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BAB II 

GAMBARAN UMUM PT. SIGMA CIPTA CARAKA  

2.1. Sejarah dan Profil PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma) 

2.1.1. Sejarah Perusahaan  

PT. Sigma Cipta Caraka didirikan pada tahun 1987, dan mulai beroperasi 

dengan menggandeng IBM sebagai mitra bisnisnya untuk memasarkan hardware 

(perangkat keras komputer) ke bank-bank lokal di Indonesia. Lalu pada tahun 

1989 PT. Sigma Cipta Caraka mulai  mengembangkan sistem sendiri, dengan 

basis sitem Inti-Banking yang disebut Alphabatis. Kemudian sistem tersebut yang 

dipasarkan PT. Sigma Cipta Caraka dengan target sasar bank lokal dan digunakan 

oleh 35 bank menengah.  

Kemudian di tahun 1997 selama krisis ekonomi global, PT. Sigma Cipta 

Caraka mendirikan data center dan outsourcing services untuk mendukung 

kelancaran bank lokal dan meningkatkan efisiensi investasi perbankan dengan 

ICT. 

Pada tahun 2008 PT. Sigma Cipta Caraka diakuisisi oleh perusahaan 

provider informasi dan telekomunikasi terbesar di Indonesia yaitu PT. 

Telekomunikasi Indonesia TBK (Telkom) sehingga PT. Sigma Cipta Caraka 

dikenal dengan sebutan telkomsigma. Sebagai bagian dari Telkom Group, 

telkomsigma siap mendukung penuh portofolio TELKOM yaitu TIMES 

(Telecommunication , Information, Media & Edutainment and Services). 
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PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma) menawarkan layanan ICT yang 

komprehensif yang terdiri dari konsultasi jasa, pengelolaan layanan ICT, jasa 

pengembangan perangkat lunak, dan  mengintegrasikan operasi data center untuk 

perbankan, keuangan, telekomunikasi, manufaktur, distribusi, dan sektor lainnya, 

dengan mempekerjakan IT Profesional bersertifikat internasional.  

Hingga saat ini PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma) telah bekerja sama 

lebih dari 350 client dari berbagai industri di Indonesia dan telah menggunakan 

layanan ICT yang diberikan PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma). Dengan 

berbagai pengalaman dan keunggulan dari persaingan yang telah diukir, kini PT. 

Sigma Cipta Caraka (telkomsigma) telah berada digaris dengan Solusi ICT yang 

terintegrasi, disertai dengan pengembangan dan inovasi sistem operasi serta selalu 

memberikan yang terbaik terhadap client,  baik dalam maupun luar negeri.  

2.1.2. Profil Perusahaan 

 PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma) berkedudukan di Gedung German 

Center, Jalan Kapten Subijanto DJ – Bumi Serpong Damai (BSD) – Tangerang 

Selatan. Didirikan berdasarkan Akta No 8 tanggal satu Mei seribu Sembilan ratus 

delapan puluh tujuh (01-05-1987)  yang dibuat dihadapan notaris Daisy Rosalina, 

S.H. di Jakarta dan mendapatkan pengesahan secara hukum dai Menteri 

Kehakiman dalam surat Nomor C2-9355.HT.01.01.TH.87. Diwakilkan secara sah 

oleh Judi Achmadi dan Asep Tjahjadi masing-masing kapasitasnya bertindak 

sebagai presiden direktur dan direktur dari PT. Sigma Cipta Caraka 

(telkomsigma).  
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 Corporate identity PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma)  : 

 

 

Filosofi logo telkomsigma sebagai identitas PT. Sigma Cipta Caraka 

(telkomsigma), yaitu tidak adanya huruf  kapital menggambarkan persahabatan 

dan rasa kehangatan yang terjalin antara telkom dan sigma serta melambangkan 

kolaborasi yang kuat untuk memberikan solusi yang terbaik bagi client. Warna 

‘Merah’ pada kata  telkomsigma mencerminkan telkomsigma sebagai perusahaan 

berbasis Indonesia untuk mendukung client berharga nasional dan penyajian 

identitas nasional untuk berkembang secara global. 

