
BAB II 

DESKRIPSI LOKASI 

 

A. Telkom Divisi Regional (Divre) IV Jawa Tengah & DIY 

1. Letak Geografis  

Divre IV sebagai salah satu divisi Telkom yang melayani jaringan 

telekomunikasi di wilayah Jawa Tengah dan DIY, dimana memiliki infrastruktur 

informasi komunikasi yang terdiri dari access network, switching / nodes, 

transport network dan fasilitas pendukung. Luas geografis pelayanan mencapai 

35.731km² serta densitas telepon 2,39 per 100 penduduk pada tahun 2004. 

Pelayanan dibagi ke dalam lima Daerah Telekomunikasi (Datel) yaitu Semarang, 

Solo, Yogyakarta, Purwokerto, dan Pekalongan. Setiap Datel terdiri dari Cabang 

Telekomunikasi (Catel) yang kebanyakan berada di Kabupaten, sedangkan Datel 

berada di kota besar / kota madya. Pelayanan telekomunikasi di Divre IV fokus 

pada Personal Customer, Corporate Customer Cluster-4, dan Licensed Operator 

(OLO). Dalam hal ini PT.Telkom Divre IV bergerak dalam bisnis telekomunikasi 

serta memberikan produk layanan dan jaringannya, yang berstatus sebagai 

product owner (PO) menyediakan produk utama Telkom yaitu pemasangan 

telepon tetap, pemasangan Flexi yang berupa layanan voice (suara), serta access 

internet cepat Speedy. 

Lokasi kantor Telkom Divre IV beralamatkan di Jalan Pahlawan No.10 

yang terletak di tengah pusat kota Semarang, Jawa Tengah. Lokasinya merupakan 

kawasan yang sangat strategis karena terletak di Simpang Lima yang menjadi 
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pusat kota Semarang. Selain itu, lokasinya berdekatan dengan kantor milik 

pemerintahan atau swasta seperti Kantor Gubernur Jawa Tengah, Markas Polda 

Jawa Tengah, Universitas Diponegoro, plasa Robinson, hotel Ciputra dll. 

2. Sejarah serta Perkembangan PT. Telkom 

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk., yang selanjutnya disebut Telkom 

atau Perseroan, merupakan perusahaan informasi dan komunikasi (InfoCom) 

serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap (full service and 

network provider) yang terbesar di Indonesia.  

Sejarah dunia telekomunikasi di Indonesia bermula sejak tahun 1882, 

yang mana sebuah badan usaha swasta dengan nama “Post En Telegraaf” yang 

menyediakan layanan post dan telegraf dibentuk oleh pemerintahan kolonial 

Belanda berasar Staatblad no. 52 tahun 1882. Kemudian pada tahun 1906 

Pemerintah kolonial Belanda membentuk sebuah jawatan yang mengatur 

layanan pos dan telekomunikasi yang diberi nama Jawatan Pos, Telegrap, dan 

Telepon (Post Telegraaf En Telefoondienst / PTT-Dienst) dengan dasar 

Staatblad No. 395 tahun 1906. Tahun 1931 berdasarkan I.B.W. ditetapkan 

sebagai Perusahaan Negara, dan pada tahun 1961 Pemerintah mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 19 tahun 1960 tentang 

persyaratan sebuah perusahaan negara. PTT dinyatakan memenuhi syarat untuk 

tetap menjadi Perusahaan Negara (PN) dan dengan Perpu No.20 tahun 1961 

berubah menjadi PN Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). 

Selanjutnya pada tahun 1965 PN Postel dipecah menjadi Perusahaan 

Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro), dan Perusahaan Telekomunikasi (PN 
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Telekomunikasi) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.29 dan 30 tahun 1965. 

Selanjutnya mulai tanggal 28 April 1970 berdasarkan Surat Keputusan menteri 

perhubungan No.129 / U / 1970 PN Telekomunikasi berubah menjadi 

Perusahaan Umum Telekomunikasi yang disingkat Perumtel. Keberadaan 

Perumtel dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah no.36 tahun 1975 yang 

menetapkan sebagai pengelola telekomunikasi untuk umum dalam dan luar 

negeri. 

