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1. Berdoalah dan Jujurlah dalam setiap pelaksanakan aktivitas dan tugas. 
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4. Adik-adikku yang aku sayangi : Vindy, Hanida, Ditya, Ryan, Gloria, Dewangga, 

Langit, yang selalu menghiburku disetiap kejenuhanku. 
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8. Sahabat-sahabat yang setia memberi semangat :  

a. Sahabat-sahabat di PR B : Etha, Amel, Keke, Nindy, Mitha, Azizah, Iskha. 

Terimakasih atas support kalian. 
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6. Bp I Putu Sumatra selaku Officer Sekretary dan pembimbing di PT Telkom 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Ada satu kebutuhan masyarakat yang semula kurang penting, kini 

menjadi primer, yaitu: kebutuhan informasi. Saat ini kita telah memiliki kapasitas 

untuk mendapatkan informasi secara langsung. Untuk itu sekarang sudah ada 

berbagai macam bentuk informasi yang sudah dikomunikasikan, dari 
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dan dengan kehadiran puluhan media massa yang sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat. 

Dalam masyarakat, informasi dapat memungkinkan bertemunya beberapa 

aspek, mulai dari perangkat keras teknologi komunikasi, media komunikasi, 

sampai kepada kesiapan system social, ekonomi, dan kultur masyarakat dalam 

menerima teknologi tersebut. Sebagian besar masyarakat berposisi sebagai 

konsumen dan sebagian yang lain menjadi produsen dan kreator informasi. Jika 

yang dipersoalkan adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM), maka keduanya 

(konsumen dan kreator informasi) sama-sama harus mempersiapkan diri. 

Konsumen informasi menghadapi apa yang dikenal sebagai “banjir informasi” 

dan ketimpangan distribusi informasi, sementara kreator informasi berurusan 

dengan penguasaan format dan distribusi informasi.   

Komunikasi adalah istilah popular dewasa ini dan kunci utama agar kita 

dapat memperoleh segala informasi-informasi yang kita inginkan dan kita 

butuhkan.  Media massa, buku, kelompok diskusi, pelatihan, lokakarya, seminar 

dan sebagainya membahas komunikasi. Manusia modern diberondong oleh 

pesan-pesan komunikasi dari berbagai jurusan, baik secara terang-terangan 

ataupun secara halus, baik secara verbal ataupun non verbal. Sebagai contoh, 

atasan dikantor menuntut mereka lebih loyal dan produktif, sedangkan bawahan 

mereka mengeluh atau mengkritik mereka sebagai terlalu rewel atau pelit (Baird 

et al., 1973:3). 

Banyak orang menganggap bahwa komunikasi itu mudah 

dilakukan semudah bernafas. Karena mudahnya tidak mengherankan bila 
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sebagian orang enggan mempelajari bidang ini.  

Melihat uraian-uraian diatas, membuat penulis semangat dalam lebih lagi 

melihat keadaan secara langsung dalam dunia kerja, yang tentunya sesuai dengan 

jurusan, minat dan bakat penulis. Dari tempat penulis belajar diadakan metode 

dengan praktek yang direalisasikan dalam program Kuliah Kerja Media yang 

menjadi salah satu persyaratan akademik guna memenuhi syarat dalam 

menyelesaikan studi jurusan Public Relations di Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. Untuk itulah penulis melakukan kegiatan magang di PT. TELKOM 

KANDATEL BALI yang masuk dalam kawasan DIVRE VII (KTI : Kawasan 

Timur Indonesia) yang beralamatkan di  Jl. Raya Puputan no.33, Renon, 

Denpasar, Bali. PT. TELKOM merupakan salah satu BUMN yang bergerak di 

bidang pelayanan jasa dan telekomunikasi. 

Sedangkan definisi dari magang sendiri merupakan suatu kegiatan dimana 

mahasiswa belajar mengenali secara langsung dunia kerja nyata yang 

berhubungan dengan jurusan / keahlian yang mahasiswa pelajari saat duduk di 

bangku perkuliahan. Magang tersebut dalam pelaksanaanya pada jurusan 

Program D-III Universitas Sebelas Maret Surakarta disebut Kuliah Kerja Media 

(KKM) yang kemudian dalam tugasnya membuat laporan magang untuk dapat 

dipertanggungjawabkan di depan penguji. 

Praktek Kerja Lapangan ini penting dilakukan oleh calon Public Relation 

(PR) yang sebagaimana penulis akan menjadi Public Relation Officer (PRO) 

nantinya agar ia dapat lebih baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

dikemudian hari, maka diperlukan pelatihan atau KKM  seperti ini. 

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



 

 

14 

14 

Penulis melakukan KKM di PT.Telkom Kandatel Bali ini dengan alasan agar 

mengetahui kinerja dan fungsi PR dalam perusahaan yang khusus menangani di 

bidang pelayanan jasa dan komunikasi, agar sesuai dengan jurusan penulis yang 

sedang dipelajari. Dengan mengamati kinerja PR pada PT.TELKOM secara 

langsung, penulis diharapkan mendapat wawasan teori dan wawasan kerja atau 

praktek dapat diperoleh secara seimbang. 

Dalam perkembangan ini, berbagai tantangan dan perubahan yang luar 

biasa cepat terjadi di era globalisasi dan informasi yang semakin terbuka dan 

ditambah dengan membanjirnya informasi melaui berbagai media komunikasi 

serba canggih, cepat dan akurat. Dengan semakin pesatnya perkembangan di 

bidang telekomunikasi, PT.Telekomunikasi Indonesia (Telkom) yang merupakan 

perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa telekomunikasi 

selalu mengembangkan sayapnya di berbagai kota di Indonesia termasuk di Bali. 

Dengan adanya usaha mengembangkan jaringan, maka secara otomatis 

PT.Telkom tertuntut juga untuk meningkatkan kualitas pelayanannya secara 

terpadu dan memberikan segala macam bentuk kemudahan berkomunikasi 

kepada khalayak. 

Seperti halnya perusahaan-perusahaan lain, PT.Telkom Kandatel Bali 

yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi, memiliki banyak konsumen atau 

pelanggan, yang tentunya dalam menjalankan tugas atau kegiatan sehari-hari 

banyak hal yang terjadi baik secara teknis maupun sikap karyawan PT.Telkom 

Kandatel Bali yang dapat menumbuhkan opini pelanggan. Sehingga 

secara otomatis menimbulkan berbagai persepsi yang pada akhirnya 
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berdampak pada PT.Telkom Kandatel Bali itu sendiri. 

Selama magang penulis ditempatkan di bagian Sekretariat, maka disinilah 

penulis dapat mengetahui dan membantu kinerja Divisi Purel PT.Telkom 

Kandatel Bali. 

Dalam PT.Telkom Kandatel Bali divisi purel sangat penting untuk 

menciptakan “ Goodwill ” (itikad baik) dan juga pemahaman khalayaknya 

terhadap perusahaan yang memberikan suatu kredibilitas dalam perusahaan 

tersebut. Sehingga terbentuklah citra positif dari perusahaan yang harus dijaga 

dan terus ditingkatkan secara konsisten serta melakukan analisa dan dilakukan 

pelaporan berkala terhadap pimpinan atas semua kendala dan hambatan yang 

muncul selama kinerja di perusahaan. 

Oleh karena itu, disinilah letak penting Public Relations Officer (PRO) di 

PT.Telkom Kandatel Bali memainkan peranan pokok dalam usaha pencapaian 

tujuan dari perusahaan yaitu dengan memfokuskan, memperkuat dan 

mengkomunikasikan pesan secara efektif. Komunikasi merupakan kunci, dengan 

menjalin dan membina hubungan yang baik antara perusahaan dengan public 

menjadikan hal ini sebagai tolak ukur mengenai berhasil tidaknya suatu fungsi 

atau tugas Public Relations. Hal ini disebabkan karena hubungan kerjasama 

antara perusahaan dengan publik memiliki sifat saling menguntungkan bagi 

kedua belah pihak. Public Relations harus mengetahui dari dekat apa yang terjadi 

di dalam perusahaan dan dengan cepat melakukan perencanaan tindakan. 

Tindakan yang sering dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan positif 

dalam rangka menciptakan, mempertahankan corporate image agar nama 

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



 

 

16 

16 

perusahaan tetap baik dimata publik. 

Dalam tugas PRO , kejujuran, integritas dan loyalitas merupakan syarat 

utama yang harus dimiliki. Untuk itulah penulis melaksanakan kegiatan KKM ini 

untuk bisa mengetahui sejauh mana keberadaan dan posisi Public Relations di 

PT.Telkom Kandatel Bali. Untuk itu pada PT.Telkom Indonesia diperlukan 

adanya berbagai informasi dan komunikasi khusus antar PT.Telkom sendiri yang 

berada diberbagai daerah, yang sesuai dengan Divre masing-masing di seluruh 

Indonesia. Banyak sekali berbagai bentuk komunikasi yang diperlukan dari 

verbal maupun non verbal. Tetapi pada laporan ini penulis melaporkan tentang 

kegiatan komunikasi berbentuk verbal secara internal yaitu berupa pesan release 

dan pesan visual (video). 
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B. Tujuan Kuliah Kerja Media (KKM) 

Dalam Penerimaan Kuliah Kerja Media (KKM) di maksudkan untuk 

mengamati dan menganalisa kegiatan kehumasan dalam bentuk teori yang 

didapat dibangku kuliah dan mempraktekkannya didunia kerja dan pada dasarnya 

dalam melakukan kegiatan dinamis mempunyai tujuan tertentu yang dicapai, 

begitu pula dalam melakukan  Kuliah Kerja Media keinginan untuk mencapai 

tujuan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Umum  

a. Guna memenuhi persyaratan kelulusan program Diploma III Komunikasi 

Terapan Studi Public Relations Fakultas llmu Sosial dan, Ilmu Politik 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

b. Menghasilkan mahasiswa Universitas Sebelas Maret khususnya 

Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Public Relations yang 

berkualitas, terdidik terlatih, dan terampil serta memiliki wawasan 

dibidang kehumasan baik teori maupun praktek secara nyata. 

c. Membina hubungan kemitraan antara perguruan tinggi dan perusahaan. 

d. Belajar untuk beradaptasi dan bersosialisasi dengan lingkungan kerja 

baik pada praktek kerja humasnya dan sesama karyawan maupun 

masyarakat atau suatu team pada bagian Public Relations. 

e. Menyiapkan para mahasiswa menjadi tenaga-tenaga ahli yang handal dan 

professional di bidang Public Relations sehingga dapat mengabdikan 

segala ilmu yang diperoleh untuk kepentingan 

masyarakat dan perusahaan BUMN khususnya 
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bidang jasa telekomunikasi. 

f. Menggali dan mendayagunakan segala kemampuan pribadi baik yang 

sudah ada maupun yang didapat selama kuliah untuk diaplikasikan 

kedalam dunia kerja. 

g. Memberikan dasar keilmuan dan praktek bagi pengembangan 

kemampuan softskill manajerial kegiatan perencanaan Public Relations 

yang berkaitan langsung dengan kebutuhan kampanye media dan public 

relations.  

2. Tujuan Khusus  

a. Memberikan pemahaman tentang bagaimana melakukan riset segmen, 

studi kelayakan, pembuatan proposal dan pelaksanaan sebuah kegiatan 

Public Relations. 

b. Agar penulis mengetahui secara langsung kegiatan atau pekerjaan pada 

bagian Public Relations di PT.Telkom Kandatel Bali. 

c. Untuk mengetahui kinerja Public Relations di PT.Telkom Kandatel Bali 

yang bertanggung jawab terhadap profesionalisme pekerjaan yang secara 

nyata.  

d. Dapat mempraktekkan ilmu yang telah penulis dapat dibangku 

perkuliahan dengan kegiatan Public Relations di PT.Telkom Kandatel 

Bali. 

e. Untuk menambah wawasan dan pengalaman bekerja, baik dalam bidang 

Ilmu Komunikasi maupun pekerjaan dibidang 

lainnya dan dapat bersosialisasi dengan karyawan atau divisi lainnya. 
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f. Meningkatkan pengenalan mahasiswa terhadap aspek-aspek usaha yang 

potensial pada lapangan pekerjaan serta memantapkan kemampuan 

mahasiswa sebagai bekal dalam memasuki lapangan kerja dan melatih 

diri serta menguji mental sikap profesional dalam persaingan di era 

globalisasi mendatang. 

g. Agar penulis mampu secara kritis memanfaatkan teknologi komunikasi 

dan memanfaatkan media komunikasi demi kepentingan perusahaan. 

h. Melatih penulis untuk lebih mempunyai sikap kreatif, inisiatif, 

komunikatif dan kooperatif dalam menghadapi dan menyelesaikan tugas-

tugas di lingkungan kerja. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Definisi Public Relations 

PR merupakan suatu profesi yang menghubungkan antara lembaga atau 

organisasi dengan publiknya yang ikut menentukan kelangsungan hidup lembaga 

tersebut. Karena itu PR berfungsi menumbuhkan hubungan baik antara segenap 

komponen, memberikan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi. PR 

pada dasarnya menciptakan kerjasama berdasarkan hubungan baik dengan 

publik. Dalam PR dibedakan dua macam publik yang menjadi sasaran yakni 

publik internal dan eksternal. 

Menurut Dozier (1992) peranan praktisi humas dalam organisasi  

merupakan  salah satu kunci penting  untuk  pemahaman akan fungsi  public  

relations  dan  komunikasi  organisasi disamping sebagai sarana pengembangan   

pencapaian   profesionalitas  dari   praktisi   humas. 

Secara sederhana tugas praktisi kehumasan adalah menjadi penghubung 

antara lembaga publik dengan masyarakat luas, agar tercapai saling pengertian, 

kerjasama dan sinergi yang positif antara berbagai pihak yang ada.  Dalam 

konteks lembaga lembaga publik seperti pemerintah, sejatinya peran melayani 

dan mengembangkan dukungan publik guna mencapai tujuan organisasi-lah yang 

sangat penting dimainkan oleh praktisi kehumasan. 

Pada konteks ini, maka praktisi humas harus bisa membentuk nilai-nilai, 

pemahaman, sikap-sikap, sampai perilaku dari publik agar sejalan dengan 
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kebutuhan organisasi. Melalui pengemasan pesan-pesan komunikasi  publik yang 

lebih banyak berisikan tentang apa dan siapa serta apa manfaat keberadaan 

organisasi. Pesan-pesan ini dapat dikomunikasikan melalui media massa atau 

media lain yang dipilih sesuai dengan target sasaran. 

Public Relations harus menjadi bagian dari rencana komunikasi pemasaran 

terpadu yang menyeluruh dari suatu perusahaan. Public Relations juga 

merupakan salah satu alat manajemen. Dengan itu perusahaan dapat 

mengevaluasi sikap publik dan mengidentifikasi kebijakan dan prosedur yang 

menjadi minat atau perhatian publik. Kemudian perusahaan dapat melaksanakan 

program aksi untuk memperoleh pemahaman dan penerimaan publik di masa 

krisis, program PR dapat menjelaskan, mempertahankan, mempromosikan, atu 

mengungkapkan kebijakan perusahaan kepada khalayak sasaran spesifik, 

sehingga khalayak ini akan memahami sepenuhnya apa yang harus dikatakan 

oleh perusahaan. Berikut beberapa pengertian dari  Public Relations : 

Cutlip, 2007:6 : Public relations is the management functions that 
establishes and maintains mutually beneficial relationshif between an 
organization and the publics on whom its success of failure depends.  

(Public relations ( PR ) adalah fungsi manajemen yang membangun dan 

mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan 

publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut) 

Betrand R. Canfield, 1964:4 : Public relations is the management 
function which evaluates public attitudes, identifies the 
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policies and procedures of an individual or an organization with the 
public interest, and executes a program of action to earn public 
understanding and acceptance. 

(PR adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi 

kebijakan dan aturan seseorang atau organisasi demi kepentingan publik dan 

melaksanakan sesuatu program kegiatan untuk memperoleh pengertian dan 

penerimaan publik) 

Public relation is a management function that helps achives 
organizational objectives, define philosophy and facilitate organizational 
change. Public relatios practitioners communicate with all relevant internal 
and external publics to develop positive relationship and to create 
concistency between organizational goals and societal expectations. Public 
relations pratitioners develop, execute and evaluate organizational programs 
that promote the exchange of influence and understanding among an 
organization’s constituent parts and publics. 

(PR adalah fungsi manajemen yang membantu meraih tujuan organisasi, 

merumuskan filosofi dan memperantarai perubahan organisasi. Praktisi PR 

berkomunikasi dengan seluruh publik internal dan eksternal yang terkait untuk 

membangun hubungan positrif dan untuk menciptakan konsistensi antara tujuan 

organisasi dan harapan masyarakat. Praktisi PR mengembangkan, melaksnakan 

dan mengevaluasi program organisasi dengan mendorong pertukaran pengaruh 

dan pengertian antara bagian-bagian pokok dan publik organisasi) (Otin Baskin, 

et.al, 1997:5) 

Public relations is the continuing process by which management 
endeavors to obtains goodwill and understanding of its customers, its 
employees and the public at large, inwardly through self analysis and 
corrections, ourwardly through all means of expressions. 
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( PR adalah proses yang kontinyu dari usaha-usaha manajemen untik 

memperoleh itikad baik dan pengertian dari langganannya, pegawainya dan 

public umumnya; kedalam dengan mengadakan analisa dan perbaikan terhadap 

diri sendiri, keluar dengan mengadakan pernyataan-pernyataan) (J.C. Seidel) 

Public relations is the continued process of keying policies, services 
and actions to be the best of interest of those individual and groups 
whose confidence and goodwill an individual or institutions covets 
and secondly, it’s the ionterpretation of these policies, services and 
actions to assure complete understanding and appreciation. 

( PR adalah kelanjuatan dari proses penetapan kebikajsanan, penetuan pelayanan 

dan sikap yang disesuaikan dengan kepentingan orang-orang atau golongan atgar 

orang atau lembaga itu memperoleh kepercayaan dan goodwill dari mereka. 

Kedua, pelaksanaan kebijaksanaaan, pelayanan dan sikap adalah untuk 

menjamin adanya pengertian dan penghargaan yang sebaik-baiknya) 

(W.Emerson Reck) 

 Public relations is the art of bringing about better public 
understanding which breeds greater public confidence for any 
individual or organization. 

( PR adalah suatu seni untuk menciptakan pengertian public yang lebih baik, 

yang dapat memperdalam kepercayaan public terhadap seseorang atau sesuatu 

oragnisasi atau badan) (Howard Bonham) 

Cutlip & Center : “Public Relations is the planned effort to influence 
opinion and actions through socially responsible performance based 
on mutually satisfactory two way communication”. 

( Public Relations adalah suatu usaha yang terencana untuk mempengaruhi 

pendapat kegiatan melalui pelaksanaan yang bertanggung jawab dalam 

masyarakat berdasarkan komunikasi dua arah yang saling 

memuaskan). 
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Webter’s New International Dictionary : “Public Relations is the art or 

science of developing reciprocal understanding and goodwill” yang  artinya 

Public Relation adalah seni atau ilmu pengetahuan untuk membangun pengertian 

yang saling menunjang kehendak baik bersama. 

The British Institude of Public Relations :  

"Public Relations is the deliberate planned, and sustained effort to 
establish and maintain mutual unaer standing between and 
organizations and its public”. 