 

 

  

‘make . IT . faster’ adalah tagline dari PT. Sigma Cipta Caraka 

(telkomsigma)  yang berarti bahwa PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma)  secara 

cepat dan optimal sebagai penyedia solusi layanan ICT yang didukung oleh 

konektivitas jaringan Telkom Indonesia yang cepat dan terbaik, sehingga 

memberikan solusi ICT kepada client untuk mempercepat pertumbuhan bisnis 

client.  
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Corporate values dari PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma) adalah 5 C, 

yaitu : 

1. Commitment to Long Term  

PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma)  tidak hanya fokus pada hal-

hal jangka pendek (project-project baru) melainkan selalu 

berkomitmen dalam hal jangka panjang terkait dengan project lama, 

terkait dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan para client 

sehingga PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma) berkomitmen untuk 

selalu memberikan pelayanan, perbaikan, inovasi-inovasi terbaru yang 

terbaik untuk para client. 

2. Customer First 

Kepuasan pelanggan adalah hal yang selalu diutamakan oleh PT. 

Sigma Cipta Caraka (telkomsigma), di mana PT. Sigma Cipta Caraka 

(telkomsigma) selalu mengutamakan kebutuhan-kebutuhan client, baik 

mengenai project baru, perbaikan, penambahan, dan inovasi-inovasi 

terhadap sistem solusi ICT dan data center yang digunakan client.  

3. Caring Meritocracy 

Kepedulian PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma)  terhadap seluruh 

stakeholder perusahaan untuk menjaga dan mempertahankan 

Kegiatan public relations..., Melisa Bella, FIKOM UMN, 2014



hubungan baik antara perusahaan dengan seluruh stakeholder 

perusahaan. 

4. Co-Creation and Win-Win Partnership  

Menjaga dan mempertahankan hubungan dengan mitra-mitra kerja PT. 

Sigma Cipta Caraka (telkomsigma) dan para client dari PT. Sigma 

Cipta Caraka (telkomsigma)  sehingga terjalin keuntungan yang Win-

Win Solution atau sama-sama menguntungkan.  

5. Collaborative Inovation 

Nilai untuk mengoptimalkan kerjasama antara client, mitra, dan semua 

karyawan dari Telkom dan Telkom Group, sehingga dapat 

menghasilkan ide dan pemikiran baru serta tercipta inovasi-inovasi 

yang baik dan terpadu.  

 PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma)  memiliki beberapa kantor besar 

untuk mengoptimalkan proses pekerjaan, pengelolaan sistem, pengadaan project, 

menjaga jaringan serta data center yang dipercayakan client terhadap PT. Sigma 

Cipta Caraka (telkomsigma). Ada beberapa kantor besar yang dikhususkan 

sebagai data center client, karena jumlah client PT. Sigma Cipta Caraka 

(telkomsigma)  yang semakin bertambah pesat maka penting bagi PT. Sigma 

Cipta Caraka (telkomsigma) untuk dapat selalu menjaga kepercayaan client.

 Kantor-kantor PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma)  diantaranya: 
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Gambar 2.1. Kantor-kantor PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma) 
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PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma)  pun memiliki anak perusahaan 

dan mitra kerja yang saling melengkapi dalam project kerja yang dijalankan, di 

mana mitra kerja dan anak perusahaan dari PT. Sigma Cipta Caraka 

(telkomsigma), diantaranya : 

 

Adapun cangkupan dan beberapa project kerja yang dijalankan PT. Sigma 

Cipta Caraka (telkomsigma), diantaranya : 

1. System Integration Of Owned Software 

PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma)  menciptakan sistem-sistem 

khusus yang digunakan oleh perusahaan client untuk memudahkan 

sistem bisnis para client, dengan menggunakan sistem berbasis 

software. Beberapa project System Integration Of Owned Software 

yang pernah dijalankan PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma) 

diantaranya : 

a. Pengadaan Oracle System Installation Services 

b. Penyediaan SAP Operation dan Implementasi 

c. Pekerjaan DC Collocation Untuk Kominfo 

d. dll 
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2. System Integration Of Packet System 

PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma)  juga menyediakan layanan 

ICT berupa Packet System, jadi tidak hanya software melainkan PT. 