Pada tahun 1980 pemerintah mengambil kebijaksanaan dengan membeli 

seluruh saham PT Indosat, sebuah perusahaan swasta yang didirikan dalam 

rangka penanaman modal asing yang kemudian diubahstatusnya menjadi sebuah 

BUMN berbentuk Persero. Penyertaan modal negara dalam saham PT Indosat 

tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No.53 tahun 1980. PT 

Indonesian Satellite Corporation (Indosat) didirikan untuk menyelenggarakan 

jasa telekomunikasi internasional, terpisah dari Perumtel. Selanjutnya untuk 

lebih meningkatkan pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum, maka dengan 

Peraturan Pemerintah No.22 tahun 1974 yakni dengan menetapkan Perumtel 

sebagai Badan Usaha yang diberi wewenang menyelenggarakan telekomunikasi 

dalam negeri dan PT Indosat sebagai Badan Usaha yang diberi wewenang untuk 

menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum internasional. 

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No.36 tahun 1974 yang 

mengatur tentang Perumtel, diubah dan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah  

No.54 tahun 1989 tentang telekomunikasi, yang mengatur mengenai peran serta 

swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi dalam negeri. Pada tahun 1991 
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Perumel berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Telekomunikasi 

Indonesia, hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991. 

Pada tahun 1995 penawaran umum perdana saham Telkom (Initial 

Public Offering / IPO) dilakukan pada tanggal 14 November 1995. Sejak itu 

saham Telkom tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa 

Efek Surabaya (BES), New York Stck Exchange (NYSE). Saham Telkom juga 

diperdagangkan tanpa pencatatan (Public Offering Without Listing / POWL) di 

Tokyo Stock Exchange. 

Sejak 1 Juli 1995 Telkom menghapuskan struktur Wilayah Usaha 

Telekomunikasi (Witel) dan secara de facto meresmikan dimualinya era divisi. 

Sebagai pengganti Witel, bisnis bidang utama dikelola oleh Divisi Regional atau 

Divisi Network. Divisi Regional (Divre) menyelenggarakan jasa telekomunikasi 

di wilayah masing-masing, sedangkan Divisi Network menyelenggarakan jasa 

telekomunikasi jarak jauh dalam negeri melalui pengoperasian jaringan 

transmisi jalur utama nasional. Divisi Regional Telkom mencakup wilayah 

sebagai berikut: 

1. Divisi Regional I : Sumatera 

2. Divisi Regional II : Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabotabek) 

3. Divisi Regional III : Jawa Barat dan Banten 

4. Divisi Regional IV : Jawa Tengah dan DIY 

5. Divisi Regional V : Jawa Timur 

6. Divisi Regional VI : Kalimantan. 
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7. Divisi Regional VII :  Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua. 

3. Visi dan Misi PT. Telkom 

Visi  : To become a leading InfoCom player in the region  

Telkom berupaya untuk menempatkan diri sebagai perusahaan InfoCom 

terkemuka di kawasan Asia Tenggara, Asia dan akan berlanjut ke kawasan Asia 

Pasifik.  

Misi : 1. Telkom mempunyai misi memberikan layanan "One Stop InfoCom" 

dengan jaminan bahwa pelanggan akan mendapatkan layanan terbaik, 

berupa kemudahan, produk dan jaringan berkualitas, dengan harga 

kompetitif. 

2. Telkom akan mengelola bisnis melalui praktek-praktek terbaik dengan 

mengoptimalisasikan sumber daya manusia yang unggul, penggunaan 

teknologi yang kompetitif, serta membangun kemitraan yang saling 

menguntungkan dan saling mendukung secara sinergis 

Nilai : 

1. Kerjasama Tim; Kerjasama tm didasarkan pada rasa saling percaya, 

bekerja secara efektif bersama tim dan pimpinan untuk mencapai tujuan 

perusahaan, melaksanakan tuhas dengan penuh hormat akan kebutuhan 

dan usaha mitra  tim, mengutamakan konsensus serta mengutamakan 

kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



2. Integritas; Senantiasa menjaga integritas dengan selalu menjunjung tinggi 

norma, nilai-nilai sosial, serta etika dalam kehidupan bisis, baik di dalam 

perusahaan maupun di luar perusahaan, mentaati keputusan dan peraturan 

perusahaan, menjaga rahasia perusahaan, enepati komitmen dan janji, 

memberikan informasi dengan lengkap dan benar, konsisten dalam 

pengambilan keputusan 

3. Profesional; Senantiasa bekerja secara profesional untuk mencapai hasil 

terbaik, baik pengetahuna maupun ketrampilan dalam bidang kerja, 

berpegang pada etika bisnis serta mengikuti perkembangan lingkungan 

yang berlangsung cepat. 

4. Kepedulian; Dengan menunjukkan dan mengembangkan rasa tanggung 

jawab kepada atasan, sesama karyawan, pelanggan dan lingkungan. 