( Public Relations adalah suatu usaha yang berkelanjutan terus menerus yang 

terencana dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang untuk membentuk 

dan memelihara saling pengetian bersama antara suatu organisasi dengan 

publiknya ) 

J.C: Seidel, Public Relations Director, "Public Relations adalah proses 

yang kontinu dari usaha-usaha manajemen untuk memperoleh goodwill dan 

pengertian dari para langganannya, pegawainya dan public umumnya, kedalam 

dengan mengadakan analisa dan perbaikan terhadap diri sendiri dan keluar 

dengan mengadakan pernyataan-pernyataan". 

Frank Jerkins, "Public Relations merupakan segala bentuk kontruksi 

terencana keluar dan kedalam antara sebuah organisasi dengan masyarakat untuk 

tujuan memperoleh sasaran tertentu yang berhubungan dengan saling pengertian  

(mutual understanding)". 

John E: Marston, "Public Relations  merupakan  fungsi manajemen  

untuk mencapai target tertentu yang sebelumnya harus mempunyai program 

kerja yang jelas dan rinci, mencari fakta, merencanakan, 
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mengkomunikasikan hingga mengevaluasi hasil-hasil apa yang telah 

dicapainya". 

Institute of Public Relations (IPR) "Public Relations adalah fungsi 

manajemen dari sikap budi yang direncanakan dan dijalankan secara 

berkesinambungan, yang oleh organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga 

umum dan pribadi dipergunakan untuk memperoleh dan membina saling 

pengertian, simpati dan dukungan dari mereka yang ada sangkut pautnya.dan 

yang diduga akan ada kaitannya dengan cara memiliki opini publik mereka, 

dengan tujuan sedapat mungkin menghubungkan kebijaksanaan dan 

ketatalaksanaan, guna mencapai kerjasama yang lebih produktif dan untuk 

memenuihi kepentingan bersama yang lebih efisien, dengan kegiatan-kegiatan 

penerangan yang berencana dan tersebar luas". 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa  

Public Relations adalah lebih dari sekedar mempersuasi melainkan juga 

membantu mengembangkan kondisi komunikasi terbuka, saling 

pengertian/saling memahami dengan didasari ide bahwa organisasi juga mau 

berubah (dalam proses berperilaku dan bersikap) tidak hanya sebagi sasaran 

khalayak saja. Dan dibentuk untuk mempengaruhi, meraih pemahaman bersama, 

menyediakan informasi, serta mendapatkan umpan balik. Mengutamakan 

kehendak masyarakat (public interest): Aktifitas atau kegiatan Public Relations 

hendaknya didasarkan pada tujuan yang saling menguntungkan antara organisasi 

dan publiknya. Selain menginformasikan sesuatu, Public Relations 
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membutuhkan umpan balik dari khalayaknya sehingga model komunikasi yang 

digunakannya adalah dua arah.  

 

B. Peran dan Aktivitas Public Relations 

Sebagai public relations officer, baik yang bersifat internal maupun 

eksternal. Hal ini berkaitan dengan tanggungjawabnya untuk menjaga citra 

perusahaan. Karena itu seorang PR wajib dibekali pengetahuan mengenai ke-

PR-an, agar dapat memahami masalah-masalah ke-PR-an secara mendalam dan 

memberi kontribusi dalam batas-batas kewenangannya. 

Mengatasi suatu masalah yang secara bersama dianggap merugikan, 

merupakan salah satu aktivitas pubic relations memelihara atau membentuk citra 

perusahaan. Aktivitas ini dilakukan perusahaan bekerjasama dengan lembaga 

lain yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang dirasakan merugikan 

masyarakat  luas. 

Dengan aktivitas ini, perusahaan akan menunjukkan pada masyarakat 

bahwa mereka juga memperhatikan masalah-masalah tersebut. 

Disini peran Public Relations sangat penting, karena PR menurut Edward 

L. Bernays memiliki tiga arti : 

1. Memberikan perancangan kepada masyarakat. 

2. Pembujukan langsung terhadap masyarakat guna mengubah sikap dan 

tindakan. 

3. Usaha-usaha pengintegrasian sikap dan tindakan 

dari perusahaan dengan masyarakat dan dengan perusahaan 
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yng bersangkutan. 

Sehingga dari definisi PR diatas, peranan PR dalam suatu perusahaan 

sebagai berikut : 

1. Mengevaluasi opini publik 

2. Menciptakan citra dan identitas perusahaan  

3. Menagani komplain dalam menghadapi krisis yang terjadi 

4. Mengidentifikasi kebijakan dan prosedur organisasi perusahaan dengan 

kepentinga publiknya. 

Aktivitas public relations harus selaras dengan tujuan perusahaan, 

terutama mengenai hal-hal yang ingin dicapai oleh manajemen dalam 

aktivitasnya. Kapan aktivitas public relations dilakukan, kembali kepada 

kebijaksanaan perusahaan apa yang ingin dicapai dalam aktivitasnya tersebut. 

Pada prinsipnya aktivitas public relations untuk meningkatkan citra perusahaan, 

tetapi juga harus dipertimbangkan tujuan-tujuan khusus yang disesuaikan 

dengan tujuan perusahaan. 

Jadi Kesimpulannya jika dilihat dalam praktek sehari-hari maka peran 

PR bisa dilihat sebagai berikut:  

Peran fasilitator komunikasi bagi seorang praktisi ialah sebagai 

pendengar yang peka dan broker (perantara) komunikasi. Fasilitator komunikasi 

bertindak sebagai perantara (liaison), interpreter, dan mediator antara organisasi 

dan publiknya. Mereka menjaga komunikasi dua arah dan memfasilitasi 

percakapan dengan menyingkirkan rintangan dalam hubungan 

dan menjaga agar saluran komunikasi tetap terbuka  
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Tujuannya ialah memberi informasi yang dibutuhkan oleh baik itu 

manajemen maupun publik untuk membuat keputusan demi kepentingan 

bersama. 

Praktisi yang berperan sebagai fasilitator komunikasi ini bertindak 

sebagai sumber informasi dan agen kontak resmi antara organisasi dan publik. 

Fasilitator komunikasi menempati peran di tengah-tengah dan berfungsi sebagai 

penghubung antara organisasi dan publik. 

Praktisi yang berperan sebagi teknisi komunikasi menyediakan layanan 

teknis komunikasi yang pelaksanaanya berdasrkan level-level tertentu. 

Praktisi yang berperan sebagai fasilitator pemecah masalah membantu 

pimpinan organisasi baik sebagai penasihat hingga mengambil 

tindakan/keputusan dalam mengatasi masalah dengan publik. (Cutlip, Center 

dan Broom, 2006: 47) 

 

C. Tugas dan Fungsi Public Relation 

Tujuan adalah ”membentuk goodwill, toleransi (tolerance), saling 

kerjasama (mutual understanding) dan saling menghargai (mutual appreciation) 

serta memperoleh opini public yang favorable, image yang tepat berdasarkan 

prinsip-prinsip hubungan yang harmonis baik hubungan kedalam (internal 

relations) maupun hubungan keluar (external relations)” (Ruslan, 1999:31) 

Bonar (1987:21) merumuskan tujuan PR adalah : 

1. Public understanding (pengertian publik)  

2. Public confidence ( kepercayaan publik)  
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3. Public support (dukungan publik)  

4. Public cooperation (kerjasama publik) 

Sebuah rencana PR dikembangkan dengan mengambil serangkaian 

langkah dasar, dalam hal ini dikemukakan oleh Mayn Lwin and Jim Aitcison 

2002 adalah: 

1. Menetapkan Tujuan 

Tujuan PR seorang klien sering serupa dengan tujuan periklanannya 

dan yang akhirnya dibawa untuk mencapai tujuan bisnis yang spesifik-

peningkatan penjualan, peningkatan laba, atau peningkatan nilai saham 

perusahaan. Tujuan itu harus konsisten dengan tujuan komunikasi klien 

menyeluruh. Klien mungkin ingin membangun kesadaran nama atau merek, 

atau ingin mencapai penerimaan yang lebih luas tentang kebijakan 

perusahaan.  

2. Mengidentifikasi Khalayak Sasaran 

Program PR harus dapat mempengaruhi kelompok-kelompok tertentu-

masyarakat luas atau publik tertentu yang dibagi menurut pekerjaan, jenis 

kelamin, umur, atau penghasilan. Khalayak sasaran lainnya dapat juga 

memasukkan pemasok klien, pengecer, pemegang saham, pemerintah, 

masyarakat, keuangan dan pekerja. 

3. Mendefinisikan Titik Fokus Program 

Merencanakan kegiatan penting disepanjang tahun yang dapat 

memberikan peluang baik guna menjangkau khalayak sasaran yang 

beragam. Setelah sebuah agenda direncanakan, dapat disusun sebuah 
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rencana aksi untuk dimintakan persetujuan kepada perusahaan/organisasi 

yang bekerjasama. 

4. Mengembangkan Pesan-Pesan Kunci  

Praktisi PR  akan menyampaikan pesan-pesan ini dengan 

menggunakan liputan media yang positif, mengirimkan bahan pendukung, 

menyelenggarkan acara-acara khusus dan lebih mengikutsertakan para 

karyawan dalam kegiatan-kegiatan perusahaan. 

5. Evaluasi  

Program PR harus dipantau untuk memastikan bahwa pesan-pesan 

yang tepat telah menjangkau khalayak sasaran. Metode evaluasi yang akan 

digunakan termasuk melakukan penelitian untuk menentukan, apakah 

persepsi tentang perusahaan atau merek telah meningkat sebagai hasil dari 

kegiatan. 

Adapun Fungsi Public Relation adalah sebagai berikut : 

1. To ascertain and evaluate public opinion as relates to his organization : 

mengetahui secara pasti dan mengevaluasi pendapat umum yang berkaitan 

dengan organisasinya. 

2. To counsel executive on ways of dealing with public opinion as it exists : 

menasehati para eksekutif mengenai cara-cara menangani pendapat umum 

yang timbul. 

3. To use communication to influence public opinion : menggunakan 

komunikasi untuk mempengaruhi pendapat umum. 
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Bagian-bagian dari fungsi public relation : 

1. Hubungan internal 

Bagian khusus dari PR yang membangun dan mempertahankan 

hubungan yang baik dan saling bermanfaat antara manajer dan karyawan 

tempat organisasi menggantungkan kesuksesannya. 

2. Publisitas 

Informasi yang disediakan oleh sumber luar yang digunakan oleh 

media karena informasi itu memiliki nilai berita. 

3. Advertising 

Informasi yang ditempatkan di media oleh sponsor tertentu yang jelas 

identitasnya yang membayar untuk riang dan waktu penempatan informasi 

tersebut 

4. Press agentry 

Penciptaan berita dan peristiwa yang bernilai berita untuk menarik 

perhatian media massa dan mendapat perhatian public.  

5. Public affairs 

Bagian khusus dari PR yang membangun dan mempertahankan 

hubungan pemerintah dan komunitas local dalam rangka mempengaruhi 

kebijakan public.  

6. Lobbying 

Bagian khusus dari PR yang berfungsi untuk menjalin dan 

memelihara hubungan dengan pemerintah terutama dengan tujuan 

mempengaruhi penyusunan undang-ndang dan regulasi. 
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7. Manjemen isu 

Proses pro aktif dalam mengantisipasi, mengidentifikasi, 

mengevaluasi dan merespon isu-isu kebijakan publik yang mempengaruhi 

hubungan organisasi dengan publik mereka. 

8. Hubungan investor 

Bagian dari PR dalam perusahaaan korporat yang membangun dan 

menjaga hubungan yang bermanfaat dan saling menguntungkan dengan 

shareholder dan pihak lain didalam komunitas keuangan dalam rangka 

memaksimalkan nilai pasar. 

9. Pengembangan 

Bagian khusus dari PR dalam organisasi nirlaba yang bertugas 

membangun dan memelihara hubungan dengan donor dan anggota dengan 

tujuan mendapatkan dana dan dukungan sukarela. 

Dalam sebuah perusahaan Public Relations mempunyai peran untuk 

membangun citra atau image. Menurut Rhenald Kasali (1994 : 28). Citra adalah 

kesan yang timbul karena pemahaman akan suatu kenyataan. Pemahaman muncul 

karena adanya informasi. Dan tugas Public Relations adalah menegakkan citra 

organisasi atau perusahaan yang diwakilinya agar tidak menimbulkan kesalah 

pahaman dan tidak menimbulkan isu-isu yang dapat merugikan.  

Menurut Cultip dan Center ( Rhenald Kasali 1994 : 82 ) proses Public 

Relations mencangkup langkah - langkah sebagai berikut : 

1. Pendefinisian Masalah 

2. Perencanaan dan Program 

3. Aksi dan Komunikasi 
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4. Evaluasi Program 

Proses Public Relations selalu diawali dan diakhiri dengan penelitian. 

Dan Berikut ini adalah penjelasan dan langkah -langkah dalam proses Public 

Relations, yaitu : 

1. Pengumpulan Fakta (Fact Finding) 

Tahap yang pertama dalam sistematika kegiatan Public Relations 

adalah pengumpulan fakta, Pengumpulan faktadapat dilakukan dengan 

melakuakan suatu penelitian. Pada tahap ini sering kali Public Relations 

disamakan dengan perwira intelejen yang bertugas melakukan penyelidikan. 

Data-data yang didapat merupakan keterangan yang masih mentah, sehingga 

harus diolah terlebih dahulu. Dan dalam melakukan kegiatan pengolahan 

tersebut dilakukan dengan perbandingan, pertimbangan, dan penilaian, 

sehingga menjadi informasi yang akurat. 

2. Definisikan Permasalah ( What Happening ) 

Seorang praktisi Public Relations harus mengenal simtom dan 

penyebab. Maka dalam tahap ini praktisi Public Relations perlu melibatkan 

diri dalam penelitian dan pengumpulan fakta. Selain itu praktisi Public 

Relations perlu memantau dan membaca terus pengertian, opini, sikap, dan 

perilaku mereka yang berkepentingan dan terpengaruh oleh sikap dan 

tindakan perusahaan 

3. Perencanaan dan Program ( What Should We Do and Why) 

Pada tahap ini seorang praktisi Public Relations telah 

menemukan penyebab timbulnya permasalahan dan sudah siap 
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dengan langkah-langkah pemecahan atau pencegahan. Langkah - langkah 

tersebut dirumuskan dalam bentuk rencana termasuk anggarannya. Tercakup 

dalam tahap ini adalah Objective, prosedur, dan strategi yang diarahkan pada 

masing - masing khalayak sasaran. 

4. Aksi dan Komunikasi ( How Do We Do It and Say It) 

Dalam tahap ini adalah pelaksanaan dari semua perencanaan serta 

program-program yang telah dibuat. 

5. Evaluasi Program ( How Did We Do ) 

Proses Public Relations selalu berdasarkan fakta. Evaluasi berfungsi 

untuk mengkaji pelaksanaan suatau rencana yang terdiri atas program - 

program yang dalam penyusunannya ditunjang oleh hasil penelitian yang 

dilakukan sccara seksama. Pada tahap evaluasi ini ditelah, apakah rencana 

yang ditunjang oleh hasil penelitian itu dilaksanakan sebagaimana mestinya, 

dengan kata lain, apakah pelaksanaannya sesuai dengan rencana. Evaluasi 

dimaksudkan supaya dikemudian hari ketika suatu kegiatan yang sama 

dilakukan tidak akan menjumpai hambatan atau permasalahan baru. 

 

D. Kegiatan Utama Public Relation 

1. Menjalankan program terencana dan berkesinambungan sebagai bagian dari 

manajemen organisasi  

2. Berurusan dengan hubungan antara organisasi dengan publiknya  

3. Memantau pengetahuan, pendapat, sikap dan prilaku didalam dan diluar 

organisasi.  

4. Menganalisis pengaruh kebijakan, prosedur dan tindakan pada publik 
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5. Menyesuaikan kebijakan, aturan dan tindakan yang dipandang menimbulkan 

konflik dengan kepentingan publik dan keberadaan perusahaan  

6. Memberikan saran dan masukan kepada manajemen dalam pembuatan 

kebijakan, aturan dan tindakan yang dipandang menimbulkan konplik dengan 

kepentingan publik dan keberadaan perusahaan.  

7. Membangun dan memelihara hubungan komunikasi 2 arah antara organisasi 

dengan publiknya  

8. Menghasilkan perubahan yang khusus dalam pengetahuan, pendapat, sikap 

dan prilaku didalam dan diluar organisasi.  

9. Menciptakan hubungan baru dan atau memelihara hubungan antara organisasi 

dan publiknya 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM 

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. 

 

A. Sejarah PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. 

1. PT. Telkom Indonesia  

a. Era Kolonial 

Tahun 1882 sebuah badan usaha swasta penyedia layanan pos dan 

telegrap dibentuk waktu itu bangsa Indonesia masih di jajah badan 

tersebut di bentuk oleh pemerintahan kolonial Belanda dengan tujuan agar 

daerah jajahan bisa di kendalikan dan pemerintahan Belanda bisa 

mengetahui berita dari pelosok daerah. Karena perkembangan dan 

kemajuan teknologi pada masa tersebut di iringi dengan kebutuhan 

komunikasi maka pada tahun 1906 Pemerintah Kolonial Belanda 

membentuk sebuah jawatan yang mengatur layanan pos dan 

telekomunikasi yang diberi nama Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon 

(Post, Telegraph en Telephone Dienst/PTT) dengan tujuan agar layanan 

tersebut bisa lebih efisien dan terorganisir.badan ini bertahan hingga 

bangsa Jepang dan Proklamasi. 

b. Perusahaan Negara 

Barulah bangsa Indonesia menata badan telekomunikasi tersebut 

dan pada tahun 1961. Status jawatan diubah menjadi Perusahaan Negara 

Pos dan Telekomunikasi (PN Postel) sehingga badan ini resmi sebagai 

badan usaha milik negara. Pada tahun 1965 Badan ini mengalami 
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perubahan PN Postel dipilah-pilah menjadi Perusahaan Negara Pos dan 

Giro (PN Pos & Giro) yang mengurus POS dan Surat menyurat, dan 

Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi) yang mengurus 

Telekomunikasi. 

c. Perumtel 

Pada tahun 1974 PN Telekomunikasi disesuaikan kembali menjadi 

Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) yang menyelenggarakan 

jasa telekomunikasi nasional maupun internasional. Zaman terus berubah 

persaingan dalam usaha telekomunikasi pun bedatangan pada tahun 1980 

PT Indonesian Satellite Corporation didirikan terpisah dari Perumtel PT 

ini bertujuan untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional 

PT ini merupakan cikal bakal INDOSAT. Merasa BUMN tersaingi oleh 

badan milik swasta maka pemerintah pada tahun 1989 mengeluarkan 

Undang-undang nomor 3/1989 tentang Telekomunikasi, tentang peran 

serta swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Bangsa yang besar 

adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya dan sejarah. 

d. PT Telkom (Persero) 

Perubahan terjadi di dalam badan BUMN sekitar tahun 1991 

Perumtel berubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) 

Telekomunikasi Indonesia berdasarkan PP no.25 tahun 1991. 

e. PT Telkom (Tbk) 

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), 
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New York Stock Exchange (NYSE) dan London Stock Exchange (LSE). 