Sigma Cipta Caraka (telkomsigma) menyediakan hardware yang 

diintegrasikan dalam sebuah sistem agar bisnis client berjalan dengan 

efektif dan efisien. Beberapa project System Integration Of Packet 

System yang pernah dijalankan PT. Sigma Cipta Caraka 

(telkomsigma), diantaranya : 

a. Penyediaan E-ticketing untuk KRL PT. KAI 

b. Pengadaan Maintenance Perangkat Platform OTT USeeTV 

c. Pengadaan Maintenance Perangkat Platform Solusi dan Inkubasi 

d. dll 

3. Data Center 

PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma) menyediakan layanan ICT 

berupa Data Center untuk menyimpan data-data penting client dalam 

sebuah sistem dan memudahkan client mengakses data tersebut dalam 

menjalankan proses bisnisnya. PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma)  

menyediakaan kantor-kantor khusus sebagai data center para client, 

diantaranya di : 

a. Data center Sentul 

b. Data center Surabaya 

c. Data center BSD 
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4. Managed Service & Cloud Computing 

PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma)  bekerja sama dengan PT. 

Telekomunikasi Indonesia (Telkom) untuk menciptakan Cloud 

Computing dengan nama TelkomCloud. Dengan jaringan 

telekomunikasi terbesar dari Telkom maka PT. Sigma Cipta Caraka 

(telkomsigma) dapat dengan mudah menciptakan sistem Cloud 

Computing (penyimpanan di awan), sehingga tidak hanya dapat 

digunakan perusahaan-perusahaan namun sistem ini juga dipasarkan 

untuk para individu yang memerlukan sistem untuk menyimpan data 

dengan jaringan komunikasi.  

2.2. Visi dan Misi PT. Sigma Cipta Caraka 

Seperti perusahaan-perusahaan besar lainnya, PT. Sigma Cipta Caraka 

(telkomsigma) juga memiliki visi dan misi yang hendak dicapai, diantaranya :  

Visi 

‘Menjadi perusahaan ICT terkemuka di regional Indonesia’ 

Misi 

‘Menjadi mitra kerja yang terpercaya dalam menyediakan dan menerapkan solusi ICT 

yang bermanfaat untuk mempercepat pertumbuhan bisnis pelanggan’ 

‘Memberikan solusi ICT yang paling terpercaya dan inovatif untuk memudahkan sistem 

kerja pelanggan’ 
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2.3. Struktur  Organisasi PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma) 

 Struktur organisasi perusahaan dibentuk untuk mengetahui kejelasan 

birokrasi yang ada di PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma), agar memudahkan 

penyampaian informasi dan penugasan yang hendak dilaksanakan, di mana 

struktur organisasi PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma), diantaranya :  

Tabel 2.1. Struktur Organisasi PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma), 

 

Sumber : Company Profile 
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Broad of Commissioners : 

1. President Commissioner : Alex J. Sinaga  

2. Commissioner : Budi Siswanto Mulyadi 

3. Commissioner : Joni Santoso 

4. Commissioner : Betti Setiastuti Alisjahbana 

Broad of Directors : 

1. President Director : Judi Achmadi 

2. Director of Marketing & Business Development : Otto Benny Hantoro 

3. Director of Integrated Solutions : Imam Santoso 

4. Director of Data Center & Managed Services : Andreuw Th.A.F 

5. Director of Human Capital & Finance : Bakhtiar Rosyidi 

Broad of Manager : 

1. General Manager :  Irene Joana 

2. Marketing Manager : Willy Andikha  

3. Public Relations Manager : Dwiwanti Nahwiyah 

4. Integrated Solutions Manager : Vika Stefani Tan 

5. Data Center Manager : Agus Jeffri Wijaya 

6. Human Capital Manager : Indrawati 

7. Accounting and Finance Manager : Gatot Ginanjar Prayogi 
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2.4. Ruang Lingkup Kerja Divisi Public Relations 

 PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma)  memiliki divisi khusu yang 

bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi strategis Public Relations. Divisi 

Public Relations tersebut tidak hanya berperan untuk eksternal perusahaan 

melainkan juga berperan untuk internal perusahaan. Sehingga hubungan yang 

sinergi terjalin baik dari eksternal maupun internal. Maka dari itu divisi public 

relations PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma) dibedakan menjadi dua bagian 

yaitu eksternal dan internal.  