5. Inovasi; Senantiasa bekerja secara profesional untuk mencapai hasil 

terbaik, baik pengetahuna maupun ketrampilan dalam bidang kerja, 

berpegang pada etika bisnis serta mengikuti perkembangan lingkungan 

yang berlangsung cepat. 

4. Budaya Perusahaan 

Budaya perusahaan yang dikembangkan Telkom biasa disebut The Telkom 

Way 135 yang mencakup tiga unsur tingkatan sebagai berikut : 

a. Asumsi Dasar, yakni anggapan ataupun pandangan dasar yang 

menentukan bagaimana insan Telkom mempersepsikan, berpikir, dan 

merasakan sesuatu. Anggapan atau pandangan ini diterima tanpa perlu 
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mempertanyakan lagi kebenarannya. Esensi budaya Telkom terletak pada 

asumsi ini. Dalam model Budaya Korporasi Telkom, Commietted 2 U 

(baca : committed to you) adalah asumsi dasar yang senantiasa harus 

diteguhkan oleh segenap insan Telkom. Bahwa hanya dengan memberikan 

yang terbaik bagi stakeholders-lah, perusahaan bisa mempertahankan 

keberadaan dan kelangsungan hidupnya. 

b. Nilai-Nilai Inti, yakni apa yang dianggap penting, apa yang sebaiknya, 

atau apa yang sebaiknya, atau apa yang berharga. Nilai-nilai inti terdiri 

dari tiga butir : Customer Value (memberikan hasil lebih pada pelanggan), 

Excellent Service (layanan istimewa), dan Competente People (orang yang 

berkompeten). 

c. Perilaku 

1). Stretch The Goals (Rentangan tujuan keluar dari batas-batas yang biasa 

/ normal) : dalam lingkungan usaha yang kompetitif, hanya dengan 

langkah ini PT Telkom, Tbk. bisa  

2). Simplify (Sederhanakan) : Penyederhanaan perlu dilakukan, mengingat 

semangat maupun iklim birokrasi belum terkikis habis dari PT 

Telkom, Tbk memiliki kecepatan yang diperlukan untuk merespon 

pasar, memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan 

berkomunikasi. 

3). Involve Everyone (Libatkan setiap orang) : Melibatkan setiap orang 

uttuk membangun sinergi dan terbentuknya kerja tim yang kuat. 

Keduanya merupakan persyaratan untuk adanya koherensi organisasi. 
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4). Quality Is My Job (Menjadikan kualitas sebagai pekerjaan semua insan 

Telkom) : dalam iklim kompetisi, kualitas produk dan pelayanan 

merupakan jaminan penting untuk bisa bersaing. Dan kualitas ini 

hanya bisa dicapai dengan menggunakan best practice dan indicators 

kerja yang terukur. 

5) Rewards The Winners (Imbal para pemenang) : hanya mereka yang 

telah membuktikan diri berhasil; dan mereka yang terbaiklah yang 

harus mendapat imbalan yang pantas. Dengan demikian dipastikan 

kepada setiap insan PT Telkom, Tbk bahwa perusahaan menerpkan 

merit system dan penghargaan tertinggi bagi yang terbaik, baik 

individual, unit kerja, maupun juga mitra usaha.  

 

 

 

 

5. Logo, Kredo, dan Maskot Telkom 

- Logo Telkom 

 

Mempunyai arti bahwa : 

• Bentuk bulatan dari logo 

   Melambangkan : Keutuhan Wawasan Nusantara, Ruang Gerak Telkom   

secara nasional dan internasional. 

• Telkom 
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  Melambangkan nama perusahaan yang mantap, modern, luwes, dan 

sederhana. 

• Warna biru tua dan biru muda bergradasi 

  Melambangkan : teknologi telekomunikasi tinggi / canggih yang terus   

berkembang dalam suasana masa depan yang gemilang. 

• Garis-garis tebal dan tipis yang mengesankan gerak pertemuan yang 

beraturan 

  Melambangkan : sifat komunikasi dan kerjasama yang selaras secara 

berkesinambungan dan dinamis 

• Tulisan “Indonesia: dengan huruf Futura Bold Italic 

  Melambangkan : kedudukan perusahaan Telkom sebagai Pandu Bendera  

Telekomunikasi Indonesia (Indonesian Telecommunication Flag Carrier). 

 

- Kredo Telkom 

 

Arti dari kredo ini (baca : committed to you) adalah : 

 ● Telkom selalu focus kepada pelanggan 

● Kami selalu memberikan pelayanan yang prima dan mutu produk yang 

tinggi serta harga yang kompetitif. 