Saham TELKOM juga diperdagangkan tanpa pencatatan (Public Offering 

Without Listing/POWL) di Tokyo Stock Exchange. Setelah sukses 

perusahan masuk ke dunia saham pada tahun 1996 TELKOM melakukan 

Kerja sama Operasi (KSO) mulai diimplementasikan pada 1 Januari 1996 

di wilayah Divisi Regional I Sumatra – dengan mitra PT Pramindo Ikat 

Nusantara (Pramindo); Divisi Regional III Jawa Barat dan Banten – 

dengan mitra PT Aria West International (AriaWest); Divisi Regional IV 

Jawa Tengah dan DI Yogyakarta – dengan mitra PT Mitra Global 

Telekomunikasi Indonesia (MGTI); Divisi Regional VI Kalimantan – 

dengan mitra PT Dayamitra Telekomunikasi (Dayamitra); dan Divisi 

Regional VII Kawasan Timur Indonesia – dengan mitra PT Bukaka 

Singtel. 

Pada tahun 1999 BUMN mengalami kesulitan dalam melebarkan 

saya bisnis telekomunikasi karena pemerintah mengelurkan Undang-

undang nomor 36/1999, tentang penghapusan monopoli penyelenggaraan 

telekomunikasi. 

Sebagai antisipasi untuk mempertahakan image dan perusahaan 

tahun 2001 TELKOM membeli 35% saham Telkomsel dari PT Indosat 

sebagai bagian dari implementasi restrukturisasi industri jasa 

telekomunikasi di Indonesia, yang ditandai dengan penghapusan 

kepemilikan bersama dan kepemilikan silang antara TELKOM dengan 

Indosat. Dengan transaksi ini, TELKOM menguasai 72,72% saham 

Telkomsel. TELKOM membeli 90,32% saham Dayamitra dan 
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mengkonsolidasikan laporan keuangan Dayamitra ke dalam laporan 

keuangan TELKOM. 

Tahun 2002 TELKOM membeli seluruh saham Pramindo melalui 

3 tahap, yaitu 30% saham pada saat ditandatanganinya perjanjian jual-beli 

pada tanggal 15 Agustus 2002, 15% pada tanggal 30 September 2003 dan 

sisa 55% saham pada tanggal 31 Desember 2004. TELKOM menjual 

12,72% saham Telkomsel kepada Singapore Telecom, dan dengan 

demikian TELKOM memiliki 65% saham Telkomsel. Sejak Agustus 

2002 terjadi duopoli penyelenggaraan telekomunikasi lokal. 

2. PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk. Kandatel Bali 

Kandatel Bali termasuk dalam Divisi Regional VII. Divisi Regional 

VII berkantor pusat di Ujung Pandang. Pada awalnya (1995) Divisi Regional 

VII mempunyai 21 daerah telekomunikasi (datel). Setiap Datel mempunyai 

sebuah kantor yang digunakan sebagai tempat untuk melayani keperluan 

masyarakat akan kebutuhan jasa telekomunikasi. Dalam perkembangannya, 

jumlah Datel dalam Divisi Regional VII berkurang menjadi 20 ketika Timor-

Timur lepas dari Indonesia. Tahun 2003 menjadi 7 (tujuh) Kantor Daerah 

Telekomunikasi (Kandatel) yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, 

Sulawesi Utara, Bali, Nusa Tenggara, Ambon dan Papua. 

Pada awalnya di Bali terdapat kantor yang menangani masalah bidang 

telekomunikasi. Diantaranya ada 4 (empat) Lembaga yang menangani bidang 

telekomunikasi secara terpisah, yaitu : 

a. Kandapon ( Kantor Daerah Telepon ) 

b. Kandatex ( Kantor Daerah Telegram dan Telex ) 

c. Kasentral ( Kantor Sentra Daya ) 

d. Kantor Stasiun Bumi 
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Sekitar bulan September 1990, kantor – kantor tersebut dilebur 

menjadi satu bernama Kantor Daerah Telekomunikasi Denpasar (Kandatel) 

dengan keputusan Direksi Perusahaan Umum Telekomunikasi No. 

KD.5119/KPO.82/PEG-34/90 tanggal 25 April tentang pembentukan Kantor 

Daerah Telekomunikasi.  

Kantor Daerah Telekomunikasi (Kandatel) Denpasar semula 

membawahi 6 (enam) Kantor Cabang Telekomunikasi (Kancatel) yaitu : 

Kancatel Amlapura, Kancatel Semarapura, Kancatel Bangli, Kancatel 

Gianyar, Kancatel Tabanan, Kancatel Negara. Pada saat itu Singaraja masih 

berstatus Kandatel dengan nama Kandatel Singaraja. 

Resturkturisasi dalam perusahaan menyebabkan perubahan status 

Kandatel Singaraja menjadi Kancatel dan bergabung dengan Kandatel 

Denpasar dalam Wilayah Telekomunikasi VII pada tanggal 1 Januari 1995. 

Sekitar bulan 29 September 2003, Kandatel Denpasar diubah menjadi 

Kandatel Bali sesuai dengan KDIV.35/PS150/RE7-30/2003. 

Visi – Misi Kandatel Bali 

Setiap perusahaan harus memiliki visi dan misi perusahaan, sehingga 

perusahaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan akhir yang ingin dicapai 

perusahaan tersebut. Adapun Visi dan Misi Kandatel Bali adalah : 

a. Visi 

Menjadi pilihan utama di bidang jasa telekomunikasi dan informasi yang 

berdaya saing di kawasan Bali serta mewujudkan The Best Performance 

unit di PT.Telkom 
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b. Misi 

1) Menyediakan infrastruktur telekomunikasi yang handal dan lengkap, 

serta memastikan layanan yang berorientasi pada market dan 

customer. 

2) Meningkatkan Value Stakeholder melalui pola sinergi dan 

partnership. 

 

B. Tentang Telkom  

1. Logo Telkom 

a. Bentuk bulatan dari logo melambangkan 

: Keutuhan Wawasan Nusantara; Ruang 

gerak TELKOM  secara nasional dan 

internasional  

b. TELKOM yang mantap, modern, luwes, 

dan sederhana 

c. Warna biru tua dan biru muda 

bergradasi melambangkan teknologi telekomunikasi tinggi/canggih yang 

terus berkembang dalam suasana masa depan yang gemilang 

d. Garis-garis tebal dan tipis yang mengesankan gerak pertemuan yang 

beraturan menggambarkan sifat komunikasi dan kerjasama yang selaras 

secara berkesinambungan dan dinamis 

e. Tulisan INDONESIA dengan huruf Futura Bold Italic, 

menggambarkan kedudukan perusahaan; TELKOM sebagai Pandu 

Bendera Telekomunikasi Indonesia (Indonesian 

Telecommunication Flag Carrier) 
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2. Maskot Telkom 

 

3. Landasan Filosofi 

Budaya korporasi yang dikembangkan PT.Telkom dirumuskan dengan kredo 

135 yakni : 

a. Asumsi Dasar : Commited 2 U 

Yakni keyakinan yang senantiasa harus diteguhkan oleh seluruh insan 

Telkom di dalam ”hati” mereka, bahwa hanya dengan memberikan 
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yang terbaik kepada para stakeholders-lah perusahaan bisa 

mempertahankan keberadaan dan kelangsungan hidupnya. 

b. Nilai Inti (Core Value) 

Yakni tindak lanjut terhadap hati yang sudah diteguhkan dengan jalan 

”merajut pikiran” sesuai dengan : 

1) Costumer Value (peningkatan nilai bagi pelanggan) 

2) Excellent Service (pelayanan yang istimewa) 

3) Competent People (orang yang kompeten) 

c. Langkah Perilaku 

Yakni dengan menyerasikan langkah perilaku seluruh insan Telkom  

untuk kemudian dapat memberikan yang terbaik pada stakeholders. 

1) Stretch The Goals (rentangkan tujuan keluar dari batas) 

2) Simplify (sederhanakan) 

3) Involve Everyone (libatkan setiap orang) 

4) Quality is My Job (kualitas sebagai pekerjaan insane Telkom) 

5) Reward The Winners (hargai/imbali pemenang) 

 

C. Produk-Produk TELKOM 

Produk-produk yang di keluarkan atau di produksi oleh TELKOM 

bertujuan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan informasi yang berkembang 

setiap saat sehingga masyarakat dapat mengakses secara cepat, tepat dan lugas. 

Produk TELKOM tersebut dapat di nikmati oleh masyarakat luas di seluruh 

Indonesia kapan pun dan dimana pun. Produk-produk tersebut adalah : 
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1. Telkom PSTN  

2. Telkom Flexi  

3. Telkom Vision  

4. TelkomNet Instan  

5. Telkom Speedy  

6. Telkom Virtual Net  

7. Telkom Atinet  

Dari sekian produk yang di keluarkan oleh TELKOM ke 7 produk ini lah 

yang memberikan kontribusi yang sangat besar untuk telekomunikasi Indonesia. 

Semoga semua produksi buatan putra dan putrid bangsa Indonesia ini dapat di 

nikmati oleh masyarakat. 

 

D. Divisi-Divisi di PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. 

1. IS Center, Information System Center  

2. INFRATEL, Infrastructure Telecommunication  

3. RD Center, Research & Development Center  

4. HR Center, Human Resources Development Center  

5. MS Center, Maintenance Service Center  

6. Divisi CIS, Carrier Intercarrier Service  

7. ES, Enterprise  

8. RE,Regional, terdiri dari 7 DIVRE yaitu Divre 1 Sumatera, Divre 2 Jakarta, 

Divre 3 Jawa Barat, Divre 4 Jawa Tengah & DIY, Divre 5 Jawa 

Timur, Divre 6 Kalimantan, Divre 7 Kawasan Timur Indonesia.  
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Untuk menampung bidang usaha tersebut maka sejak 1 Juli 1995 PT. 

Telekomunikasi Indonesia Tbk. Telah menghapuskan struktur wilayah 

telekumunikasi (WITEL) dan secara de facto meresmikan dimulainya era DIVISI 

sebagai pengganti WITEL Bisnis. Bidang Utama dikelola oleh 7 (tujuh) Divisi 

Regional dan 1 (satu) Divisi Network. 

Divisi Regional menyelenggarakan jasa Telekomunikasi di wilayah 

masing-masing, sedangkan Divisi Network menyelenggarakan jasa 

Telekomunikasi jarak jauh melalui pengoperasian jaringan transmisi jalur utama 

nasional. Divisi Regional PT.Telkom mencakup wilayah-wilayah yang dibagi 

sebagai berikut : 

1. Divisi Regional I : Sumatra 

2. Divisi Regional II : Jakarta dan sekitarnya 

3. Divisi Regional III : Jawa Barat 

4. Divisi Regional IV : Jawa Tengah dan DI Yogyakarta 

5. Divisi Regional V : Jawa Timur 

6. Divisi Regional VI : Kalimantan 

7. Divisi Regional VII : Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang meliputi 

Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. 

Masing-masing dikelola oleh suatu tim manajemen yang terpisah yang 

berdasarkan prinsip desentralisasi serta bertindak sebagai pusat investasi (Divisi 

Regional) dan pusat keuntungsn (Divisi Network lainnya). 
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E. Strategi dan Spirit Kandatel Bali 

Dalam mensukseskan dan mendapatkan prestasi, tiap perusahaan juga 

mempunyai strategi untuk tetap mempertahankan prestasi yang telah didapatkan 

dan spirit agar setiap SDM selalu bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan 

meningkatkan loyalitas terhadap perusahaan. 

1. Strategi 

a. Sustainable and growth 

b. Improvement Bussiness and service excellent 

c. Quality management system 

2. Spirit 

a. Tingkatkan kebersamaan 

b. Amankan RMO 

c. Kenali kebutuhan pelanggan 

d. Tingkatkan knowledge 

e. Kendalikan bisnis 

f. Spiritual dan sharing informasi 

 

F. Struktur Organisasi PT.Telkom Kandatel Bali 

Struktur Organisasi adalah suatu gambaran secara skenatis mengenai 

bagian-bagian tugas dan tanggung jawab serta hubungan bagian-bagian yang 

terdapat pada suatu lembaga atau merupakan suatu wadah dan tempat 

bekerjasama untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan. Struktur Organisasi merupakan hal yang 
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penting dalam suatu perusahaan yang tujuannya adalah agar mekanisme arus 

kegiatan perusahaan menjadi jelas dan pekerjaan berjalan lancar sehingga sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan atau yang telah direncanakan. Stuktur organisasi 

yang digunakan pada kantor daerah Telekomunikasi Bali adalah organisasi garis. 

Adapun yang dimaksud dengan organisasi garis adalah organisasi yang 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Organisasinya besar dan bersifat komplels 

b. Jumlah karyawannya banyak 

c. Hubungan atasan dan bawahan bersifat tidak langsung 

d. Spesialisasi digunakan secara optimal 

Berikut penjelasan singkat dari bagan diatas mengenai pembagian tugas 

dan wewenang masing-masing bagian : 

1. Kakandatel bertugas : 

§ Pengelola operasional 

§ Perencanaan dan pengembangan bisnis 

§ Membina hubungan kemasyarakatan 

2. Deputy Kakandatel bertugas : 

§ Operasional dan Pemeliharaan 

§ Penyelenggaraan pelayanan jasa telekomunikasi 

§ Penyelenggaraan pengamanan 

3. Urusan Sekretariat bertugas : 

§ Mengelola kegiatan kesekretariatan 

§ Mengelola Public Relations 
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§ Mengelola hukum dan perikatan 

3. Bagian Keuangan bertugas : 

§ Pengelolaan keuangan 

§ Pengelolaan Sumber Daya Manusia di bagian keuangan 

5. Bagian SDM (Sumber Daya Manusia) bertugas : 

§ Pengelolaan SDM (Sumber Daya Manusia) 

§ Penyediaan dukungan SDM kepada seluruh unit kerja 

§ Pendayagunaan dan pengembangan yang dapat menunjang peningkatan 

produktivitas kerja 

a. Bagian Billing dan Sisfo bertugas : 

§ Menyediakan sistem informasi dan pengelolaan billing 

§ Pembinaan SDM di bidang Sisfo 

§ Melayani kegiatan sistem informasi perusahaan 

7. Bagian Pengembangan bertugas : 

§ Analisis kondisi eksternal dan internal 

§ Perencanaan bisnis 

8. Bagian Logistik dan Pembangunan bertugas : 

§ Mengelola pengadaan 

§ Mengelola administrasi logistik 

§ Mengelola pembangunan 

9. Dinas Niaga bertugas : 

§ Mengelola strategi pemasaran untuk mencapai target 

§ Mengelola produk telematika 
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§ Mengelola payment manajemen  

10. Dinas Jaringan Akses bertugas : 

§ Pengelolaan jaringan akses 

§ SDM di Dinas Jarakses 

11. Dinas Sentradaya bertugas : 

§ Pengelolaan ophar elemen network telekomunikasi 

§ Pembinaan SDM di Dinas Sentradaya 

12. Dinas Flexi bertugas : 

§ Mengelola dan memasarkan produk Telkom Flexi 

§ Memberikan layanan penjualan serta purna jual kepada pelanggan secara 

langsung maupun tidak langsung (melalui agen penjualan) 

Adapun Struktur Organisasi yang ada pada Kantor Kandatel Daerah 

Telekomunikasi (Kakandatel) Bali dapat dilihat pada bagan sebagai berikut : 
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BAB IV 

HASIL KEGIATAN  

 

A. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Magang 

Dalam rangka menyelesaikan program D III Ilmu Komunikasi Terapan 

FISIP UNS, penulis mengikuti pelaksanaan Kuliah KKM yang di laksanakan di 

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk KANDATEL BALI  yang beralamatkan di 

Jl. Raya Puputan Renon 33 Denpasar. 

Waktu pelaksanaan magang berlangsung selama 3 bulan, dimulai pada 

tanggal 2 Februari 2009 hingga 2 Mei 2009, dengan 5 hari kerja hari Senin – 

Jumat, dengan jam kerja 08.00 – 17.00 WITA. 

 

B. Aktivitas Media Relations di PT. Telkom Divre VII 

Lingkungan eksternal adalah suatu kekuatan yang berada diluar 

kepentingan Telkom Divre VII dimana mempunyai pengaruh terhadap 

perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan ini, sehinggga mempengaruhi 

opini positif dan negatif diperusahaan Telkom Divre VII. Namun demikian 

lingkungan eksternal adalah salah satu faktor terpenting untuk menunjang 

keberhasilan terciptanya Company Image dalam berkontribusi kepada perusahaan 

untuk memenangkan persaingan. 

Ada beberapa komponen lingkungan eksternal yang paling berpengaruh 

saat ini terhadap terciptanya Company Image dan kinerja di tingkat persaingan di 

Divre VII yaitu: 
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1. Bisnis 

Dengan adanya persaingan global yang semakin kompleks, perubahan 

tersebut haruslah dilakukan kajian yang tepat dengan tujuan unutk 

mengetahui posisi perusahaan dalam persaingan penyelenggaraan Jasa 

Telekomunikasi, sehingga peran Insan Komunikasi Divre VII harus ikut 

mendorong dan selalu berperan aktif dalam mendukung terciptanya image 

positif perusahaan Telkom dalam menyikapi persaingan.  

2. Insan Pers 

Peran komunikasi PT.Telkom Divre VII tidak terlepas dan peran 

opinion media massa, sehingga perlu adanya kerjasama yang sinergi insan 

Divisi Komuniaksi Divre VII dengan Pers  

3. Masyarakat 

Peran Komunikasi PT. Telkom Divre VII sangat penting dengan adanya 

kegiatan saling mendukung sesama insan Komunikasi di lingkungan PT.Telkom. 

hubungan dimaskud agar masyarakat merasakan sentuhan emosional dari 

perusahaan hubungan simbolis mutualisme bisa tercapai. 

Program pembinaan bagian komunikasi Eksternal ditujukan untuk lebih 

meningkatkan kualitas Public Relation insan Divisi Komunikasi untuk 

meningkatkan Citra Positif PT-Telkom Divre IV, adapun kegiatannya adalah: 

1. Kliping Koran 

a. Kliping adalah : kumpulan berita (tulisan atau gambar) tentang Telkom 

dan perusahaan afiliasi serat perusahaan pesaing yang 

relevan (bila dimungkinkan) dari surat kabar, 
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majalah atau media lainnya, yang disampaikan kepada manajemen yang 

diterbitkan setiap hari 

b. Tujuan dari kliping berita adalah untuk mendistribusikan informasi dari 

media yang termonitor oleh unit kerja pembuat kliping berita dan apabila 

memungkinkan membuat resume atau ringkasan berita yang perlu 

diketahui oleh manajemen. 

c. Pengelolaan: 

1) Mengumpulkan seluruh berita tentang perusahaan di media pada hari 

itu dengan mencantumkan nama media, tanggal terbit dan halaman 

berita bersangkutan.  

2) Berita perusahaan dan afilasinya dikliping dan diperbanyak sesuai 

kebutuhan, serta dibandingkan.  

3) Kegiatan kliping harus didokumentasikan dalam bentuk mingguan 

ataupun bulanan dan sesuai kebutuhan. 

2. Press Conference 

Adalah kegiatan temu wicara antar manajemen Unit Kerja Organisasi PT. 

