tag line baru pengganti 

“Committed 2U” yakni “The World Is In Your Hand”. Secara rinci, arti logo 

Telkom ini adalah : 

a. Expertise : makna dari lingkaran sebagai simbol dari kelengkapan produk 

dan layanan dalam portofolio bisnis baru TELKOM yaitu TIME 

(Telecommunication, Information, Media & Edutainment) 
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b. Empowering : makna dari tangan yang meraih ke luar. Simbol ini 

mencerminkan pertumbuhan dan ekspansi ke luar. 

c. Assured : makna dari jemari tangan. Simbol ini memaknai sebuah 

kecermatan, perhatian, serta kepercayaan dan hubungan yang erat 

d. Progressive : kombinasi tangan dan lingkaran. Simbol dari matahari terbit 

yang maknanya adalah perubahan dan awal yang baru. 

e. Heart : simbol dari telapak tangan yang mencerminkan kehidupan untuk 

menggapai masa depan. 

f. Merah – Berani, Cinta, Energi, Ulet – Mencerminkan spirit Telkom untuk 

selalu optimis dan berani dalam menghadapi tantangan dan perusahaan. 

g. Putih – Suci, Damai, Cahaya, Bersatu. – Mencerminkan spirit Telkom untuk 

memberikan yang terbaik bagi bangsa. 

h. Hitam – Warna Dasar – Melambangkan kemauan keras. 

i. Abu – Warna Transisi – Melambangkan teknologi. 

 

2.3. Produk Perusahaan 

  Produk utama yang ditawarkan Witel Banten Timur dikelompokkan dalam 

segmen pelanggan yang terdiri dari home service dan personal service yang 

ditunjukkan oleh gambar di bawah. 

                  Gambar  2.3.  Product and Service Segment 

  Witel Banten Timur menyampaikan produknya kepada pelanggan dengan 

cara langsung, yaitu melalui unit Home Service (HS) dan Personal Service 

(PS). Sedangkan cara tidak langsung, yaitu bekerjasama dengan anak 

perusahaan yang dibentuk dan dimiliki oleh PT Telkom seperti PT. Infomedia 

Nusantara dalam penyediaan layanan end to end dan sumber daya manusia 

yang berpengalaman dan berkompeten di bidang sales channel dan PT. 

Telkom Akses (TA) dalam penyediaan layanan kontstruksi dan pengelolaan 

 

HOME PERSONAL 
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infrastruktur jaringan atau melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga, antara 

lain dengan Authorized Dealer. 

Mekanisme delivery produk dan layanan kepada pelanggan consumer di 

Witel Banten Timur dilakukan melalui 2 channel utama yaitu Push & Pull 

Channel yang melilputi: 

• Push Channel: Account Area Manager, Mitra dealership. 

• Pull Channel: Telkom Store (Plasa), Web-in, serta promo via sosial media 

seperti facebook dan twitter. 

Dalam rangka peningkatan kualitas terutama dalam hal pelayanan dan 

delivery product terhadap customer (Fulfillment dan Assurance), dibentuklah 

Tim Adhoc Witel Operation Center (WOC). 

 

2.4. Visi dan Misi 

Witel Banten Timur menerapkan nilai  The Telkom Way  yang telah 

ditetapkan oleh CEO sebagai bentuk penyesuaian nilai yang ingin ditanamkan 

seiring dengan perubahan visi dan misi yang baru. 

Keunikan pada budaya baru Telkom terletak pada 3 elemen kunci sukses 

berkesinambungan, yaitu 

1. Telkom Corporate Philosophy “Always the Best”,  

2. Telkom Leadership Architecture “Lead by Heart, Managed by Head” dan  

3. The Telkom Way “Solid-Speed-Smart (3S)”. 

Visi  Witel Banten Timur sejalan dengan Visi Korporasi yaitu  “To become a 

leading Telecommunication, Information,  Media, Edutainment and Services 

(“TIMES”) player in the region”. 

Sedangkan Misi Witel Banten Timur juga sejalan dengan misi Divisi Telkom 

Regional II yaitu : 

• To provide “more for less” TIMES services. 

• To be the  role model as the best  managed corporation in Indonesia. 