● Telkom selalu melaksanakan segala sesuatu melalui cara-cara yang 

terbaik (Best Practices). 

● Telkom selalu menghargai karyawan yang proaktif dan inovatif, dalam 

peningkatan produktifitas dan kontribusi kerja. 
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● Telkom selalu berusaha menjadi yang terbaik. 

- Maskot Telkom 

 

Telkom mempunyai sebuah maskot yang diunggulkan bernama “Be Bee”, 

yang bermakna sebagai berikut : 

● Antena lebah sensitive terhadap segala keadaan dan perubahan. 

● Mahkota kemenangan. 

● Mata yang tajam dan cerdas. 

● Sayap lincah dan praktis. 

● Tangan kuning memberikan karya terbaik. 

Filosofi dibalik sifat dan perilaku Be Bee 

 Lebah tergolong makhluk social yang senang bekerja sama, pekerja keras 

mempunyai kesisteman berupa pembagian peran operasional dan fungsional 

menghasilkan yang terbaik berupa madu yang bermanfaat bagi berbagai 

pihak. Di habitatnya lebah mempunyai dengung sebagai tanda keberadaannya 

dan loyal terhadap kelompok berupa perlindungan bagi koloninya, maka akan 

menyerang bersama bila diganggu. 

 Lebah memiliki potensi diri yang baik berupa tubuh yang sehat, liat dan 

kuat sehingga bisa bergerak cepat, gesit, dan efektif dalam menghadapi 

tantangan alam. Lebah berpandangan jauh ke depan dengan merancang 

bangun sarang yang kuat dan efisien, berproduksi, berkembang biak dan 

menyiapkan persediaan makanan bagi kelangsungan hidup koloninya. Lebah 

berwarna biru merupakan penggambaran insan Telkom Indonesia.    
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6. Tujuan Perusahaan 

Berdasarkan anggaran dasar, PT. Telkom Indonesia Tbk., mempunyai 

tujuan untuk mewujudkan peningkatan penyelenggaraan dan mutu pelayanan jasa 

telekomunikasi dalam negeri dalam arti yang seluas-luasnya, sera peningkatan 

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki 

Telkom menjalankan usaha-usaha guna mencapai tujuan seperti yang 

dimaksud diatas, yakni : 

1.Merencanakan, membangun, menyediakan, memiliki, mengembangkan, dan 

selanjutnya mengoperasikan serta memelihara fasilitas telekomunikasi untuk 

mendukung terselenggaranya jasa telekomunikasi. 

2.Meningkatkan kemampuan fasilitas telekomunikasi dalam rangka peningkatan 

jasa telekomunikasi kepada masyarakat luas. 

3.Menjalankan kegiatan dan juga usaha-usaha lain dalam rangka pemanfaatan dan 

pengembangan sumber daya yang dimiliki oleh perseroan dalam arti seluas-

luasnya antara lain mengembangkan sumber daya manusia, mengoptimalkan 

pemanfaatan aktiva tetap dan aktiva bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas 

pendidikan dan fasilitas pemeliharaan & perbaikan. 

4.Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang diperluakn sesuai dengan lapangan 

usahanya. 

PT. Telkom juga dapat bekerja sama dengan pihak lain, mendirikan atau 

menjalankan perusahaan, ikut serta dalam perusahaan atau badan usaha lainnya 

yang mempunyai hubungan usaha tersebut diatas, baik  secara sendiri-sendiri 

maupun bersama-sama dengan badan lain atau pihak lain. Kerjasama ini 
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mencakup kerjasama internasional sepanjang tidak bertentangan dengan  

perundanperundang-undangan yang berlaku. 

7. Susunan Organisasi Telkom Divre IV 

Kantor Divisi Regional (Divre) IV Jateng & DIY merupakan salah satu 

Unit Divre yang berada di bawah PT Telkom Indonesia yang membawahi wilayah 

pemerintahan kota dan kabupaten Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, Jepara, Klaten, 

Delanggu, Pati, Rembang, Sragen, Tawangmangu, Blora, Cepu, Karanganyar, 

Wonogiri. 

Susunannya sebagai berikut: 

 

 

 

A. Kadivre IV  

Divre IV dipimpin oleh seorang Kepala Divisi Regional IV, yang selanjutnya 

disebut Kadivre IV dan dibantu oleh seorang Deputy Kepala Divisi Regional 

IV selanjutnya disebut Deputy Kadivre IV. 