Telkom dengan media, dengan maksud untuk menyampaikan suatu informasi 

penting yang perlu diketahui oleh publik dan dikoordinir oleh Public Relation 

PT.Telkom  

Tujuan dari Press Conference adalah untuk memberikan pemahaman dan 

pengertian tentang kebijakan, pelayanan dan kegiatan PT. Telkom lainnya  

secara transparan untuk memelihara dan meningkatkan citra positif 

perusahaan 
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3. Pilah Klasifikasi 

Pilah  Klasifikasi  adalah  mengelola  setiap  hal-hal  yang 

berhubungannya  dengan  PT. Telkom  yang  harus  segera dipublikasikan 

melalui media massa yaitu seperti : 

a. Surat pembaca, membalas setiap komplain yang masuk berita dikoran 

untuk segera mungkin dibals agar tidak mengecewakan pelanggan 

Telkom  

b. Memberikan Release untuk meluruskan sebuah berita jika terjadi suatu 

kejadian yang membuat nama Telkom buruk, segera mungkin Public 

Relation PT. Telkom Divre VII untuk memberikan release ke media agar 

tidak terjadi kesimpang siuran berita. 

c. Memberikan Release mengenai informasi berita program baru maupun 

produk baru yang ada di PT. Telkom agar semua masyarakat mengetahui 

secara cepat program baru dan produk tersebut. 

4. Press Tour 

Maksud dari Press Tour ini adalah untuk mendekatkan hubungna 

Perusahaan dengan pers yaitu dengan mengundang pers untuk datang 

keprusahaan dan diajak keliling seluruh gedung untuk melihat setiap 

kegiatan yang ada di PT.Telkom supaya pers membuat berita mengenai 

PT.Telkom, selain itu kegiatan ini bertujuan untuk menghindari adanaya 

miss komunikasi antara Telkom dengan Pers jika sewaktu-waktu terjadi 

suatu masalah. 
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5. Kunjungan Ke Media 

Selain mengundang pers ke perusahaan. Public Relation PT.Telkom 

juga mengadakan kunjungan ke media dengan tujuan untuk meningkatkan 

relationship antara Public Relation dengan media agar terbina hubungan 

yang baik dan akrab,  kegiatan ini diadakan 1 bulan sekali. 

Adapun perusahaan media yang dikunjungi adalah : 

a. Bali Post 

b. Nusa Bali 

c. Radar Bali 

d. Denpost 

e. Jawa Post 

f. Bisnis Media 

g. Kompas 

6. Press Gathering 

Selain Pres Tour dan Kunjungna Media, untuk meningkatkan 

hubungan yang baik dengan media, kegiatan ini biasanya diadakan 2 kali 

dalam setahun. Adapaun program Press Gathering diwujudkan dalam acara : 

a. Pelatihan  

b. Tour  

c. Game  

d. Seminar 

e. Kemitraan 

f. Sponsorship, pada saat pers mengadakan seminar untuk 

mendukung acara tersebut maka dari PT .Telkom 

memberikan sponsor berupa kaos atau spanduk) 
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7. Analisis berita 

Tujuan dari analisis berita ini adalah untuk mengetahui apa yang 

dilakukan Public Relation PT. Telkom bekerja dan sejauh mana Public 

Relation dari kompetitor PT. Telkom bekerja, sehingga dapat segera mungkin 

mengetahui perkembangan Perusahaan kompetitor dalam meningkatkan 

pelayanannya melalui berita yang dimuat di media cetak mauoun elektronik. 

8. Melaksanakan Responsibility pada Eksternal 

Melaksanakan Responsibility eksternal adalah untuk membina 

hubungan baik dengan masyarakat sekitar melalui kegiatan  

a. Mengadakan kegiatan bakti sosial (bencana alam, memberi bantuan ke 

daerah pelosok)  

b. Mensponsori suatu kegiatan yang diadakan oleh masyarakat setempat  

c. Mengangkat binaan industri kecil dengan memberikan bantuan pinjaman 

bungan lunak bagi industri rumah tangga.  

d. Mengadakan   kegiatan   yang   menyangkut   dengan kepentingan banyak 

orang, seperti : Sunatan massal, Donor Darah, Penanaman Pohon)  

e. Pemasangan papan promo, lampu, baliho 

9. Sosialisasi Produk Baru 

Tugas Public Relation PT.Telkom Divre VII yaitu mendukung setiap 

peluncuran produk baru, dengan mengadakan seminar, siaran pers maupun 

penerbitan release. 

10. Mengadakan Comitte Pelanggan 

Public Relation membentuk suatu organisasi Pelanggan yang 

diwakili beberapa orang sebagai dewan pelanggan sebagai control 
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service dan memudahkan Public Relation dalam mengamati perkembangan 

pelanggan PT.Telkom.  

11. Mengadakan Temu Pelanggan 

Temu pelanggan yaitu untuk mengumpulkan perwakilan dari 

pelanggan untuk membicarakan service apa yang diingikan pelanggan 

Tujuan dari temu pelanggan ini yaitu untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan PT.Telkom agar jumlah pelanggan semakin meningkat. 

 

C. Kegiatan Selama KKM 

Pada dasarnya penulis melibatkan dalam berbagai kegiatan yang 

dilakukan oleh bidang Humas kantor KANDATEL BALI DIVRE VII. Kegiatan-

kegiatan yang dilakukan penulis adalah kegiatan rutinitas, kegiatan sharing 

hanya dibidang kesekretariatan (1 minggu sekali, setiap hari rabu),  disamping 

ada kegiatan yang tidak bisa diikuti oleh penulis yaitu rapat internal bulanan 

setiap satu bulan sekali (rabu awal). 

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan penulis selama praktek kerja 

lapangan di PT. TELKOM KANDATEL BALI adalah sebagai berikut : 

1. Mengkliping Surat Kabar 

Setiap pagi penulis melakukan aktivitas mengkliping guna 

mengumpulkan berita-berita dari surat kabar mengenai TELKOM, tower 

TELKOM, perkembangan produk TELKOM, iklan/produk-produk yang 

menjadi kompetitor dengan produk dari TELKOM dan yang mengenai 

kegiatan-kegiatan yang terkait dengan TELKOM seperti berita-berita 

dari setiap divisi lain.  Tugas ini tidak sesederhana kita pikir karena dalam 
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mengkliping ada cara-cara yang sudah ditentukan yaitu berita yang sudah 

digunting ditempel pada lembaran yang sudah disediakan dan dalam 

lembaran tersebut tercantum media, tanggal dan halaman. Sebelum kliping 

disimpan untuk dijadikan arsip, kliping-kliping tersebut diperiksa atau dibaca 

oleh Kepala Urusan Sekretariat dan Kepala Kantor Daerah Telekomunikasi 

Bali untuk selanjutnya ditandatangani dan disimpan untuk arsip. Dan 

kemudian semua Kliping Media dimuat di Web Sekretariat yang merupakan 

website khusus PR supaya semua karyawan dapat membaca dan mengetahui 

berita dan informasi yang ada. 

2. Membuat release berita. Setiap TELKOM mengadakan event harus di buat 

releasenya yang akan dipublikasikan ke internal dan eksternal dan juga untuk 

arsip berita. 

Release, pengertian menurut PT. Telkom Kandatel Bali : informasi-informasi 

dari manajeman yang aktusl dan akan dipublikasikan ke internal dan 

eksternal. Bila mengenai produk dan kebijakan Datel Bali. Akan 

dipublikasikan ke eksternal melalui mass media. 

Dalam kelayakan-kelayakan berita ( judul dan isi berita ) sebelum dikirim 

dan dimuat, akan diperiksa oleh Pimpinan Kandatel Secretary. 

3. Mengedit video dari handycam tentang  kegiatan dalam bentuk video yaitu. 

Sebelum dikirim akan di edit dahulu, terkhususnya yaitu sambutan dari GM  

Kandatel Bali harus utuh dan diutamakan. Dalam pengirimannya, hasil video 

Telkom Digital Signage (TDS) langsung ke Portal Nasional 

(corporate, Bandung). 
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4. Membantu dokumentasi, lebih sering menggunakan handycam,acaranya : 

a. Pembubaran Pelatihan Skilling Speedy di OPMC, Renon. 

b. Penandatanganan SK Pensinu dan Pendi 2009 di aula Kandatel Telkom 

Bali 

c. Pengambilan gambar memakai kamera, ”Gebyar Flexi” di SMA Negeri 1 

dan SMA Negeri 4 Denpasar. 

5. Merelease berita dari rekaman MP3, karena penulis tidak secara langsung 

meliput acara tersebut. 

6. Mengisi sound untuk video berita (TDS) yang dikirim ke portal nasional,    

Telkom Bandung.sebagai penambahan keterangan berita tersebut agar lebih 

jelas eventnya. 

7. Mengikuti sharing dalam di bagian Secretary. Membahas evaluasi kegiatan 

selama sepekan dan merencanakan kegiatan untuk minggu berikutnya. 

Diharapkan adanya interaktif karyawan dan anak-anak PKL untuk 

memberikan pendapat, karena yang dibahas adalah sifatnya terbuka. Sharing 

ini diadakan setiap 1minggu 1x dihari rabu. 

8. Mengirim berita berbentuk release dan video ke Portal Nasional. Pengiriman 

berita dibagi menjadi 3 tempat dan bahasa berita serta judulnya berbeda-beda 

walaupun isi beritanya sama, karena berdasarkan tingkatannya, yaitu : 

a. Internal Portal, Kandatel Bali : http://10.159.1.21/ 

Berisi release-release berita / event yang diadakan di Kandatel Bali. 

Semua berita diharuskan masuk ke Internal Portal sebagai 

pemberitahuan kepada semua karyawan yang berada di wilayah 
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Kandatel Bali. Berita tersebut berisi beberapa gambar yang sudah diedit 

menggunakan adobe sehingga menjadi 1 halaman dan sebelah kanan 

gambar tersebut adalah releasenya. Dan juga ada kolom gallery yang 

merupakan gambar-gambar sebagai pendukung acara tersebut sebagai 

bentuk penghargaan dalam kegiatan karyawan tersebut 

b. Divre VII : http://intra.divre7.telkom.co.id/ 

Isi berita ini juga berbeda dengan yang di Datel maupun Portal, 

bobot beritanya termasuk sedang dan ditujukan ke Divre VII, wilayah 

KTI (Kawasan Timur Indonesia). Sehingga yang membaca adalah 

karyawan Telkom wilayah Divre VII, yaitu : Bali-Jayapura. 

Didalam halaman berita ini terbagi menjadi 2, berita khusus dan 

berita khusus lainnya. Isinyapun terdapat gambar (photo) dari beberapa 

dan diedit menjadi 1 halaman dan sebelah kanann isi beritanya (release). 

c. Portal Nasional :  http://portal.telkom.co.id/ 

Di alamat ini, merupakan isi berita yang sangat aktual dan 

menunjikkan prestasi dari tiap divre di seluruh Indonesia. Bobot 

beritanya yang sangat berbeda dengan berita di Datel dan Divre VII, 

karena yang membaca berita ini seluruh Telkom di Indonesia. Dalam 

penampilan gambar sebagai pendukung berita (photo) hanya terdapat 1 

halaman dan yang menjadi fokusnya adalah seseorang yang mempunyai 

jabatan tinggi (GM dan Deputy), sebelah kanan gambar tersebut berupa 

release beritanya. 

9. Ikut memeriahkan HUT Sekar Kandatel Bali ke-9 pada 28 
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Februari 2009, dengan mengikuti Olahraga Bersama yang juga dihadiri oleh 

seluruh karyawan Kandatel Bali. Acara tersebut juga terdapat penyerahan 

hadiah kepada pemenang yang mengikuti perlombaan di bidang Olahraga 

yang sudah diadakan sepekan sebelumnya. 

10. Membuat rekapan laporan berita internal setiap bulannya, untuk membuat   

data berita dari setiap acara/kegiatan di PT. Telkom Bali. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis mengikuti praktek kerja lapangan di bagian Humas 

PT.Telkom Kandatel Bali dan dari hasil laporan praktek kerja lapangan selama 

tiga bulan penuh, dapatlah penulis simpulkan hasil laporan penulisan praktek 

kerja lapangan ini bahwa peran Public Relations pada suatu perusahaan sangat 

besar. Begitu pula pada PT.Telkom Kandatel Bali sudah menjalankan 

perannya sesuai dengan tugas-tugasnya sebagai seorang PR. Tetapi fungsi  

Public Relations itu masih perlu ditingkatan lagi sehingga peran dan esistensi 

PR tersebut dapat terlihat jelas baik oleh masyarakat internal maupun 

masyarakat eksternal. 

 

B. Saran 

1. Untuk Perusahaan 

a. Lebih banyak mengirimkan berita atau release kepada media untuk 

dimuat, karena terkadang dalam satu hari tidak terdapat berita tentang 

Telkom sama sekali (terkhusus Kandatel Bali. 

b. Lebih banyak menggelar event-event yang dapat memasyarakatkan 

program dan layanan yang Telkom miliki, sehingga masyarakat dapat 

lebih mengenal Layanan dan Program yang Telkom tawarkan. 

c. Lebih banyak mempromosikan produk-
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produk Telkom agar tidak kalah bersaing dengan produk lain. 

d. Lebih mempererat hubungan dengan Pers atau Wartawan baik melalui 

acara formal dan informal sehingga apabila mengirimkan Release 

dapat dengan mudah dimuat dan apabila Telkom mengadakan event 

dapat diliput. 

2. Untuk Fakultas 

a. Dalam membuat berita, perlu dipraktekkan dengan ahlinya karena agar 

tahu cara penulisan berita/release yang benar. 

b. Kurangnya teori-teori mengenai merilis berita yang diajarkan di 

bangku kuliah. 
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Release Kamis, 26 Peb 2009 (datel, divre, portal) 
 

INDONESIA OPEN 
 

Event skala internasional '' Turnamen Indonesia Open 2009'' kembali 
digelar yang bertempat Lapangan New Kuta Golf and Ocean View Bali, di  
Kawasan Pecatu Indah Resorts-Bali dari tanggal 26 Februari 2009 – 1 
Maret 2009 akan menjadi medan pertarungan pegolf-pegolf tangguh 
dunia. Turnamen bertajuk Enjoy Jakarta Indonesia Open 2009 yang akan 
diperebutkan oleh pegolf-pegolf profesional dengan berhadiah total USD 
1,25 juta. 
 
Hadir juga pegolf-pegolf dunia dari dari Inggris, Afrika Selatan, Thailand 
dan Swedia. Serta dari Chile, Felipe Aquitar yang menjadi juwara tahun 
lalu ikut merasakan lapangan New Kuta Golf. Dalam kejuaraan kali ini 
tuan rumah Indonesia akan diwakili oleh 13 pegolf, yang terdiri dari 
kelompok amatir dan kelompok profesional. 
 
Dalam turnamen ini PT. TELKOM diberikan kepercayaan dari 
penyelenggara menyediakan fasilitas komunikasi diantaranya internet 
(astinet-16 mb) 120 sst dan TV UPLINK untuk broadcast semua liputan 
agar bisa dinikmati dari manca negara. Untuk mensukses event ini 
Telkom Bali mengerahkan SDMnya secara totality dan berkempatan hadir 
pula GM Kandatel Bali I Gede Negara yang didampingi MGR Uner7 Area 
Bali, Aris DwiJhayono beserta team melihat secara langsung dan 
kesiapan fasilitas yang diperlukan.  
 
Dalam arahanya mengatakan mari kita sukseskan event dengan semangat 
tinggi dan kerjasama yang penting revenue masuk ke Telkom. 
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Release Senin,2 Pebruari 2009(datel,divre) 
 

DEPUTY GM KANDATEL BALI  DAN  MANAGER  ANO  SERHING  SP 135 
DI KANCATEL SINGARAJA. 

 
Rabu, 28 Januari  2009, bertempat di ruang rapat kancatel  
singaraja, Deputy GM Kandatel Bali, Manager ANO beserta JM 
Kancatel Singaraja melaksanakan Serhing Sinergy  yang diikuti oleh 
seluruh jajaran  Karyawan/ti  di kancatel Singaraja. 
Sebagai  upaya meningkatkan pelayanan yang lebih baik  kepada 
seluruh Customer yang berada di kancatel singaraja. 
 
JM Kancatel singaraja dalam pembukaannya mengatakan bahwa : 
merasa bersyukhur  atas kunjungan  kerja  dan  shering  sinergy  
yang  dihadiri   oleh   DGM Kandatel Bali, Machsus. KA , MANAGER 
ANO , Ferdinand Saoupa sebagai bapak angkat  Kancatel singaraja. 
sekaligus sebagai awal kunjungan kerjanya di Kancatel singaraja di 
tahun 2009.  
 
Deputy DGM Kandetel bali dalam paparannya mengatakan bahwa 
shering sinergy seperti ini merupakan salah satu upaya yang cerdas  
untuk menciptakan SDM  Telkom yang Smarts dan menumbuhkan 
Ide-ide Cemerlang menuju pelayanan yang lebih baik sehingga 
nantinya seluruh Customer  akan merasa semakin Loyal terhadap  
seluruh layanan prodak PT. Telkom. 
Untuk itu perlu adanya  peningkatan kerja sama dalam suatu Team 
yang Solid, Kerja keras dan  juga beliau mencanangkan  ditahun 
2009, Tahun yang berkualitas,  antara lain 1..Seluruh Jajaran  PT 
Telkom Kandatel Bali dapat  memberikan pelayan yang berkualitas 
terhadap Customer. 2.  Melangkah  dengan Cepat-cepat & Cepat  
dalam mencapai tujuan perusahaan ( Speed – speed & Speed ). 3. 
Bekerja  lebih keras & Smarts. 

 
Berikutnya Manger ANO   Menyampaikan rasa  Syukur dan terima 
kasihnya atas kunjungan kerja Deputy GM Kandatel Bali, pada 
kesempatan ini  yang bertajuk Shering Sinergy di kancatel 
Singaraja. Beliau juga menberikan Suport  yang positif untuk 
menciptakan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas  dalam 
rangkan mendukung pencapain target perusahaan yang semakin 
padat. 
 
Sebagai keseriusan dalam acara Shering sinergy ini  beliau 
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juga mengunjungi  Korean Lovina  untuk melihat kondisi  Perangkat 
dan bangunan yang ada di STO Lovina.(md yasa.Sec.Bali). 
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Release Senin, 02 Pebruari 2009 (galeri,datel,divre, portal) 
 

APEL PAGI DATEL BALI PERTAHANKAN  BEST OF THE BEST 2009 
 
Bertempat dihalaman OPMC Kandatel Bali Senin 2 Pebruari 2009 
diselengarakan Apel Pagi kesiapan Kerja Pebruari 2009. Apel diikuti oleh 
seluruh Pegawai Telkom Grup Bali dengan Pembina Apel GM Kandatel 
Bali I Gede Negara. 
 
Dalam kata sambutannya I Gede Negara melaporkan hasil kinerja 2008 
dan program tahun 2009. Dalam laporan kinerja 2008 I Gede Negara 
melaporkan keberhasilan Kandatel Bali meraih 4 (empat) pemenang 
nominasi terbaik satu dan dua disertai penyertaan uang sebanyak 
sembilan puluh juta rupiah yang diserahkan secara langsung oleh Dir 
Konsumer dan Dewan Komisaris Utama Telkom di acara Rakorda Divre7 di 
Makassar mulai tangal 14 s/d 16 Januari 2009. 
 
Untuk itu I Gede Negara memberikan apresiasi yang tinggi dan rasa 
terima kasih atas usaha bersama yang telah diberikan pegawai jajaran 
Telkom Bali. Tanpa kerjasama yang baik niscaya Kandatel Bali akan bisa 
meraih kinerja yang baik pula. 
 