Untuk menuju visi jangka panjang, insan Telkom didukung dengan : 

Corporate Culture    :  The Telkom Way 

Basic Belief                :  Always The Best 
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Core Values                 :  Solid, Speed, Smart 

Key Behaviours         :  Imagine, Focus, Action 

 

2.5. Struktur Organisasi 

 Struktur organisasi Witel Banten Timur sesuai dengan 

PR.208.18/r.00/HK.200/COPJ4000000/2015 tgl 30 April 2015 perihal daftar 

posisi dan formasi, proses bisnis, dan uraian fungsi organisasi Divisi Regional  

 

 

                        Gambar 2.5 Struktur Organisasi         
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2.6. Ruang Lingkup Kerja 

Mengenai ruang lingkup kerja, pihak  WITEL Banten Timur tidak 

memberikan secara rinci mengenai ruang lingkup kerja setiap divisi, terutama 

divisi General Support & Logistic. Penulis diberikan gambaran oleh 

pembimbing lapangan bahwa ruang lingkup divisi General Support & 

Logistic menangani berbagai macam kebutuhan data dan logistik untuk divisi 

lain, dan  ruang lingkup kerja di bagian komunikasi seperti jabatan  

pembimbing lapangan penulis yaitu Assistant Manager (ASMAN) 

Communication yang memenuhi kebutuhan komunikasi dan menyebarkan 

informasi perusahaan kepada divisi lain, fungsi manajemen Public Relations 

juga dijalankan oleh ASMAN Communication di divisi General Support & 

Logistic bagian komunikasi. 

 

2.7. Profil Tenaga Kerja 

  Dalam menjalankan fungsinya, Witel Banten Timur diperkuat oleh jajaran 

pegawai organik dan non organik yang secara legal merupakan karyawan 

mitra. Jumlah pegawai organik Witel Banten Timur posisi bulan Juni tahun 

2015  adalah 319 pegawai. 

Adapun pegawai non organik membantu menjalankan fungsi penjualan, 

pemenuhan permintaan, dan penanganan keluhan pelanggan diantaranya 

customer service di  plasa,  dan sales force serta setter dan operasional akses 

oleh anak perusahaan dan mitra.  Profil jumlah pegawai Witel Banten Timur 

berdasarkan segmentasi jenis pendidikan terakhir  dan  umur pegawai sebagai 

berikut:  

Tabel 2.7.1. Segmentasi Usia Pegawai Organik 

Kategori Usia Jumlah  % 

< 35 th  6 2% 
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Usia 36-45 th 43 13% 

> 45 th 270 85% 

Total 319 100% 

                       

 

Sebagian besar pegawai organik di Witel Banten Timur berusia di atas 45 

tahun yaitu sebesar 85%, dan sisanya berusia di antara 25 sampai 45 tahun. 

Sedangkan untuk segmentasi pendidikan terakhir, sebagian besar lulus 

sampai dengan tahap pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU) seperti 

pada gambar yang ditunjukan di bawah ini. 

 

 

 

 

                             Gambar 2.7.1 Segmentasi Pendidikan Pegawai Organik 

 

Jumlah pegawai non organik yang bekerja di Witel Banten Timur sebanyak 

1.327 yang dapat dilihat secara rinci berdasarkan bagiannya di bawah ini. 

 

      

 

Tabel 2.7.2 Segmentasi Bagian Pekerjaan Pegawai Outsource 

Bagian Jumlah 
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Akses 271 

Customer Care 21 

GSD 267 

Infomedia 639 

Marketing 103 

Support 26 

Total 1.327 

 

 

2.8. Pelanggan dan Pemangku Kepentingan 

Pihak-pihak yang sangat berkepentingan terhadap bisnis Witel Banten 

Timur atau lebih dikenal sebagai stakeholder adalah Pelanggan, pemegang 

saham, pegawai, mitra /partner /supplier, pemerintah dan komunitas. 

Sementara pengelompokkan pelanggan dibagi berdasarkan kebutuhan 

organisasi yaitu berdasarkan letak wilayah, stream bisnis, kondisi persaingan, 

produk yang digunakan, kuadran, customer life cycle, top customer, wallet 

share dan perilaku berinternet. Pengelompokan pelanggan per stream 

ditetapkan dalam KD.12/HK220/COO-D0030000/2011, yaitu stream 

Personal Line, Business Line, dan Corporate Line. Detail masing-masing 

dapat dilihat pada Tabel Segmen Pasar & Pelanggan Utama 
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Tabel 2.8. Pelanggan Utama per Market Stream 
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