Kadivre IV bertanggung jawab atas: 

a. Tercapainya integrasi dan sinergi kebijakan serta penggunaan sunber daya 

dalam menyelenggarakan peran general management untuk mencapai 

sasaran organisasi. 

b. Terlaksananya rencana-rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. 

B. Deputy  
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Fokus pada pengendalian bidang pemasaran dan bidang performasi, serta 

unit-unit operasional yang meliputi Unit Call Center dan Unit Network 

Regional. 

C. Bagian Public Relation 

Dipimpin oleh Manager Komunikasi, yang mempunyai beberapa tugas, 

tetapi pada dasarnya sama seperti tugas seorang PR pada umumnya, yakni 

mengurusi event-event yang diselenggarakan Telkom, merangkum berita-

berita Telkom di media, dokumentasi dan publikasi, mengurusi press 

release dengan media, melayani komplain, dsb. 

D. Bagian Sekretariat  

Bagian sekretariat dipimpin oleh Manager Sekretariat, bertangung jawab 

langsung kepada Kadivre. 

Manager Sekretariat bertanggung jawab atas: 

a. Penyusunan laporan manajemen. 

b. Pengelolaan proses komunikasinya termasuk medianya. 

c. Pengelolaan dan pengolahan data, informasi dan pelaporan eksekutif. 

E. Bidang Business Development  

Bidang Business Development dipimpin oleh seorang Senior Manager 

Business Development bertanggung jawab langsung kepada Kadivre, yang 

selanjutnya disebut SM Busdev. 

E.     SM Busdev bertanggung jawab atas: 

a. Perencanaan dan pengembangan bisnis. 

b. Kajian kesesuaian penggunaan teknologi. 
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c. Penyusunan RKAP dan rencana jangka panjang. 

F.    Bidang Pelayanan dan Pemasaran  

Bidang Pelayanan dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Senior Manager 

Pelayanan dan Pemasaran yang bertanggung  jawab langsung kepada 

Kadivre, dan selanjutnya disebut SM Yanmas. 

SM Yanmas bertanggung jawab atas: 

a. Pengembangan Strategi Marketing dan Marketing Plan. 

b. Customer and Market Analysis. 

c. Pengembangan pelayanan. 

G.    Bidang Performansi  

Bidang Performansi dipimpin oleh seorang Senior Manager Performansi 

yang bertanggung  jawab langsung kepada Kadivre, dan selanjutnya disebut 

SM Performansi. 

SM Performansi bertanggung jawab atas: 

a. Analisis pencapaian kinerja bisnis. 

b. Menyusun standar-standar perfornansi. 

c. Evaluasi dan analisis kinerja pelayanan. 

H.   Bidang Sumber Daya Manusia  

Bidang Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Senior Manager 

Sumber Daya Manusia yang bertanggung  jawab langsung kepada Kadivre, 

dan selanjutnya disebut SM SDM. 

SM SDM bertanggung jawab atas: 
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a. Transformasi kebijakan SDM dan Pengembangan sistem dan prosedur 

SDM. 

b. Pengelolaan kinerja SDM. 

c. Pengelolaan Job 

I.     Bidang Keuangan 

Bidang Keuangan dipimpin oleh seorang Senior Manager Keuangan  yang 

bertanggung  jawab langsung kepada Kadivre, dan selanjutnya disebut SM 

Keuangan. 

SM Keuangan bertanggung jawab atas: 

a. Pengelolaan perpajakan. 

b. Analisis realisasi anggaran. 

c. Penyusunan laporan keuangan. 

J.    Bidang General Affair  

Bidang General Affair dipimpin oleh seorang Senior Manager General Affair 

yang bertanggung  jawab langsung kepada Kadivre, dan selanjutnya disebut 

SM GA. 

SM GA bertanggung jawab atas: 

a. Pengelolaan proses perencanaan logistik. 

b. Analisis harga dan pengelolaan data base harga. 

c. Pengadaan dan pengelolaan persediaan berikut gudang. 

K.   Kantor Daerah Pelayanan Telekomunikasi (Kandatel) 
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Kantor Daerah Pelayanan Telekomunikasi (Kandatel), dipimpin oleh seorang 

General Manager yang bertanggung jawab langsung kepada Kadivre dan 

selanjutnya disebut GM Kandatel. 

GM Kandatel bertanggung jawab atas: 

a. Penyelenggaraan layanan jasa POTS, Fixed Wireless dan lainnya untuk  

segmen personal (retail) di areanya. 

b. Pengoperasian, pemeliharaan dan penanganan gangguan jaringan akses 

untuk segmen personal maupun corporate. 

c. Perencanaan dan pengembangan bisnis-bisnis Telkom di areanya. 