Lebih lanjut I Gede Negara mengajak kita semua untuk tidak larut dalam 
kegembiraan, yang berkepanjangan, mari kita songsong masa depan yang 
sudah terbentang didepan kita yang telah kita ihkrarkan bersama dalam 
rakorda Datel Bali untuk sepakat mengamankan RKAP( Target 637 Milyar 
dan Beban 49 Milar)  dan menuju layanan Boradband di Bali, dengan 
focus layanan New Wave. 
 
Guna memaksimalkan kinerja kedepan I Gede Negara mengajak  kita 
semua merubah paradigma untuk meninggalkan masa lalu dan bisa 
menyesuaikan kedepan sesuai program yang kita lakukan khususnya 
dalam pelayanan produk perusahaan. Selanjutnya disamping paradigma 
kita juga dituntut kerja yang speed, profesional, just do it dan selalu 
berorientasi hasil dan tuntas. 
 
Sehubungan dengan mempertahankan kinerja, dan menghindari 
kejenuhan dalam suatu pekerjaan  I Gede Negara mengadakan  tour of 
duty kepada para manajer lini dilingkungan Kandatel Bali seperti Asman 
Performance I Komang Karang  menempati posisi baru sebagai Asman 
Acces Data Management, Gusti Gede Budhi Santoso dari Asman Access 
Data management menjadi Asman Performance, Ida Bgs.Wirama JM 
Kancatel Gianyar menempati posisi baru Asman Copper Acces 
Maintenance, Ketut Artawan Asman Fraud management menjadi Asman 
Performance, I Wayan Sudastra Asman Copper Acces Maintenance 
sebagai JM kancatel Tabanan, I Ketut Sudarsana JM Kancatel Tabanan 
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tukar posisi menjadi JM Kancatel Gianyar, Han Dwi Cahyono Asman 
Wireline Sales & Promotion digantikan oleh I Putu Edy Swanta Jaya  yang 
tadinya Asman Content & Vas Sales & Promotion, Han Dwi Cahyono 
menempati pos baru sebagai Asman Frime Costumer Care, Deny Aryanto  
Asman Prime Costumer Care roling menjadi Asman Data & Internet Sales 
& Promotion, Ni Luh Putri Maharani Asman Data & Internet & Promotion 
menjadi Asman Content & Vas Sales & Promotion. I Nyoman Supartha 
Asman Technical Acces Support menjadi JM Kancatel Singaraja, Dewa 
made Tantra dari Asman Coustumer Data Management menjadi Asman 
Technical Access Support dan Heru Yulianto JM Kancatel Singaraja 
terbang ke Corporate sebagai Officer-I Repair Transport & 
Access.***Sec.Bali. 
Release senin, 9 Pebruari 2009 datel, divre7 
 
Flexi Rambah Komunitas Spiritual 
 
Sekecil apapun peluang Telkom Bali terus memacu memenuhi target 
RKAP 2009 yang telah disepakati di jajaran management dalam rakorda 
2009. Pada kesempatan krama punia di Pura Besakih menjelang Panca 
Bali Krama yang jatuh pertengahan bulan Maret ini. PT. Telkom ikut 
mendukung kelancaran komunikasi '' Pos Ngayah Sareng-sareng Bali TV” 
di kawasan Pura Besakih Karangasem-Bali dengan menyerahakan FLEXI 
HOME melalui JM Kancatel Semarapura, Ida Bagus Arthana yang 
didampingi Asman Wereless sales & Promotion I Gst. Gd. Donny 
Wardhana Senin,(9/02).  
 
Hadir pula Pimpinan Media Bali Post Group, Bpk Satria Narada dan Bupati 
Karangasem, I Wayan Geredeg sebagai bentuk wujud peduli dalam 
rangkaian Panca Bali Krama. Satria Narada mengatakan “ Seperangkat 
FLEXI HOME memudahkan kelancaran komunikasi di area pura dan sangat 
membantu program mulia dalam meningkatkan sepiritual keagamaan 
mencapai kedamaian abadi. Begitu juga dalam kata sambutannya, Bupati 
Karangasem sangat salut dan mendukung kegitan positif ini dengan 
kepedulian Telkom dalam program CSR terhadap lingkungan dan budaya.  
 
 
Kegiatan ini diharapkan dapat  memupuk kerjasama yang lebih erat lagi 
antara PT. TELKOM dengan Kelompok Media Bali Post Group dan juga 
mendukung tergelarnya upacara tersebut, disamping itu '' Pos Ngayah 
sareng-sareng “ juga ada pelayanan kesehatan gratis dan berkomunikasi 
gratis pula bagi para pemedek yang yang datang bersembahyang dari 
seluruh Indonesia selama rangkaian upacara berlangsung.***Sec.Bali 
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Release, selasa 10 Pebruari 2009 (datel) 
 
NAHKODA KANCATEL TABANAN YANG BARU 

 

Senin, (9/2) di halaman Plasa Catel Tabanan, dilaksanakan acara 
Pisah Sambut yaitu Bapak I Ketut Sudarsana yang dimutasi ke 
Gianyar yang digantikan oleh Bapak I Wayan Sudastra. Acara 
tersebut dihadiri oleh tamu kehormatan yaitu Ibu I Gede Negara 
sebagai Pembina Forsiska dan Ibu Machsuss selaku Ketua Forsiska 
Datel Bali. 

Ditengah acara dialunkan irama musik dari Wijaya Band sehingga 
menggetarkan Plasa Catel Tabanan, dan juga diramaikan oleh 
tarian Sekar Jagat dan tarian Cendrawasih dari Siswa SMK Negeri 
1 Tabanan. Karena kemeriahan acara tersebut, para undangan 
yang hadir seakan-akan ikut menari. Untuk lebih memeriahkan 
acara tersebut, Ibu Haryadi diminta untuk menyumbang satu 
buah lagu dan para undangan memberikan aplaus. 

Para AJM serta perwakilan dari karyawan memberikan kesan dan 
pesan, sehingga mengingatkan memori yang sudah silam terangkat 
kembali. Dan suasana menjadi khidmat tatkala Bapak I Ketut 
Sudarsana dan Bapak I Wayan Sudastra memberikan sambutan, juga 
ditambah lagi sambutan dari Ibu I Gede Negara dan Ibu Maksus. Bagi 
JM Kancatel yang baru merupakan tantantangan yang baru di bidang 
external agar mampu merangkul semua kalangan khususnya di 
wilayah lumbung beras sehingga produk  Telkom tetap menjadi 
primadona di hati masyarakat tabanan, tentunya dengan melanjutkan 
hal-hal yang positif dan meningkatkan pelayanan menjadi yang 
terbaik untuk PT TELKOM.***Sec.Bali/mas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

 

73 

73 

 

 

 

 

 

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



 

 

74 

74 

Release Rabu,11Peb 2009 (datel,divre7) 

 
Mencari Kiat dan Inovasi Pelayanan TELKOM  

 
Di Unit Pelayanan 2 Ubung-Bali, Deputy GM Kandatel Bali, Machsus KA 
melaksanakan SP 135. Kegiatan ini diikuti oleh karyawan-karyawati UP 2 
beserta tenaga Outsourching, yang  bertujuan memantau secara langsung 
kegiatan operasional baik yang di frontlinner maupun diback room yang 
besentuhan langsung dengan pelanggan Rabu, (11/2). 
 
Deputy GM Kandatel Machsus KA  mengawali sharing didampingi MGR 
ANO, Ferdinand Saupa dan para Supervisor UP 2 dengan membahas 
mutilasi JM dan Asman yang telah diadakan pada Kamis, 5 Februari 
kemarin. Agar dikegiatan tersebut dapat menjadikan penyegaran dan 
mendapatkan pengalaman yang lebih selain bidang yang telah 
dikuasainya. Dan pada saat ini di UP 2 Ubung, mempunyai pelanggan dan 
jaringan yang banyak seperempatnya dari sst Telkom Bali. Tetapi 
pertumbuhan TELKOM pada umumnya saat ini menurun karena 
persaingan yang sangat ketat, untuk itu TELKOM harus dapat 
mengalahkannya dengan cara-cara yang luar biasa. 
 
''Dilihat dari sejarah berdirinya TELKOM, pada th 1945 sudah dimulai 
sedangkan Operator lain beserta produk-produknya baru tahun 1996 
bermunculan, tetapi mereka lebih cepat mendapatkan pelanggan. Untuk 
itu kita mencoba belajar kembali, bagaimana cara mencari pelanggan 
yang banyak dan mengadakan pelayanan yang baik. Jadi pelanggan kita 
lebih merasa dihargai bila kita mempunyai big quality, yang merupakan 
royalitas pelanggan. Kita tidak boleh memonopoli, bahwa pelanggan 
akan datang sendiri” kata Machsus. Libih lanjut dikatakan diperlukan 
sharing yang berfungsi untuk mencari jalan keluar, bagaimana mencari 
dan mempertahankan pelanggan sebanyak-banyaknya dan membuat 
inovatif/terobasan-terobosan baru. Maka diperlukan kiat-kiat dari 
teman-teman, agar tetap semangat dalam bekerja dan mencari 
pelanggan.  
 
Ada beberapa sharing dari SP 135 yang menyangkut operasional di 
lapangan agar tetap berkordinasi semaksimal mungkin dengan bidang 
terkait dalam kebersaman. Sangat disayangkan apabila pelayanan 
terganggu ,untuk itu yang menjadi tujuan utama dalam mensukseskan 
karya TELKOM kedepannya, kita harus meningkatkan pelayanan, produk 
dan pemasaran.***Sec.Bali. 
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Kiat dan Inovasi Pelayanan TELKOM Untuk Customer 

 
Di Unit Pelayanan 2 Ubung, mengadakan sharing yang dipimpin oleh Deputy GM 
Kandatel Bali Machsus Kusuma Apriyono. Kegiatan ini diikuti oleh karyawan-
karyawati UP 2, yang bertujuan mensharingkan perkembangan pelayanan 
TELKOM. Acara tersebut berlangsung pada Rabu, 11 Februari 2009. 
Deputy GM Kandatel Machsus KA  mengawali sharing ini dengan membahas 
mutilasi JM dan Asman yang telah diadakan pada Kamis, 5 Februari kemarin. 
Agar dikegiatan tersebut dapat menjadikan penyegaran dan mendapatkan 
pengalaman yang lebih selain bidang yang telah dikuasainya. Dan pada saat ini di 
UP 2 Ubung, mempunyai pelanggan dan jaringan yang banyak. Tetapi 
pertumbuhan TELKOM pada umumnya saat ini sangat minim karena tersisihkan 
dengan operator-operator komunikasi yang lain. Pada contoh nyatannya, 
TELKOM dengan Excelcomindo belum ada 1/3nya, maka untuk itu TELKOM 
harus dapat mengalahkannya. Dilihat dari sejarah berdirinya TELKOM, pada th 
1945 sudah dimulai sedangkan Excelcomindo dan produk-produk yang lain, baru 
th 1996 bermunculan, tetapi mereka lebih cepat mendapatkan pelanggan. Untuk 
itu kita mencoba belajar kembali, bagaimana cara mencari pelanggan yang banyak 
dan mengadakan pelayanan yang baik. Jadi pelanggan kita lebih merasa dihargai 
bila kita mempunyai big quality, yang merupakan royalitas pelanggan. Kita tidak 
boleh memonopoli, bahwa pelanggan akan datang sendiri. Sementara dapat dilihat 
bahwa pendapatan lokal menurun 11-13%, dan kemunkinan 10 th lagi TELKOM 
akan habis. Disetiap apel laporan pencapain pendapatan menjadi 60%, jadi 
perusahaan masih memberikan gaji yang kompeten maka harus ada timbal balik 
dari kinerja kita 
Untuk itu diperlukan sharing yang berfungsi untuk mencari jalan keluar, bagaiman 
mencari dan mempertahankan pelanggan sebanyak-banyaknya dan membuat 
inovatif/terobasan-terobosan baru. Maka diperlukan kiat-kiat dari teman-teman, 
agar tetap semangat dalm bekerja dan mencari pelanggan. Mungkin kita juga 
perlu mengadakan sosialisasi/sharing bersama operator lain, untuk mengetahui 
bagaimana caranya ,meningkatkan semangat disaat kondisi kita mulai 
menurun/dibawah. Dan yang terutama disaat kita mencari pelanggan, kita harus 
mempelajari dan mengenal produk kita terlebih dahulu. Bagaimana mungkin 
pada saat menawarkan ke pelanggan, kita tidak mengetahui fitur-fitur apa saja 
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yang ada di produk kita. 
Ada beberapa sharing dari teman-teman yang lebih membahas dalam 
menyangkut operasional di lapangan agar menambah pendamping 
lagi. Sangat disayangkan apabila pelayanan untuk pelanggan ditunda, 
karena dari kejadian itu dapat dilihat bahwa pelayanan untuk 
pelanggan dikesampingkan dan itu dapat mengurangi pelanggan. 
Untuk itu yang menjadi tujuan utama dalam mensukseskan karya 
TELKOM kedepannya, kita harus meningkatkan pelayanan, produk 
dan pemasaran. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACARA PISAH SAMBUT 

JM CATEL TABANAN 
 
 
Pada hari Senin 9 Pebruari 2009 dihalaman Plasa Catel Tabanan 

Telah dilaksanakan Acara Pisah Sambut yaitu dari Bapak I Ketut Sudarsana yang akan 
mutasi ke Gianyar digantikan oleh Bapak I Wayan Sudartra. Perlu saudara ketahui 
bahwa acara tersebut betul betul meriah dan hikmat apalagi dihadiri oleh tamu 
kehormatan yaitu Ibu I Gede Negara sebagai Pembina Forsiska dan Ibu Maksus 
selaku Ketua Forsiska Datel bali beserta rombongan,  Alunan irama musik dari 
Wijaya Band menggentarkan Plasa Catel Tabanan, dan juga diramaikan oleh tari-
tarian dari Siswa SMK Negeri 1 Tabanan  

yaitu tarian Sekar Jagat dan tarian Cendrawasih sampai2 para undangan yang 
hadir seakan akan ikut menari. Kesan dan pesan  baik dari  para AJM serta 
perwakilan dari karyawan membuat suasana menjadi  hangat seolah olah 
memori yang sudah silam terangkat kembali. dan suasana menjadi tenang 
tatkala Bapak I Ketut Sudarsana dan Bapak I Wayan Sudastra memberi 
sambutan dan ditambah lagi sambutan dari Ibu I Gede Negara dan 
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Ibu Maksus. Pembawa acara yang tahu persis suasana tersebut dipanggilah Ibu 
Haryadi untuk menyumbang lagu hitnya sehingga suasana menjadi ramai 
kembali dengan aplaus dari para undangan yang hadir benar benar luar biasa. 

(MAS Tbn)   
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Release kamis, 12 Peb 2009 (datel, divre7) 
SEPEDA MOTOR, PEMENANG  UNDIAN GEMERLAP FLEXI 2008 

DISERAHKAN 
. 
 
Hadiah  undian Gemerlap Flexi 2008 untuk daerah Bali diserahkan kepada 
pemenangnya. Penyerahan dilakukan Kamis, 12 Pebruari 2009 di Plaza 
Telkom Jl. Teuku Umar No.6 Denpasar oleh GM Kandatel Bali I Gede 
Negara didampingi Manager Costumer Care Anak Agung Ngurah Bagus 
Segara. 
 
Dalam penarikan undian yang telah dilakukan di Atrium Mall Panakukang  
Makassar pada 11 Januari 2009 lalu, daerah Bali memenangkan hadiah 
satu buah  Sepeda Motor, tiga buah TV 21”  dan  enam buah Hand Phone. 
Hadiah sepeda motor Suzuki Smash dimenangkan oleh Meldiana Haraaji, 
sementara TV 21” diraih oleh Kadek Dwi Nata Susania, I Ketut Winaya 
dan  Ni Komang Dwi Widhiantari. Sedangkan yang beruntung meraih 
hadiah handphone masing masing : Dian Suciani, I Made Suwirya, I Wayan 
Supartha, Pudyo Bayu Hariawan, SH, Didin Subagio dan I Gede Nyoman 
Suparta Yasa. 
 
Dalam kata sambutannya GM Kandatel Bali I Gede Negara mengatakan  
selamat kepada para pemenang atas rezeki Gemerlap Flexi yang 
diterima. Mudah-mudahan  ini memberikan  surprise atas pengguna Flexi 
yang benar-benar dapat memberikan kenyamanan bagi penggunanya, 
seperti yang kita saksikan hari ini, flexi disamping memberikan 
kemudahan dengan nilai murah dan tidak akal-akalan juga memberikan 
nilai plus yang  bisa diraih dengan berbagai program gimick seperti 
tambahan pemberian kupon undian setiap pembelian HP flexi. 
 
Lebih lanjut GM Kandatel Bali I Gede Negara, mengharapkan kepada para 
pemenang Gemerlap Flexi agar selalu menggunakan flexinya dalam 
kegiatan baik dalam bidang berbisnis, berkomunikasi dengan koleganya, 
serta dapat menyebarluaskan produk Telkom dimasing-masing 
lingkungannya karena disamping flexi memang benar-benar murah juga 
flexi sudah bisa digunakan diseluruh Bali, karena beberapa BTS sudah 
tersebar sampai keseluruh Kabupaten/ Kota se-Bali guna memberikan 
kenyamanan bagi pengguna flexi. 
 
Mengakhiri sambutannya I Gede Negara juga memperingatkan kepada 
masyarakat agar tetap berhati-hati, karena akhir-akhir ini marak dengan 
penipuan-penipuan mengatas namakan Telkom membuka undian. Bila 
ada yang menghubungi dapat hadiah dari Telkom sebaiknya konfirmasi 
dulu ke Telkom untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan kita 
semua. Telkom Badan Usaha Milik Negara tidak pernah menipu 
pelanggannya. “Bila mempunyai program undian berhadiah pasti resmi 
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diumumkan secara terbuka melalui media dan disurati resmi yang diantar 
petugas dengan identitas lengkap serta diserahkan di kantor Telkom”, 
tegas I Gede Negara 
 
Sementara itu Meldiana Haraaji sebagai pemenang hadiah sepeda motor 
merasa sangat surprise dengan keberuntungan  ini dan mengucapkan 
terima kasih kepada Telkom Flexi. Dia berjanji akan senantiasa 
menggunakan produk produk Telkom dalam kehidupan sehari hari. ( Sec. 
Bali). 
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Release senin, 16 Peb. 2009 (galeri,datel) 
 
JM KANCATEL TABANAN YANG BARU SAFARI VALENTINE  
Action adalah budaya yang telah dianut karyawan Telkom Bali dalam 
menyikapi tugas yang dituntut oleh perusahaan, hal ini sudah 
diaplikasikan JM Kancatel Tabanan yang baru, Wayan Sudastra pada 
Jumat (13/2/09) melaksanakan yaitu Safari Valentine ke beberapa 
tempat diantaranya melihat alat Produksi RK, STO dan MDF serta 
mengunjungi beberapa Counter serta tidak luput dari pandangan beliau 
adalah KOPEGTEL safari Valentine di mulai jam 08.20 s/d 11.50 wita  
 
Valentine itu bukan semata-mata  mencintai sesama manusia saja, yang 
lebih bermakna khusus  sebagai Karyawan PT TELKOM wajib 
menyayangi/memelihara alat Produksi dan Aset perusahaan yang telah 
memberi kontribusi positip kepada kita sekeluarga. dan lebih 
mempererat kasih sayang antar sesama karyawan Telkom. 
 