 Public relations eksternal memiliki peran untuk menjalin hubungan baik 

dengan para perusahaan client, pemerintah, media, lingkungan sekitar, dan seluruh 

masyarakat. Walau secara umum PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma)  

merupakan bisnis B2B yang target sasarnya adalah perusahaan-perusahaan bukan 

individu, namun jalinan hubungan baik dengan masyarakat juga perlu dibangun 

sehingga masyarakat aware dan dapat merekomendasikan jasa layanan ICT dari 

PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma)  ke perusahaan-perusahaan. Selain itu 

dengan jasa layanan ICT terbaru yaitu ‘TelkomCloud’ yang hendak ditarget 

sasarkan untuk pengguna individu, maka penting untuk menjalin hubungan baik 

dengan masyarakat, tidak hanya untuk awareness tetapi juga untuk membangun 

citra dan reputasi baik PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma).  

 Public relations internal memiliki peran untuk menjalin hubungan baik 

dengan mitra kerja dan anak perusahaan PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma), 

serta para anggota perusahaan dari tingkat jajaran yang tinggi hingga seluruh 
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karyawan PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma). Sehingga tercipta hubungan 

yang sinergi antara seluruh internal perusahaan untuk menghasilkan kinerja kerja 

yang baik serta menciptakan layanan yang terbaik terhadap perusahaan client.  

 Adapun aktivitas atau job descriptions yang dijalankan Public Relations 

PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma), baik internal maupun eksternal, yaitu :  

1. Public Relations Internal : 

a. Mengkomunikasikan kebijaksanaan direksi dan manajemen pada 

perusahaan. 

b. Menjelaskan perubahan kebijakan direksi dan manajemen agar karyawan 

memahami dasar pengambilan keputusan yang diambil. 

c. Membangun jaringan komunikasi interaktif antara karyawan, manajemen, 

dan direksi. 

d. Membantu proses restrukturisasi, mulai dari sosialisasi kebijakan hingga 

pelatihan untuk mengurangi dampak buruk restrukturisasi. 

e. Membantu meningkatkan rasa memiliki karyawan terhadap perusahaan. 

f. Membantu terciptanya budaya perusahaan yang sesuai dengan visi dan 

misi perusahaan.  

g. Menciptakan media komunikasi internal untuk menghubungkan saluran 

komunikasi di internal perusahaan, baik vertikal, horizontal, maupun 

diagonal. 

h. Menciptakan event untuk menjaga hubungan harmonis dengan publik 

eksternal. 
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2. Public Relations Eksternal : 

a. Membangun hubungan kerja yang baik dengan para pelanggan sehingga 

pelanggan (client) percaya dan loyal menggunakan jasa penyedia ICT dari 

PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma). 

b. Mensosialisasikan kebijakan perusahaan kepada publik, sehingga 

perusahaan terlihat transparan. 

c. Menjelaskan hasil rapat umum pemegang saham kepada para investor, dan 

selalu menjalin komunikasi yang intents dengan para investor agar tercipta 

hubungan yang harmonis sehingga investor selalu berinvestasi kepada 

perusahaan.  

d. Membantu memasarkan untuk menciptaka citra produk. 

e. Mensosialisasikan prestasi yang dicapai oleh perusahaan, untuk 

membangun citra dan reputasi perusahaan. 

f. Mengembangkan program-program pengembangan masyarakat, sebagai 

bentuk tanggung jawab perusahaan kepada publik, seperti corporate social 

responsibility (CSR). 

g. Membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan media. 

h. Menciptakan event untuk menjaga hubungan harmonis dengan publik 

eksternal. 

i. Menyiapkan sarana bagi publik untuk melihat perusahaan secara langsung. 

j. Menyiapkan sarana bagi pemerintah untuk melihat kinerja perusahaan. 

Kegiatan Public Relations yang terpaparkan tersebut, merupakan kegiatan 

yang dijalankan Public Relations PT. Sigma Cipta Caraka (telkomsigma) dengan 
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tujuan untuk mencapai visi dan misi perusahaan, juga untuk mencapai citra dan 

reputasi serta loyalitas dari publik, baik publik internal maupun eksternal. 

Kegiatan-kegiatan tersebut dijalankan berdasarkan periode dan kurun waktu yang 

telah diatur dan terjadi secara berkesinambungan.  
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