Dalam operasionalnya, GM Kandatel dibantu oleh beberapa orang manager, 

diantaranya : manager General Support, manager DAVAS, manager Access 

Network maintenance, manager Access Network Operation, manager 

Customer Care 

L.   GM UNR (Unit Network Regional) 

Membantu Pimpinan Telkom Divre IV dalam mengelola network regional, 

termasuk didalamnya performansi dan efisiensi biaya pengelolaan network 

regional, serta memastikan hasilnya sesuai sasaran perusahaan. 

 

B. PT Infomedia Nusantara 

1. Sejarah 1 

Tahun 1975 merupakan awal perjalanan usaha PT Infomedia Nusantara 

menjadi perusahaan pertama penyedia layanan informasi telepon di Indonesia. Di 

bawah subdivisi Elnusa GTDI dari anak perusahaan Pertamina, Infomedia telah 
                                                 
1 http://www.telkom.co.id/infomedia 
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menerbitkan Buku Petunjuk Telepon Telkom Yellow Pages. Perkembangan yang 

tercatat selanjutnya adalah berdirinya PT Elnusa Yellow Pages di tahun 1984 

yang berubah nama di tahun 1995 menjadi PT Infomedia Nusantara pada saat PT 

Telkom Tbk menanamkan investasi.  

Saat ini Infomedia telah berkembang menjadi 3 (tiga) pilar bisnis untuk 

memenuhi besarnya tuntutan masyarakat akan jasa informasi. Layanan Direktori 

merupakan pilar pertama yang akan menjadi bukti kematangan usaha Infomedia 

dalam bisnis jasa penyedia informasi melalui penerbitan Buku Petunjuk Telepon 

(BPT), baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Layanan Contact Center 

menyediakan jasa outsourcing untuk aktivitas pemasaran maupun peningkatan 

kualitas layanan hubungan antara mitra Infomedia dengan pelanggannya. Layanan 

Konten yang terfokus pada penyediaan data sesuai kebutuhan mitra dan 

pelanggan. 

Untuk mendukung implementasi Good Coorporate Governance dalam 

setiap aspek kegiatan perusahaan, Infomedia sebagai anak perusahaan PT Telkom 

dan PT Elnusa telah mengeluarkan kebijakan pedoman tata kelola perusahaan di 

tahun 2008 ini. 

2. Visi dan Misi 

Visi 

Menjadi, penyedia jasa layanan informasi yang utama di kawasan regional  

Misi 

Memberikan produk dan layanan yang terbaik untuk meningkatkan nilai tambah 

bagi pelanggan  
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Comitment 

1.  Untuk Pelanggan : Memberikan produk dan layanan yang terbaik dan 

berkualitas dengan menjadi penghubung antar pelanggan dan dunia  melalui 

jasa layanan terdepan dalam hal informasi dan komunikasi 

2.  Untuk Pekerja : Memberikan kesempatan untuk belajar, bertumbuh dan 

memiliki masa depan yang lebih baik 

3.  Untuk Pemegang Saham : Menyediakan kesempatan untuk pertumbuhan nilai 

4.   Untuk Masyarakat : Menjadi mitra lingkungan yang baik dan menjunjung 

nilai moral. 

3. Tata Nilai 

Fokus pada Pelanggan :  

-Mendahulukan kepentingan pelanggan setiap waktu (Customer First) 

-Mengupayakan yang terbaik untuk melakukan inovasi untuk menghasilkan 

produk dan  layanan bernilai bagi pelanggan (Innovative) 

Akuntabilitas :  

-Mempertanggungjawab kan perilaku kita (Accountable) 

-Menggunakan fakta dan data dalam setiap pengambilan keputusan (Reliable) 

Integritas :  

-Konsisten dalam setiap perilaku kita (Consistent) 

-Selalu berperilaku yang menunjukkan moralitas tinggi (Respectable) 
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Keterbukaan :  

-Selalu siap akan tantangan baru dan mau meningkatkan pengetahuan 

(Changeable) 

-Menyadari dan mau terbuka terhadap umpan balik dalam upaya perbaikan yang 

berkesinambungan (Continuous Improvement) 

 

4. Logo 

Setelah lebih dari 30 tahun dikenal sebagai Penerbit Buku Panduan 

Informasi Bisnis Yellow Pages dan Buku Petunjuk Telepon White Pages, tahun 

2004 PT Infomedia Nusantara melakukan langkah strategis dengan melakukan 

perubahan identitas korporat. Perubahan ini diperkenalkan pada ulang tahun 

Infomedia yang ke-20 pada tanggal 20 Juni 2004.  