 
Kunjungan perdana kali ini Bapak Wayan Sudastra sangat mencermati 
apa yang terjadi dilapangan beliau selalu tersenyum kemungkinan sudah 
ada jalan keluar untuk memperbaiki /membenahi terutama alat produksi 
seperti RK dll. Memang kalau diperhatikan RK seperti RC dijalan Gunung 
Agung, dan RF dijalan Gatot Subroto, RE dijalan Ngurah Rai, RG di 
Kerambitan dan RA di jln. P. Menjangan betul-betul memerlukan bedah 
RK agar masyarakat pengguna jasa Telekomunikasi Khususnya wire line, 
supaya kepuasan customer terlayani.  JM Catel Tabanan Mengucapkan 
Selamat Hari Valentine 14/2/2009 dan diharapkan lebih peduli terhadap 
tudas-tugas yang dikerjakan dilapangan.(Sec.Bali/Mas).     
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Release Selasa, 17 Peb. 2009( galeri,datel) 
 

PISAH KENAL JM GIANYAR 
 

Acara pisah kenal JM Kancatel Gianyar yang diselenggarakan Kantor 
Pelayanan Gianyar yang dihadiri MGR Customer Care sebagai bapak asuh, 
AA Ngr. Bgs Segara, Ida Bagus Wirama selaku mantan JM Kancatel 
Gianyar, I Ketut Sudarsana selaku JM Kancatel Gianyar baru dan para 
sesepuh Kancatel Gianyar serta keluarga besar karyawan-karyawati 
Kancatel Gianyar. Pada Jumat (13/2). 
 
Ida Bagus Wirama dalam sambutannya mengatakan selama 4 tahun 5 
bulan mengabdi di Gianyar belum banyak yang bisa diperbuat namun 
apa-apa prestasi yang sudah diraih agar biasa dipertahankan.“ Saya yakin 
saat ini dipegang oleh Bp I Ketut Sudarsana akan menjadi yang terbaik “ 
kata bagus wirama, Sehingga dapat memenuhi tujuan dari perusahaan 
disetiap regionalnya masing-masing. Serta beliau meminta permohonan 
maaf kepada rekan-rekan bilamana didalam tugasnya ada kesalahan 
dalam tutur kata dan kita harus membangun komitmen perusahaan. 
 
JM Kancatel Gianyar baru I Ketut Sudarsana, juga menyampaikan kesan 
dan pesannya terhadap tanggung jawabnya yang baru diterima. Didalam 
sambutannya, ''semoga dapat memberikan warna dan nuansa baru dan 
menumbuhkan kiat-kiat yang terbaik bagi perusahaan”, katanya. Apa 
yang sudah didapat sebelumnya, kita harus melanjutkan untuk mencapai 
lebih baik dan diharapkan dapat mencapai target khususnya di Kancatel 
Gianyar dan di Kandatel Bali pada umumnya.  
 
MGR Customer Care, AA. Ngurah Bagus Segara, memberikan ucapan 
selamat kepada JM Kancatel baru I Ketut Sudarsana dan memberikan  
kesan respon yang positif kepada Bp. Ida Bagus Wirama  selama 
menjabat dimana mengalami kemajuan di Kancatel Gianyar. Diharapkan 
diperiode ini memberikan apresiasi baru dan meningkatkan performance 
dan kinerja yang lebih baik.Sec.Bali. 
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Release rabu, 18-02-2009 (galeri datel) 
 

 
DEPUTY   SP 135 DENGAN JAJARAN KANCATEL GIANYAR 

 
Telkom sebagai perusahaan Publik dituntut selalu memberikan yang 
terbaik kepada para Stake Holdernya, khususnya pada peningkatan 
revenue yang tidak bisa dilepaskan dari masalah melakukan pelayanan  
dan operasional dengan Speed dan Quality. Pepatah mengatakan, “Bukan 
yang besar dapat memenangkan persaingan/ peperangan, tetapi yang 
cepatlah yang dapat memenangkan persaingan itu”, kiranya sangat tepat 
untuk menggambarkan hal ini.  
 
Kesuksesan tidak hanya memiliki kemampuan / kepinteran, namun 
berawal dari kemauan/ komitment yang kita miliki ditambah dengan 
kemampuan Skill, Knowledge dan Attitude (SKA). Demikian dikatakan 
Deputy GM Kandatel Bali Machsus Kusuma Apriyono dalam gelar SP.135 
dengan jajaran Kancatel Gianyar pagi tadi Rabu, 18 Pebruari 2009 
dihalaman Kantor Catel Gianyar. Hadir JM Kancatel Gianyar I Ketut 
Sudarsana beserta seluruh Jajaran termasuk Plaza Ubud, Koryan 
Tampaksiring dan tidak terkecuali para tenaga out sourching di jaringan 
dan Plasa. 
 
SP.135 dibuka dengan diawali  doa bersama dan dilanjutkan ucapan 
selamat datang kepada Deputy GM Kandatel oleh JM Kancatel Gianyar I 
ketut Sudarsana dan melaporkan secara global kondisi di kancatel 
Gianyar dan sekaligus sebagai silaturahmi dan saling mengakrabkan 
diantara kita semua terlebih lagi baru mengawali menginjakkan kaki di 
Gianyar atas sertijab dari Tabanan.  Sebagai orang baru Ketut sudarsana 
meminta dukungan kepada rekan-rekan dan Management untuk secara 
bersama-sama dan saling bersinergy  mari kita bangun Telkom tetap 
jaya. 
 
Mengawali laporannya JM kancatel Gianyar melaporkan target yang telah 
disepakati pada rakorda Kandatel Bali sampai hari ini seperti Pot, Flexi 
dan Speedy belum dapat dicapai. Namun demikian dengan semangat dan 
smart akan diusahakan sampai dengan akhir Pebruari 2009 mudah-
mudahan bisa tercapai. Untuk itu pada kesempatan ini diminta kepada 
Deputy GM Kandatel Bali Bapak Machsus KA mensharing pengalaman dan 
dapat memberikan motivasi kita semua. 
 
Deputy GM Kandatel Bali dalam sharingnya mengajak kita semua keluar 
dari hal-hal biasa menjadi luar biasa dan merubah paradigma lama yang 
monopoli menjadi perusahaan yang duopoli. Lebih lanjut Deputy 
mengajak kita menengok kebelakang dipenghujung tahun 2008 
apa-apa yang sudah kita kerjakan dan kendala apa yang kita 
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alami sebagai acuan kita menatap lembaran baru ditahun 2009. 
Berbicara masalah pendapatan tahun 2008 sudah menurun rata-rata 11% 
dan 6% secara utuh dan take home pay  atau kesejahteraan pegawai 
malah tidak pernah turun.  Mari kita secara bersama-sama menyatukan 
pikiran untuk  merenungkan apa yang saya dapat kerjakan disaat 
perusahaan kita Telkom mengalami penurunan revenue. Seperti untuk di 
Bali saja 10 operator sudah mengembangkan sayapnya yang dapat 
membagi kue Telkom sebelumnya.  Salah satu cara mengatasinya adalah 
melalui sharing dan masukan dari rekan-rekan semua yang secara 
langsung mengetahui medan, baik dari sisi internal Telkom maupun dari 
eksternal masyarakat sekitarnya. Sehingga kita tahu bagaimana 
mensolusi secara cepat kendala yang ada dilapangan. Diharapkan SP.135 
dipakai ajang menyampaikan keluh kesah dan uneg-uneg  tanpa sungkan-
sungkan, karena ajang ini sengaja kita buat untuk semata-mata kebaikan 
kita bersama. Tanpa keterlibatan dan rasa memiliki perusahaan  bersama 
kita tidak akan bisa pernah maju dalam persaingan. 
 
Dari beberapa karyawan dalam sharingnya dikemukakan beberapa 
kendala dilapangan yang perlu mendapat prioritas sbb:  Masalah di Plaza 
Ubud masih diperlukan tambahan tenaga CPE, KBM + BBM  mengingat 
tenaga yang ada hanya dua orang dengan jumlah pelanggan saat ini 
mencapai 600 sst, saat gangguan apalagi hujan  dengan berbekalkan 
sepeda motor dipakai berdua sangat mengganggu dalam penyelesaian 
gangguan, lebih-lebih Ubud merupakan daerah pariwisata. Disamping itu 
dari segi Jaringan Kabelnya, sudah tua-tua dan 95% tiangnya sudah 
keropos perlu skala prioritas untuk menjamin keandalan pelayanan lebih-
lebih era speedy yang memerlukan sarana jaringan kita yang prima. Lain 
lagi Ubud dan pelayanan Flexi dari pengamatan akhir-akhir ini sering 
gangguan Flexi dikarenakan sinyal tidak bagus. Untuk itu kepada 
management diusulkan dapat lebih memperhatikan sinyal yang ada 
seperti di daerah Batubulan, yang dibawah BTSnya sinyalnya tidak bagus, 
apalagi yang jauh yaitu daerah Singapadu Utara, Silakarang, Lebih, 
Tulikup dan  mohon dapat diusahakan reposisi keberadaan BTS yang di 
Lebih atau Cucukan agar  sinyalnya bisa diarahkan  ke daerah Taman 
Safari, mengingat jumlah pemakai Flexi atau karyawannya saja mencapai 
500 orang. Sehingga dapat mengurangi keluhan pelanggan yang pada 
akhirnya akan berdampak pada citra Telkom dan sekaligus sebagai 
makanan empuk para competitor kita. Selebihnya keluhan yang 
disampaikan sering terjadi gangguan pada ONO di RFG (Pejeng) dan RFA 
didaerah Sakah. Ini perlu mendapat penanganan yang serius mengingat 
hampir tiap hari tidak pernah tanpa gangguan.  
 
Mengakhiri SP.135 Deputy berjanji  apa-apa yang menjadi masukan dan 
kendala dilapangan akan segera diusahakan pemenuhannya dengan 
berkoordinasi dengan bagian terkait.(Sec.Bali). 
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TELKOM BALI KEMBANGKAN CONTENT PARIWISATA PERTAMA 
DI INDONESIA 

 
Menindaklanjuti MOU yang telah dilakukan bulan April tahun lalu 
akhirnya, Website Bali Tourism Board www.balitourismboard.org sebagai 
salah satu langkah telkom Bali menuju Bali ICT Island terwujud, dengan 
ditandatanganinya berita acara Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT. 
TELKOM BALI dengan BALI TOURISM BOARD (BTB) di R. Rapat Kandatel 
Bali  Rabu, (18/2). Hadir oleh GM Kandatel Bali,I Gede Negara, Ketua 
Bali Tourism Board, Ida  Bgs Ngr Wijaya  dan para Manager Telkom Bali.  
 
Dalam kata sambutanya Ketua BTB, Ida Bgs Ngr Wijaya mengatakan 
Website BTB yang ada sekarang akan dijadikan sebagai percontohan oleh 
Tourism Board (TB) di daerah lainnya di Indonesia. Sehingga dalam 
rangka promosi pariwisata ke mancanegara diperlukan juga komunikasi 
dalam berbagai bahasa agar dapat dikenal oleh semua negara. Untuk itu 
BTB  kedepan akan dikembangkan dalam beberapa bahasa; jepang, 
Swedia, Rusia , france dan Cina serta dilengkapi mapping lokasi, 
sehingga informasinya bisa lebih akurat dan up to date.  
 
I Gede Negara dalam sambutannya mengatakan dengan terujudnya 
Website BTB sarana dan prasarana promosi parawisata Bali mampu 
memberikan efek multiplikasi yang besar yaiti dengan memanfaatkan 
teknologi, informasi dan komunikasi ( ICT: Informasi Communication 
Technologi). 
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Release Kamis, 19 Peb 2009 (datel, divre, portal) 
 
ROAD TO BALI ICT ISLAND: TELKOM BALI KEMBANGKAN KONTEN 
PARIWISATA PERTAMA DI INDONESIA 
 
Pengkayaan konten merupakan  salah satu dari  tiga pilar utama yang 
harus dikembangkan  dalam rangka mewujudkan program Bali ICT Island  
disamping infrastruktur dan komunity. Demikian dikatakan   I Gede 
Negara, GM Kandatel Bali,  dalam sambutannya  pada acara  
penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS)  antara Telkom dengan 
Bali Tourism Board (BTB) yang berlangsung pada Rabu 18/02/09 di ruang 
rapat Kandatel Bali Renon Denpasar.  Kerjasama  ini meliputi penyediaan 
perangkat untuk hosting, instalasi, dan integrasi yang dibutuhkan oleh 
BTB untuk jangka waktu 1 tahun.Tampak hadir dalam acara tersebut  
ketua BTB, Ida Bagus Ngurah Wijaya dan Para Manager Kandatel Bali 
diantaranya ; Manager Data & VAS,  Baron Sriwijaya,  Manager BP, Sigit 
Marsono serta  Manager MM, Deni Suparyadi.  
 
Lebih lanjut dikatakan, kerja sama antara Telkom dan BTB ini sangat 
mendukung program Bali ICT Island yang telah dicanangkan Kandatel Bali 
pada medio tahun 2008 lalu. Dan yang paling penting kerjasama ini tidak 
hanya untuk kepentingan Telkom semata, akan tetapi bersama sama  
dengan BTB diharapkan program ini mampu meningkatkan pariwisata Bali  
sebagai daerah tujuan wisata utama di Indonesia sekaligus mensukseskan 
program Visit Indonesian Year 2009. 
 
Sementara itu, Ketua BTB,  Ida Bagus Ngurah Adnyana, dalam 
sambutannya mengatakan sangat berterimaksih atas kerjasama yang 
telah disepakati  antara BTB dan Telkom. Website BTB,  
www.balitourismboard.org sebagai jendela informasi kepariwisataan Bali 
diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat luas 
maupun mancanegara tentang potensi kepariwisataan yang ada di Bali. 
Selain itu website ini diharapkan pula sebagai contoh untuk Tourism 
Board di daerah lain dalam mengembangkan potensi wisata yang ada di 
daerahnya masing masing. “Kendala utama yang ada saat ini di derah 
lain adalah keterbatasan dalam pengelolaan web dan kendala teknis, 
mudah mudahan Telkom di daerah tersebut mampu menjembataninya 
seperti halnya di Bali, “ harap Ida Bagus Ngurah Adnyana.  
 
Ida Bagus Ngurah Adnyana menambahkan, agar lebih powerfull dan 
komunikatif,  website ini akan dikembangkan dalam beberapa bahasa 
diantaranya : Jerman, Jepang, Sweda dan Rusia lengkap dengan 
mappingnya sehingga informasinya menjadi lebih lengkap, akurat  dan up 
to date. Dalam  konten Bali and Beyond yang saat ini masih dalam tahap 
pengembangan, masing masing website daerah seperti, Lombok, 
Sulawesi, Jawa Timur dan Kalimantan akan  dibuatkan link 
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accsess sehingga secara tidak langsung potensi pariwisata yang ada di 
daerah tersebut  juga dapat dikenal masyarakat mancanegara melalui 
website BTB.  (Sec. Bali) 
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Release Senin, 23 Peb 2009 (datel, divre, portal) 
 
TELKOM BALI PEDULI  SERAHKAN FLEXI KEPADA PEMANGKU PURA BESAKIH 

 
Telkom salah satu Perusahaan Milik Negara mempunyai komitmen tinggi 
kepada stake holder melalui program Corporate Social Responsibility 
(CSR). Hal ini dibuktikan pada Minggu 22 Pebruari 2009 di Wantilan Pura 
Besakih Karangasem, sehubungan dengan upacara Karya Panca Bali 
Krama dan Betara Turun Kabeh. 
 
Program Telkom Peduli Lingkungan diwujudkan dengan mehaturkan 
punia baik berupa material, flexi, Tong sampah  dan penanaman pohon 
sebagai wujud peduli lingkungan dan tidak kalah pentingnya berupa 
karma punia ngayah dengan mengerahkan semua kekuatan Telkom 
diseluruh Bali. 
 
Hadir dalam kegiatan peduli lingkungan GM Kandatel Bali I Gede Negara, 
Deputy GM Kandatel Bali Machsus Kusuma Apriyono, para JM Kancatel se 
Bali dan anggota suka duka Telkom grup Bali  dan  sebagai sinergi hadir 
Pimpinan Kelompok Media Balipost (KMB) ABG Satria Narada. Beserta 
jajaran kelompok media Bali Post. 
 
Dalam kata sambutannya I Gede Negara mengatakan  Ngayah khususnya 
ditempat-tempat suci (Pura) di Bali dalam kegiatan karya sudah tidak 
asing lagi dan merupakan kegiatan rutin suka duka Telkom Bali, termasuk 
salah satunya ngayah  di Pura Besakih. 
 
Lebih lanjut GM Kandatel Bali I Gede Negara mengatakan dipilihnya 
punia berupa penyerahan flexi kepada para pemangku atau pinandita 
adalah salah satu wujud kepedulian atas pengabdian para pemangku 
yang dengan tekun dapat memberikan pelayanan kepada umat yang 
tangkil kepura Besakih dan kedepan sarana komunikasi sangat 
dibutuhkan baik oleh masyarakat pemedek dan para pemangku  dalam  
acara persembahyangan sehingga siapaun yang akan pedek tangkil jauh 
sebelumnya sudah dapat menghubungi para pemangku yang diminta 
untuk memimpin ucacara, karena nomor-nomor telepon masing-masing 
pemangku sudah tertera dalam brosur yang disebar diareal pura 
termasuk panitia, Bendesa adat Besakih, Perbekel dan Camat yang ikut 
terlibat dalam kegiatan–kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan di 
lingkungan pura Besakih. Disamping itu punia Tong Sampah dari bahan 
Fiber Glass ini  bertujuan ikut menciptakan lingkungan asri dan bersih.  
Untuk itu GM Kandatel Bali berharap bantuan yang diberikan dapat 
bermanfaat bagi pelaksanaan karya. 
 
Bendesa Adat Besakih Wayan Gunarta menyampaikan penghargaan 
sedalam-dalamnya kepada Telkom atas perahatian yang besar 
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terhadap lancarnya pelaksanaan Karya Panca Bali Krama, dan sekaligus 
memberikan apresiasi tinggi serta ucapan terima kasih sekaligus 
mewakili para pemangku atas punia flexi yang diberikan mudah-mudahan 
Tuhan khususnya Ida Batari ring Besakih memberikan rahmat-Nya kepada 
kita sekalian dan Telkom tetap eksis di hati masyarakat.( Sec.Bali) 
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Release Kamis, 26 Peb 2009 (datel, divre, portal) 
 

TELKOM DUKUNG TURNAMEN GOLF INDONESIA OPEN 2009 DI BALI 
 

Event skala internasional '' Turnamen Indonesia Open 2009'' kembali 
digelar yang bertempat Lapangan New Kuta Golf and Ocean View Bali, di  
Kawasan Pecatu Indah Resorts-Bali dari tanggal 26 Februari 2009 – 1 
Maret 2009 akan menjadi medan pertarungan pegolf-pegolf tangguh 
dunia. Turnamen bertajuk Enjoy Jakarta Indonesia Open 2009 ini akan 
memperebutkan hadiah dengan total USD 1,25 juta. 
 