Tulisan Infomedia berwarna biru lower case, huruf "I" pertama diperkaya dengan 

sembilan titik, delapan berwarna merah dan satu berwarna biru.  

Logo Infomedia tersebut merefleksikan :  

§ Jenis Huruf Avant Garde - Bold 

Mencerminkan kematangan pengalaman, dan terpercaya (kredibel & kokoh)  

§ Warna Biru 

Memberikan gambaran kematangan, hightech, inovatif.  

§ Lower Case  

Menunjukkan kesan akrab dan bersahabat.  

§ Nilai Visioner  

Berupa taburan 9 butir benih yang memancarkan kehangatan, bernas 

mengandung vitalitas bagi kemanusiaan, tersusun bagaikan berlian 

melambangkan kesempurnaan dalam pemberian pelayanan.  
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§ Jumlah 9 titik (satu biru dan delapan merah) 

Melambangkan kekayaan daya cipta karena dalam sistem numerik angka 9 

adalah angka yang tertinggi, dimana selalu ada ide-ide baru untuk 

memberikan total solusi kepada pelanggan & masyarakat.  

Secara keseluruhan value identitas korporat Infomedia adalah : "Mature, 

Kredibel, Kompeten, Kokoh, Bersahabat, Dinamis, Canggih" 

Sementara logo sebelumnya yaitu Walking Finger atau jari berjalan (berwarna 

hitam) di atas Buku Yellow Pages berwarna kuning, tetap digunakan sebagai logo 

produk unggulan yaitu Panduan Informasi Belanja Yellow Pages dan pilar bisnis 

Directory Services Infomedia. 

5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Menjadi tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat luas 

untuk terlibat dalam kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) melalui 

program-program sosial yang bermanfaat bagi karyawan internal maupun 

lingkungan eksternal.  

a. Beasiswa Infomedia 

Sebagai wujud kepedulian social, Korporat Infomedia bekerja sama 

dengan Badan Dakwah Islam (BDI) Infomedia menyelenggarakan program 

beasiswa pendidikan untuk anak-anak yatim/piatu dari golongan masyarakat 

tidak mampu. Sampai saat ini sudah 100 anak yatim yang telah dibiayai oleh 

Infomedia. 

b. Rumah Baca 
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Infomedia terlibat aktif dalam program pengembangan Rumah Baca yang 

tersebar di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah yang minim akan 

sarana pendidikan. Mulai dari pembangunan sarana fisik hingga menyediakan 

buku-buku bacaan yang diperlukan 

c. Bakti Sosial 

Infomedia juga terlibat dalam berbagai aksi sosial yang manfaatnya 

langsung dirasakan oleh masyarakat luas, seperti pengobatan gratis, 

pembagian sembako dan bingkisan lebaran, serta kegiatan lainnya, yang 

tercermin dalam program Bakti sosial Ramadhan dan program-program 

sejenis lainnya. 

d. Bantuan Bencana Alam 

Infomedia memberikan bantuan bencana alam yang terjadi di seluruh 

Indonesia, seperti bencana gempa Yogyakarta, bantuan rumah tahan gempa di 

Yogyakarta, gempa Pangandaran, banjir Jakarta, dsb. 

e. Visit Infomedia  

Kegiatan Visit Infomedia merupakan kegiatan rutin yang bertujuan agar 

para pelajar dan mahasiswa dapat mengenal lebih jauh mengenai produk & 

layanan Infomedia, proses penerbitan Yellow Pages dan juga sebagai salah 

satu ajang sosialisasi dan pengenalan lebih mendalam terhadap eksistensi ke 

tiga pilar bisnis Infomedia. Sampai saat ini total jumlah mahasiswa dan pelajar 

yang pernah berkunjung ke Infomedia adalah sejumlah 500 orang yang terdiri 

dari :  
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§ SD Tadika Puri Jakarta  

§ Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadajaran Bandung  

§ Fakultas Ilmu Komunikasi Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi 

Indonesia (STIKOM PROSIA) Jakarta  

§ Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Negri Jakarta (UNJ)  

§ Fakultas Ilmu Komunikasi Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Interstudi 

(STIKOM INTERSTUDI) Jakarta  

§ Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung 

6. Grup Bisnis 

PT. Balebat Dedikasi Prima 

PT. Balebat Dedikasi Prima merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang percetakan dan penerbitan yang berskala nasional. Seluruh kompetensi, 

baik SDM yang handal maupun fasilitas infrastruktur yang dimiliki didekasikan 

untuk mewujudkan komitmen perusahaan dalam memberikan "Total Solusi" yang 

terbaik dibidang percetakan kepada seluruh pelanggan. Sejak tahun 2000, Balebat 

terus berkembang pesat dalam industri percetakan, hal ini terbukti dengan 

semakin banyaknya klien yang di tangani.  