Hadir juga pegolf-pegolf dunia dari dari Inggris, Afrika Selatan, Thailand 
dan Swedia. Serta dari Chile, Felipe Aquitar yang menjadi jawara tahun 
lalu ikut merasakan lapangan New Kuta Golf. Dalam kejuaraan kali ini 
tuan rumah Indonesia akan diwakili oleh 13 pegolf, yang terdiri dari 
kelompok amatir dan kelompok profesional. 
 
Dalam turnamen ini PT. TELKOM diberikan kepercayaan dari 
penyelenggara menyediakan fasilitas komunikasi diantaranya internet 
(astinet-16 mb) 120 sst dan TV UPLINK untuk broadcast semua liputan 
agar bisa dinikmati dari manca negara. Untuk sukses event ini Telkom 
Bali mengerahkan SDMnya secara totality. 
 
GM Kandatel Bali I Gede Negara yang didampingi MGR Uner7 Area Bali, 
Aris Dwi Tjahjanto  mengunjungi lokasi turnament dan berbincang-
bincang dengan team tentang kesiapan fasilitas yang diperlukan. Dalam 
arahanya I Gede Negara mengajak agar antar unit kerja Telkom di Bali 
saling bersinergi. '' Mari kita bersinergi demi suksesnya event ini dengan 
semangat tinggi dan kerjasama, yang penting revenue masuk ke 
Telkom”, kata Gede Negara dan dilanjutkan meninjau tempat broadcast 
TV UPLINK yang tempat agak jauh dari press room.(Sec.Bali). 
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Release kamis, 26 (datel,divre) 
MACHSUS KA : LAKUKAN INOVASI UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN 
 
Merujuk pada  pendapatan kandatel Bali pada bulan Januari 2009 
dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2008 maka terjadi 
penurunan pendapatan sebesar 14 %. Hal ini dikarenakan ketatnya 
persaingan yang terjadi antar operator telekomunikasi belakangan ini 
khususnya di Bali. Demikian dikatakan Deputy GM Kandatel Bali, Machsus 
Kusuma Apriyono dalam acara sharing SP 135 dengan seluruh manajemen 
dan karyawan kancatel Tabanan pada Rabu 25 Februari 2009 di Kantor 
Plasa Telkom Tabanan. 
 
Lebih lanjut dikatakan, kue telekomunikasi yang tadinya dinikmati 
sendiri oleh Telkom, saat ini sudah berbagi dengan 10 operator 
telekomunikasi yang sudah beroperasi di Bali. Kalau cara cara layanan 
masih  tetap seperti yang dulu maka lama kelaman kue tersebut akan 
habis digerogoti operator lain. Seperti kata pepatah, bukan yang besar 
yang akan memenangkan persaingan akan tetapi yang cepatlah yang 
akan memenangkan pesaingan.Untuk itu kepada karyawan kancatel 
Tabanan  diharapkan melakukan  inovasi inovasi layanan dalam meraih 
pangsa pasar yang lebih besar sekaligus untuk meningkatkan pendapatan. 
Upaya yang dapat dilakukan  adalah dengan mencari pelanggan sebanyak 
banyaknya baik POTS,Flexi mapun Speedy dan  mengendalikan churn. 
“Perkuat (pemasaran)  Flexi dan Speedy untuk mengimbangi penurunan 
pendapatan dari POTS”, katanya. 
 
I Wayan Sudastra, JM Kancatel Tabanan dalam pembukaan sharing 
melaporkan kondisi operasional kancatel Tabanan yang baru beberapa 
minggu dijabatnya diantaranya performansi POTS, Speedy maupun Flexi. 
Wartel yang performansinya cenderung menurun terus belakangan ini 
juga menjadi perhatian serius untuk di tata ulang mengingat jumlahnya 
cukup banyak di Tabanan. Sementara dalam diskusi permasalahan yang 
menonjol disampaikan oleh karyawan kancatel Tabanan seputar migrasi 
WLL, perbaikan  pair gain yang mulai tersendat dan capex. (Sec. Bali)  
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Release jumat, 27-02-2009 Datel,divre,portal) 
 
Telkom Bali Dukung Launching Kios Lowongan Pekerjaan ON-LINE. 

Dengan Memanfaatkan Internet sebagai medianya yang merupakan salah 
satu bentuk kemajuan TI. para calon tenaga kerja khususnya di kota 
Denpasar -Bali akan sangat mudah mendapatkan informasi lowongan 
pekerjaan secara ONLINE dan REALTIME tanpa harus mendatangi lokasi 
lowongan pekerjaan. Demikian dikatakan I Gede Negara, GM Kandatel 
Bali ketika memberikan sambutan pada acara pembukaan Kios Lowongan 
pekerjaan On-line di Super Market Tiara Dewata Kamis, (26/2). Acara 
yang dirangkaikan dengan peringatan HUT Kota Denpasar ini  diresmikan 
oleh Walikota Denpasar, Ida Bagus Rai D. Mantra.  Hadir pada acara 
Lounching Kios Lowongan Pekerjaan ON-LINE ( Bursa Kerja ) Kepala Dinas 
Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar dan Kepala Tiara 
Dewata, para pimpinan instansi dan para Camat se kota Denpasar.  

I Gede Negara selanjutnya mengatakan, keberadaan kios Bursa Kerja 
ONLINE yang telah diresmikan seiring dengan program PT. TELKOM BALI 
menjadikan Bali sebagai pulau Digital (Bali ICT Island) dimana  dalam 
program ini terdapat tiga pilar utama yang menjadi dasar 
pengembanganya yaitu : Infrastruktur, Komunitas, Konten dan Aplikasi. 

Infrastruktur TELKOM saat ini, menurutnya sudah tersedia dan tersebar  
disejumlah STO di Bali sebanyak 27 STO yang dilayani dengan sistem 
jaringan Internet Broadband Speedy 1 Mbps. Selain itu akses Internet 
Wireless juga sudah bisa dilakukan melalui akses Point ( AP ) yang sudah 
tersebar sebanyak 260 buah di area publik,baik sekolah, kampus, mall, 
cafe, perkantoran, dan pelabuhan di seluruh BALI. Bahkan dalam waktu 
dekat ini akan diseputaran  kota Denpasar akan dikembangkan menjadi 
Denpasar Cyber City sebagai Role Model terwujudnya BALI ICT ISLAND 

Lebih lanjut dikatakan Gede Negara TELKOM BALI juga mempunyai 
sanggar telematika dan sudah tersedia di seluruh Kancatel se-Bali 
sebagai tempat untuk berlatih dan mengenal teknologi internet secara 
umum. Penyediaan Informasi Bursa Kerja ONLINE Berbasis Internet yang 
digagas oleh Pemerintah Kota Denpasar maupun konten yang sudah ada 
merupakan salah satu Implementasi dari penyediaan konten dan aplikasi. 

I Gede Negara berharap Program ini mendapatkan respon dan diterima 
dengan baik oleh warga kota Denpasar dan khalayak umum demi 
mewujudkan Denpasar sebagai kota yang berwawasan Budaya dan kota 
yang modern dengan kemajuan dan Implementasi IT dengan berbagai 
aspek kehidupan, dan mampu meningkatkan daya saing maupun sebagai 
penunjang pariwisata Bali sebagai daerah tujuan wisata utama 
di Indonesia.(Sec.Bali) 
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Release senin, 02 maret (datel,divre,Portal) 
 
PERINGATAN HUT SEKAR TELKOM KE-9/2009 DI BALI 
 
Puncak peringatan Hari Ulang Tahun Sekar Telkom ke-9 tahun 2009 di 
KandatelBali dilaksanakan pada 27 Pebruari 2009 di lapangan OPMC 
Renon Denpasar. Tampak hadir pada peringatan tersebut GM Kandatel 
Bali, I Gede Negara, Deputy GM Kandatel Bali Machsus Kusuma Apriyono, 
Ketua DPD Sekar Telkom Bali Putu Edy Swantajaya, semua manager 
Telkom dan Uni-unit Telkom yang ada di Bali serat seluruh anggota Sekar 
Telkom Bali. 
 
Ketua DPD Sekar Telkom Bali Putu Edy swantajaya didampingi Sekretaris 
Sekar, I Gst . Gde Donny Wardhana mengatakan rasa syukur atas 
partisipasi para anggota dan jajaran management Telkom Bali yang telah 
ikut bersama-sama memperingati hari jadi sekar Telkom yang ke 9 tahun 
2009 dengan sangat antusias. Terima kasih juga disampaikan atas 
kebersamaannya dan yang tidak kalah pentingnya adalah sinergi yang 
apik antara Sekar dan Telkom. Terbukti peringatan HUT Sekar kali ini 
disinergikan dengan syukuran The Best performance Kandatel Bali tingkat 
Divre-VII 2008. Khusus kepada Kandatel Bali, Ketua Sekar Telkom Bali 
juga memberikan apresiasi atas prestasi yang telah diraih Kandatel Bali 
pada tahun 2008. 
 
GM Kandatel Bali I Gede Negara mengawali sambutannya dengan ucapan 
Selamat HUT Sekar Telkom ke-9 2009 semoga Sekar tetap Jaya. 
Diharapkan dengan bertambahnya usia dapat menjadikan Sekar Telkom 
tambah dewasa serta dapat berguna bagi kita semua. 
 
Gede Negara lebih lanjut memberikan apresiasi kepada Sekar Telkom 
yang telah ditunjukkannya melalui synergi ini. Disini tidak tampak ada 
sekat birokrasi, karena kita semua adalah anggota sekar juga. Yang 
sangat membanggakan pada pelaksanaan HUT sekar Telkom kali ini 
adalah rasa sinergi ini betul-betul ditunjukkan melalui hati nurani tanpa 
dibuat-buat melalui kegiatan bareng HUT dengan Syukuran.  
 
Pada kesempatan itu Management Kandatel Bali melalui I Gede Negara 
memberikan reward kepada para pegawai maupun mitra outsourching 
atas presytasi yang telah diraih kandatel Bali pada tahun 2007. “Kami 
ingin mengclose perolehan hasil Kinerja rekan-rekan yang telah 
ditunjukkan baik dari tenaga Cleaning Service, Satpam, para Sopir dan 
tenaga Outsourching yang lain yang telah ikut berpartisipasi mewujudkan 
kinerja terbaik. Untuk itu ijinkan kami mengembalikan hasil 
jerih payah rekan-rekan melalui penyertaan berupa uang, yang 
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walaupun nilainya tidak material mari kita syukuri sebagai rasa 
memotivasi karena keikut sertaan atas kontribusi sehingga Kandatel Bali 
dapat meraih predikat terbaik. Tanpa bantuan dan keikut sertaan rekan-
rekan semua tidak mungkin bisa tercapai kinerja terbaik”, ujarnya. 
 
I Gede Negara berharap agar tidak larut dalam kegembiraan yang 
berlebihan dan menyongsong tahun 2009 melalui kerja keras dan tetap 
semangat. Mudah-mudahan apa yang telah terima sebelumnya dapat 
dipertahankan kembali dan bila perlu kita tingkatkan terus. 
 
Acara peringatan Hari Ulang Tahun Sekar yang ke 9 tahun ini 
dimeriahkan dengan berbagai kegiatan olah raga dan bhakti social. 
Kegiatan olah raga disamping diikuti oleh anggota sekar juga 
dimeriahkan dengan hadirnya team lain dari Ibu-ibu Forsiska dan 
Pensiunan yang tergabung dalam P2Tel. Cabang-cabang olah raga yang 
dipertandingkan meliputi : Tenis Lapangan, Tenis Meja, Bulu TAngkis, 
Futsal dan Bola Volly. Sementara acara bhakti sosial diselenggarakan 
dalam bentuk donor darah bekerjasama dengan PMI pada 3 Maret 2009. 
(Sec.Bali) 
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Release, Selasa 03 Maret 2009 
 
TELKOM FLEXI BEKERJASAMA DENGAN GLOBAL TV GELAR FLEXI 
SUPERSTAR DI SMA 1 DAN SMA 4 DENPASAR 
Telkom Kerjasama Global TV Gelar : FLEXI SUPERSTAR  
Rabu, 25 Februari 2009, bertempat di SMA Negeri Satu (SMANSA) 
Denpasar, Telkom Flexi menggelar Special Event yang kesekian kalinya 
dengan tema kali ini adalah “ Flexi Superstar ”. Acara  ini dihadiri oleh 
Deputy GM Kandatel Bali, Machsus Kusuma Apriyono, Manager Fixed 
Phone Sales, Ivan Wiryawan Herowardana, Asman Wareless Sales & 
Promotion , I Gst Gede Donny W beserta Officer III Chanel Performances 
dalam partisipasinya dan promo sebagai upaya pengenalan produk 
terbaru Flexi bundling dengan pesawat Nokia, Motorola, Nexian dan ZTE. 
 
Flexi bekerja sama dengan Global TV mempromosikan produk terbaru 
Flexi khususnya SMS Flexi Rp. 5.000 / bulan sepuasnya dan Flexi Milis dan 
mencari bakat anak muda dalam menyalurkan hoby positifnya melalui 
music. Acara ini digelar di kota-kota besar Indonesia seperti : Jakarta, 
Bandung, Semarang, Bali, Surabaya, Medan, dan Makassar dimana 
pemenang disetiap kotanya akan mengikuti grandfinal di Jakarta. Selain 
pencapaian publisitas Flexi yang baik, dalam acara kali ini target pasar 
yang menjadi tujuan adalah remaja, maka dari itu penempatan acara 
dilakukan di salah satu  Sekolah Menengah Atas yang ada di setiap kota 
tujuan, khususnya untuk di Bali terpilih SMANSA dan FOURSMA menjadi 
tuan rumah. 
 
Acara Flexi Superstar disambut dengan antusias dan meriah oleh siswa-
siswi SMANSA. Dengan diawali penampilan dari Sent Item yang 
merupakan homeband SMANSA diikuti beberapa band lainnya yang 
mempunyai warna dan karakter yang tersendiri dan berbeda 
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tentunya. Selain itu sexy dancer dan marching band yang ikut 
memeriahkan acara cukup mencuri perhatian audiens dan keluarga 
SMANSA serta penonton yang hadir. 
Disela-sela acara diselingi pemberian doorprize yang menarik berupa 
pesawat flexi ZTE, T-Shirt, payung, dan masih banyak lagi hingga tiba 
pada puncak acara yang sudah lama ditunggu-tunggu yaitu hadirnya Flexi 
Superstar “ The Ran ”. 
 
GILIRAN SMA 4 DENPASAR YANG DIGEBRAK FLEXI SUPERSTAR 
Kali kedua di Denpasar, pada Jumat (27/2) Telkom Flexi kembali beraksi 
mempromosikan produk terbarunya di SMA Negeri 4 Denpasar 
(FOURSMA). Misinya sama, menembus target pasar usia remaja dan 
memperkenalkan produk terbaru dari Telkom Flexi. Acara ini 
bekerjasama dengan salah satu stasiun televisi yakni Global TV yang 
menghadirkan penampilan Superstar dari Ibu Kota yaitu Seventeen Band 
dan didukung oleh partisipasi siswa-siswi FOURSMA. 
 
Serangkaian dengan hari jadi kota Denpasar, TELKOM Flexi turut serta 
mengucapkan selamat hari jadi Kota Denpasar yang ke-17 dan 
memberikan hadiah kepada siswa-siswi yang berhasil menyanyikan 
dengan baik slogan Flexi Combo berupa kaos serta topi dan hadiah utama 
berupa pesawat ZTE. Hal ini membuktikan bahwa Flexi dapat bersahabat 
dengan berbagai kalangan baik usia muda ataupun dewasa dan dapat 
diterima dengan baik. Melalui acara ini Flexi dapat memberikan 
kesempatan bagi pelajar remaja Indonesia untuk mengembangkan bakat 
dan minat serta beraksi melalui seni musik. 
 
FOURSMA sekolah bertaraf  Internasional dan berbasis budaya daerah ini 
menyuguhkan hiburan yang sangat fantastis dan menunjukkan sebagai 
siswa-siswi yang cinta akan budaya daerah sendiri. Dalam acara ini 
FOURSMA menampilkan aksi panggung yang mengangkat kultur budaya 
yang sangat kental dan seluruh keluarga besar FOURSMA yang hadir 
menggunakan pakaian adapt ringan. Tarian Monyer dan Gamelan 
merupakan bentuk apresiasi mereka. 
 
Diakhir acara Bapak Yudi dari Marketing Officer Flexi Pusat bersama Ivan 
WH menyerahkan cendera mata dan piagam sebagai tanda terimakasih 
dari Telkom kepada perwakilan SMA 1 dan SMA 4 atas bantuan dan 
partisipasinya sehingga acara Flexi Superstar bisa berjalan dengan 
lancar. Dengan adanya acara ini diharapkan flexi semakin bersahabat 
dikalangan para remaja dan konsumen setia Flexi. Menjadi unggulan dan 
semakin terdepan dalam pilihan komunikasi di masyarakat khususnya 
kalangan anak-anak muda. (Sec. Bali/*). 
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Release, Selasa 10 Maret 2009 (datel,DIVRE,Portal) 
 
TELKOM Bali BERPARTISIPASI DALAM GATHERING CSR SHARING 
Ghatering untuk sharing kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) 
yang diikuti oleh beberapa perusahaan yang telah melaksanakan 
tanggung jawab sosial untuk Bali dilangsungkan di hotel Aston Denpasar 
pada Jumat (6/3). Acara tersebut dihadiri oleh beberapa pengusaha Bali 
antara lain I.B. Kade Perdana (Dirut Bank Sinar), I.B. Putu Gede (BPD 
Bali), Cahaya Wirawan Hadi (PT CSBI),Dewa Dharma Wiguna (Susu 
Metabolisme), Gilang Prasetyo (Telkomsel), dan I Gede Negara (GM 
Kandatel Bali). 
 
Dalam acara tersebut menghadirkan pembicara tunggal Noke Kiroyan 
selaku Ketua Konsorsium CSR. Noke Kiroyan dalam paparannya 
mengatakan, CSR digagas oleh para pelaku usaha akademisi yang 
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berkeyakinan bahwa bisnis mempunyai akuntabilitas terhadap pemangku 
kepentingan selain pemegang saham. 
 
Lebih jauh dikatakan Noke Kiroyan, kegiatan ini khususnya untuk 
melaksanakan definisi utama CSR, yakni komitmen dunia usaha untuk 
berperilaku etis dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi 
berkelanjutan melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan 
guna meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang bermanfaat bagi 
bisnis, agenda pembangunan berkelanjutan dan masyarakat luas. Untuk 
itu diharapkan CSR ini tidak dapat dilakukan dengan sporadis saja, 
melainkan harus disinergikan agar bisa berkelanjutan karena dapat 
memberikan dampak positif bagi perusahaan dan juga lingkungan 
sekitarnya. 
 
Pimpinan Kelompok Media Bali Post, Satria Naradha dalam kata 
pengantarnya mengingatkan kepada para pelaku usaha agar usaha yang 
dilakukan di Bali memiliki idealisme yang kuat sebagai pelayan 
masyarakat secara baik dibidangnya masing-masing. Oleh karenanya 
program CSR ini sudah harus diprogramkan oleh perusahaan maupun 
pemerintah untuk tetap dilakukan secara terus-menerus dan 
berkesinambungan. 
 
Satria Naradha mencontohkan, kegiatan ini sangat tepat dilakukan saat 
ini karena bersamaan dengan pelaksanaan upacara tawur yakni Panca 
Bali Krama di Pura Besakih. “Kegiatan CSR merupakan langkah social 
dalam membantu masyarakat Bali yang telah menjaga kesucian dan 
keharmonisan Bali melalui upacara Panca Bali Krama saat ini. Maka CSR 
memang harus dilakukan bersama sebagai insan masyarakat yang hidup 
bersama di Bali, katanya. 
 