PT. Balebat Dedikasi Prima, adalah anak perusahaan PT. Infomedia 

Nusantara (d/h Elnusa Yellow Pages), yang merupakan anak perusahaan Telkom 

(dengan kepemilikan saham 51%) dan Elnusa (49%). PT. Balebat Dedikasi Prima 

yang didirikan melalui Akta Pendirian Perusahaan oleh Pejabat Kantor Notaris 

Trismorini Asmawel SH, No. 5 tanggal 17 Juli 2000. berlokasi di daerah Ciawi 

Bogor.(http://www.balebat.co.id) 
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7. Penghargaan 

Infomedia menerima beberapa penghargaan menunjukkan kompetensi dan 

pemberian layanan terdepan di Indonesia, yaitu :  

§ Sertifikasi ISO 9001 : 2000 oleh TUV Nord Indonesia untuk Call Center 

Telekomunikasi Indonesia, bulan Juli 2008. 

§ Penghargaan IT dari CIO 100 Asia untuk Penerapan konsep dan standar 

pengamanan IT, pada tahun 2008. 

§ Penghargaan Call Center “Performance Phone Banking Award” : 2 

consecutive years (Bank Niaga & Bank Bukopin), tahun 2008. 

§ Sertifikasi ulang ISO 9001:2000 dari SGS untuk Sistem Manajemen Mutu 

di tahun 2007. 

§ Sertifikasi ISO 9001:200 dari TUV Nord Indonesia untuk Call Center 

Telkomsel , tahun 2007. 

§ Peringkat Terbaik untuk Desain Infrastruktur Call Center Pertamina dari 

Kompetisi Call Center Terbaik ICCA (Indonesia Call Center Association) 

tahun 2007. 

§ Peringkat ke-9 Terbaik dari 17 bank di Indonesia berdasarkan hasil survei 

Call Center Service Excellence Index oleh Center for Customer 

Satisfaction and Loyalty (CCSL) bekerjasama dengan Majalah Marketing 

untuk Call Center Bank Bukopin tahun 2007. 

§ Banking Service Excellence Award 2006-2007 : sebagai peringkat 7 

Performa Terbaik Phone Banking Officer dan Peringkat 5 Performa 

Terbaik Phone Banking Mesin (IVR) dari Majalah Info Bank bekerjasama 
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dengan Marketing Research Indonesia (MRI) untuk Call Center Bank 

Bukopin tahun 2007. 

§ Peringkat 4 Terbaik untuk Call Center Bank Niaga , dari hasil survei Call 

Center Excellence Index oleh Customer Satisfaction and Loyalty (CCSL) 

bekerjasama dengan Majalah Marketing, tahun 2007. 

§ Sertifikasi ISO 9001 : 2000 dari SGS untuk Sistem Manajemen Mutu, 

tahun 2006. 

§ Outstanding Performance, Excellence Workmanship, and Best Overall : 3 

consecutive years (Sonny Ericsson ), tahun 2006. 

§ Call Center Servicess Excellence 2006 (Telkom 147, Garuda Indonesia, 

Pelni, PLN dan Sony Ericsson), tahun 2006. 

§ Penghargaan Superbrands untuk Korporat Infomedia dan Directory 

Services, tahun 2006. 

§ Penghargaan untuk Bank Niaga dari Call Center Level Award, Market 

Riset Indonesia, tahun 2005. 

§ Penghargaan dari BUBU Awards untuk situs Infomedia sebagai Situs 

Terbaik, tahun 2005. 

§ Komputer Aktif Award 2004 untuk Yellow Pages sebagai Situs Terbaik di 

Indonesia, tahun 2004. 

§ Penghargaan untuk Performa yang memuaskan serta hubungan kerjasama 

yang baik untuk Sony Ericsson sebagai Penyedia Layanan Call Center 

Terbaik dari Sonny Erricson, tahun 2004. 
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§ Penghargaan Superbrands untuk Yellow pages dari Superbrands 

International, tahun 2003. 

§ Sertifikasi ISO 9001:2000 untuk Infomedia pada tahun 2000. 
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