Selain menampilkan pembicara tunggal dari Noke Kiroyan, para pelaku 
bisnis yang ada di Bali diberikan kesempatan untuk menyampaikan 
pengalaman dalam mengelola CSR di bidangnya masing-masing. I Gede 
Negara, GM Kandatel Bali pada kesempatan tersebut memaparkan 
pengalaman Telkom dalam mengelola CSR khususnya di Bali. 
Dikatakannya pengelolaan CSR khususnya di Telkom dibedakan atas bina 
mitra dan bina lingkungan. Bina lingkungan yang sudah dilakukan Telkom 
sudah menyentuh hampir semua aspek kehidupan seperti halnya falsafah 
hidup orang Bali yaitu Tri Hita Karana, seperti bantuan ke pura, kegiatan 
sosial masyarakat dan kemanusiaan. Sementara untuk program bina 
mitra, saat ini Telkom Bali telah menyalurkan bantuan dana bergulir 
sejak tahun 2002 sebanyak Rp 26,6 Milyar dengan jumlah mitra binaan 
mencapai 863 mitra. Yang menjadi kebanggan sekaligus prestasi Telkom 
Bali dikatakan I Gede Negara adalah tingkat keberhasilan dalam 
mengelola dana bergulir yang sampai dengan Februari 2009 ini 
tingkat pengembalian dana yang telah digulirkan mencapai 95,47 %, 
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terbaik di Kawasan Timur Indonesia. (Sec.Bali) 
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BINROH ISLAM TELKOM BALI RAYAKAN MAULUDAN DI KARANGASEM 
 
Pada hari Ahad tanggal 11 Rabiul Awwal 1430 H atau tanggal 8 Maret 
2009, kembali BINROH Islam Telkom Bali menggelar acara BINROH 
Keluarga di Bukit Tabuan di daerah Seraya kabupaten  Karangasem. 
Acara tersebut dimaksudkan untuk melakukan silaturahmi kepada 
saudara muslim yang ada di sana sekaligus memperingati hari lahirnay 
Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal. 
 
Rententan jalan yang culup melelahkan selam 2.5 jam dengan tanjakan 
yang cukup menantang terbayar dengan sambutan yang cukup luar biasa 
oleh pengurus setempat serta hawa dingin dan pemandangan yang cukup 
memukau di puncak bukit. Acara yang sarat kegiatan sosial ini diawali 
dengan pembacaan Kalam Illahi oleh Qori cilik yang mengingatkan 
bahwasannya pada diri Rasulullah Nabi Muhammad SAW terdapat suri 
tauladan yang sangat mulia. Dan kemudian acara dilanjutkan dengan 
sambutan dari beberapa pihak diantaranya oleh pihak penyelenggara 
yaitu pengurus Masjid setempat, Ketua Majelis Taklim Al Hidayah – 
Amlapura, Kapendais Kanwil Dep Agama propinsi Bali dan kemudian di 
rangkai dengan acara inti yaitu siraman rohani oleh Ustad Muhammad 
Ismail Lahzi Lc. 
Acara yang dihadiri oleh ratusan penduduk setempat juga dirangkai 
dengan acra sunatan massal yang diselenggarakan oleh pengurus masjid 
setempat serta penghargaan berbagai lomba tingkat TK yang meliputi 
lomba hafalan kalam illahi, mewarnai dll. Dan diakhir acara giliran 
BINROH ISLAM memberikan tali asih dalam rangka mempererat tali 
silaturahmi sesame muslim. Talih Asih tersebut diberikan kepada Para 
Guru Ngaji berupa uang tunai dan sembako, siswa-siswi dari tingkat TK, 
SD sampai SMP berupa paket buku / alat tulis & paket snack ulang tahun 
Dio , dan juga tidak ketinggalan para 20 anak peserta sunatan massal 
yang rata-rata masih berusia dibawah 5 tahun, berupa uang tunai Rp 
30.000,- juga diberikan paket snack ulang tahun Dio. 
 
Diakhir acara, ba’da shalat dzhuhur berjama’ah seperti tidak mau kalah 
penduduk beserta pengurus masjid setempat telah menyediakan 
hidangan makan siang yang cukup meriah dan disantap secara bersama-
sama, dan hawa dingin yang telah menyelimuti sepanjang siang telah 
menambah semangat tersendiri dalam menyantap hidangan siang 
tersebut. Dan tepat menjelang shalat Ashar rombingan BNROH ISLAM 
Telkom Bali kembali ke Denpasar dengan membawa kenangan yang tidak 
terlupakan. 
 
Mudah-mudahan tali silaturahmi ini dapat kita jalin secara 
berkesinambungan..AMIN (Sec Bali / Deny) 
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Release Rabu, 11 Maret 2009(datel,divreVII) 
 

PERKAYA WAWASAN MELALUI PELATIHAN SELLING SKILL SPEEDY 
 

Dalam era kompetisi global bidang telekomunikasi dewasa ini membuat 
para operator telekomunikasi berlomba-lomba ingin meraup pemasaran 
sebanyak-banyaknya. Tidak terkecuali Telkom sebagai BUMN 
penyelenggara Telekomunikasi selalu berupaya meraih kinerja tyang 
terbaik. Salah satunya melalui penambahan wawasan serta knowledge 
para pegawainya melalui penyelenggaraan pelatihan. Seperti yang telah 
dilakukan Selasa, 10 Maret 2009 bertempat di Broad Band Class Kandatel 
Bali Deputy GM Kandatel Bali Machsus Kusuma Apriyono membuka secara 
resmi pelatihan IFT Selling Skill Speedy diikuti oleh 18 orang pegawai 
dari unsure marketing MEA Denpasar dan Kantor Cabang se Bali. Hadir 
dalam pembukaan pelatihan disampingn Deputy GM Kandatel Bali, JOM 
HR.Presentatif Bali Audy dan para instruktur dari LC Makassar dan 
Corporate. 
 
Deputy GM Kandatel Bali dalam kata sambutannya mengatakan pada era 
kompetisi ini semua pegawai Telkom diwajibkan untuk ikut sebagai 
tenaga marketing. Untuk itu sebelum terjun ke lapangan diperlukan 
mempunyai skill lewat pelatihan sehingga mampu bersaing dan 
diharapkan selama 3 (tiga) hari pelatihan agar betul-betul mengikuti 
sharing ini sehingga dapat menambah wawasan yang pada akhirnya dapat 
diimplementasikan di lapangan dalam meraih sukses pemasaran. 
 
 Lebih lanjut Deputy GM Kandatel Bali mengatakan akhir-akhir ini 
pendapatan Fix Telepon dari hari ke hari mengalami penurunan sampai 
20%. Ini berarti Telkom harus mengimbangi denga produk unggulan 
seperti Flexi dan Speedy , ini pun belum mampu mengimbangi laju 
turunnya pendapatan Fix Phone. Untuk itu perlu kerja keras kita semua. 
Melalui kesempatan ini diminta peserta dapat memanfaatkan dengan 
baik sehingga diharapkan setelah pelatihan dapat menghasilkan manfaat 
untuk kita semua. (sec.Bali) 
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Release kamis, 12 Maret 2009 (datel, divre7) 
 
GM Kandatel Bali buka Pelatihan Customer Loyalti Management 
 
Pembukaan pelatihan Customer Loyalti Management diadakan diom Aula 
Kandatel Bali lantai III Renon Denpasar pada Selasa (10/3). Pelatihan 
diikuti oleh 18 peserta dari para Asman di Customer Care, Kandatel Bali, 
Kandatel Kupang serta Mataram dibuka oleh GM Kandatel Bali, I Gede 
Negara. Tampak hadir pada kesempatan tersebut, Instruktur LC Bandung 
Bp. Ali Lubis dan Ibu Willy Aziz. Pelatihan ini diselenggarakan HR7 
bekerjasama dengan LC Bandung. 
 
GM Kandatel Bali I Gede Negara dalam sambutan pembukaannya 
menegaskan bahwa sesuai dengan judul dari pelatihan ini maka 
diharapkan kepada para peserta untuk selalu setia dan loyal dalam 
menjalankan tugas pekerjaan sehari-hari. Dikatakan, saat ini kita tidak 
dapat melayani customer dengan biasa-biasa saja,  itu sudah basi dan 
customer akan pergi. Seharusnya kita memnuat langkah-langkah agar 
customer tetap setia dengan kita, karena di Bali operator yang bermain 
sudah 10 dan kita masih berkutat dengan isu-isu operasional dengan 
berbagai keluhan dari customer bahewa gangguan masih banyak. 
 
Menurut, I Gede Negara sekarang sistem sudah bagus dan ada kondisi 
yang tidak nyambung, yaitu banyaknya gangguan, lambatnay system dan 
kurangnya SDM. Harapannya adalah agar peserta yang hadir menjadi 
primover customer relationship di tempat kerjanya masing-masing 
karena mempertahankan customer lebih susah tinimbang 
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mencari pelanggan. Kita saat ini menjual 3 produk andalan yaitu, flexi, 
speedy dan wireline. Dari ketiga produk tersebut yang berbeda dan agak 
khusus penanganannya adlah speedy. Untuk itu secara khusus I Gede 
Negara mengharapkan kepada teman-teman CPE harus belajar lebih 
banyak lagi, mengerti segala permasalahan internet dan komputer agar 
dapat memberikan pelayanan dan pengertian yang jelas kepada setiap 
customer.(Sec.Bali) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Release Jumat,20 Maret 2009 (datel, divre7) 
 

SPEEDY EXPO PERINGATI HARI RAYA GALUNGAN & KUNINGAN 
 

Bertempat di Plaza Teuku Umar Kandatel Bali diselenggarakan Speedy 
Expo menyambut Hari Raya Besar Umat Hindu Galungan % Kuningan 
bersama Speedy. Acara berlangsun selama satu bulan ini menawarkan 
paket special yang bertajuk Galungan Fiesta hanya Rp. 199.000,00 
termasuk modem, free abonemen untuk bulan kedua dan ketiga tyang 
bekerjasama dengan beberapa vendor seperti Kopegtel, Magnum, 
Multimediatel, dan Consepts. 
 
Speedy yang mempunyai Tag Line “ Speed That You Can Trust “ 
mempunyai beberapa keunggulan yaitu akses internet lebih cepat ( 
hingga 1 Mbps ) yang memberikan download lebih cepat dan pada saat 
berinternetpun dapat melakukan aktifitas berkomunikasi dengan 
siapapun menggunakan alat pemisah ( Spliter ) maka aktivitas gandapun 
bias dilakukan dengan akses Internet yang tetap memberi 
jaminan koneksi selam 24 jam selama modem terhubung. 
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Speedy Expo dibuka langsung oleh Asman Data & Internet sales & 
Promotion Deny Aryanto akan berlangsung dari tanggal 16 Maret 2009 s/d 
31 Maret 2009. Dikatakannya, dibukanya Expo Speedy Galungan & 
Kuningan bertujuan memberikan kemudahan kepada masyrakat 
penggemar dunia maya sebagai nilai tambah Telkom khususnya Kandatel 
Bali dalam menyambut Hari Raya Galungan & Kuningan sekaligus 
meningkatkan kepedulian Telkom dengan program memberikan harga 
murah spesial. 
 
Mudah-mudahan kesempatan yang baik ini dapat digunakan dengan baik, 
sehingga masyarakat Bali umumnya dapat menikmati internet dengan 
harga murah ini. (Sec.Bali) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Release Selasa 24 Maret 2009 
 
TELKOM BALI KUCURKAN DANA PKBL 2,4 M KEPADA MITRA BINAAN 
 
Telkom salah satu Badan Usaha Milik Negara selalu komit akan program 
CSR yang merupakan kewajiban setiap BUMN melalui penyisihan 1-3 % 
laba untuk dikem,balikan kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan 
pengucuran dana PKBL Telkom Bali kepada Mitra Binaan di Aula Kantor 
Telkom Bali Jl. Raya Puputan Renon Denpasar Selasa 24 Maret 2009. 
kepada empat puluh tuijuh orang Mitra Binaan dengan besaran 
dana mencapai 2,4 m. Hadir dalam acara penyerahan bantuan GM 

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



 

 

110 

110 

Kandatel abli I Gede Negara didampingi Off.1 PKBL I Dewa Ketut 
Darmayasa, Konsultan dan Motivator Ibu Sinta Sutami,SH.  
 
GM Kandatel Bali I Gede Negara dalam kata sambutannya mengatakan 
Telkoim sejak dimunculkannya program PKBL oleh pemerintah melalui 
BUMN-BUMN selalu komit dan rutine setiap triwulan berusaha 
mengucurkan bantuan kepada masyrakat yang bergerak di bidang usaha 
kecil & menengah yang ada di Bali. Seperti yang kita laksanakan hari ini 
Selasa 24 Maret 2009 Telkom Kandatel Bali memberikan dana bantuan 
lunak kepada sebanyak 47 orang pengusaha yang tersebar di Bali dengan 
besaran uang bantuan sebanyak 2,4 M. Disamping itu pula bantuan ini 
tidak semata-mata berupa material tapi dibarengi pula dengan 
pembinaan berupa pencerahan sebagai motivasi dalam berusaha dan 
pencerahan hati nurani melalui pembekalan cara-cara berbisnis yang 
dikaitkan dengan wawasan spiritual, dengan harapan melalui pencerahan 
ini pengelolaan usaha menjadi langgeng. 
 
Lebih lanjut I Gede Negara mengatakan bantuan program ini sudah 
berjalan sejak yahun 2002 dan sampai saat ini dana yang telah di 
salurkan Telkom mencapai kisaran 30 milyar dan untuk awal 2009 atau 
triwulan pertama / 2009 dikuncurkan sebesart 4,2 M. perlu juga 
diingatkan bahwa pinjaman ini merupakan pinjaman lunak karena 
bunganya dibawah 1 % dan bergulir. Untuk itu kepada para mitra binaan 
diharapkan partisipasinya dapat mengembalkikan dengan baik dan 
disiplin, karena bantuan selanjutnya akan digulirkan kepada para mitra 
binaan lainnya yang belum mendapatkan bantuan. 
 
Mengakhiri sambutannya GM Kandatel Bali berharap semoga bantuan ini 
dapat bermonfaat bagi para mitra dan walaupun nilainnya tidak begitu 
besar namun namun diharapkan dapat mensolusi dalam pengembangan 
usahanya.(Sec.Bali) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Release Selasa,31 maret 2009 ( datel,divre,portal) 
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TELKOM BALI RANGKUL KOMUNITAS GURU TIK DALAM TCO KTI 

 
Suksesnya Telkom Bali Cyber Olympiade 2008 ternyata menjadi inspirasi bagi 
kawasan lain Indonesia untuk mengadakan event serupa. Di tahun 2009 TCO 
kembali diadakan namun dengan cakupan yang lebih luas, yaitu Telkom Cyber 
Olympiade Kawasan Timur Indonesia (TCO KTI) yang diikuti oleh pelajar 
SMA/SMK se-Bali, Makassar dan Manado. Oleh karena Bali sebagai inisiator 
dalam event TCO, team Data & VAS mengatur strategi agar Bali menjadi yang 
terdepan dalam event TCO KTI ini.  
 
Senin 30 Maret, bertempat di ruang rapat Kandatel Bali dilaksanakan kegiatan 
sosialisasi Telkom Cyber Olympiade Kawasan Timur Indonesia (TCO KTI) yang 
dihadiri oleh 25 guru TIK SMA/SMK Kota Denpasar dan kabupaten Badung. 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak para guru TIK untuk mensosialisasikan 
ajang TCO KTI ini untuk anak didik di masing-masing sekolahnya, sekaligus 
merekrut member agar turut berpartisipasi dan aktif dalam TCO KTI. 
 
DGM Kandatel Bali (Machsus Kusuma Apriono) yang didampingi oleh Ass. 
Manager Content & VAS (Putri Maharini) menyatakan bahwa melalui event cyber 
ini diharapkan dapat Mengiringi kesuksesan Telkom Bali Cyber Olympiade 2008, 
” kami harap Bali tidak kalah bersaing dengan Makassar dan Manado, apalagi 
Bali adalah penggagas adanya event TCO ini. Dengan merangkul komunitas guru 
TIK diharapkan mampu membantu kesuksesan Bali dalam TCO KTI di tahun 
2009.  
 
Konsep yang ditawarkan dalam TCO KTI tidak jauh berbeda dengan TCO 2008, 
diantaranya Sehari Belajar Internet Bersama Telkom yaitu Sosialisasi 
Pengetahuan Internet sekaligus praktek dalam sehari untuk belajar internet 
secara gratis. Cyber Quiz yaitu Quiz online melalui website 
http://tco.telkom.net yang akan dimulai sejak 13 April sampai akhir Oktober 
2009, setiap harinya. Cyber Quiz merupakan evaluasi dari sosialisasi kegiatan 
“Sehari Belajar Internet Bersama Telkom”. Cyber Olympiade yang merupakan  
inti dari TCO yang mana peserta dengan point tertinggi dari masing-masing 
Kawasan  akan dipertemukan di Makassar dan bertanding kembali untuk 
menjadi yang Terbaik di Kawasan Timur Indonesia. (win@datavas) 
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Release, Selasa 31 Maret 2009 (datel,divre,portal) 
 

SDM TELKOM BALI BERKURANG 33 ORANG   
 

Bertempat di Aula Kandatel Bali Senin, (30/03), penyerahan SK Pensiun 
dan SK Pendi oleh GM Kandatel Bali I Gede Negara yang didampingi,DGM 
Kandatel Bali,Machsus KA, Ketua DPD Sekar Bali, Ketua P2 Tel Area Bali. 
Turut hadir pula para Manager, Manager Unit Telkom Bali dan para JM 
Kancatel, serta 33 orang penerima SK yang terdiri 5 pensiun dan 28 
peserta Pendi yang berhasil lolos dari 55 pendaftar pendi di tahun 2009.  
 
Ketua Sekar DPD Bali, I Putu Edy Swantajaya mengatakan tentang telah 
hadirnya dunia lain bagi peserta pensiun dini. “ Para peserta ini 
diharapkan segera melakukan langkah-langkah antisipatif dalam 
menjalani pensiun ini ”, kata I Putu Edy. Banyak sekali dari peserta yang 
mengajukan pensiun dini yang tidak lulus, selaku Ketua juga sudah 
berusaha memperjuangkan para peserta pendi agar lulus tapi belum 
berhasil. Lebih lanjut dikatakan selama beriteraksi dalam organisasi ada 
hal-hal yang tidak berkenan agar dimaafkan baik sengaja maupun tidak 
disengaja, kita harus mengikhlaskan hasilnya karena segala sesuatu 
kemungkinan ada yang tidak sesuai apa yang kita inginkan. 
 
Ketua P2 Tel Area Bali, I Ketut Mastra mengatakan “Motto dari P2 Tel ; 
kekeluargaan, kerjasama, dan saling melayani serta di dunia pensiun ini 
bukan mencari kesenangan tetapi ketenangan“,katanya. Lebih lanjut 
dikatakan bagi para peserta pensiunan, kemungkinan ingin 
mengembangkan sayapnya lagi ke dunia bisnis, politik, sosial itu semua 
tidak mengenal umur jadi berbeda dengan pegawai yang umur 56 tahun 
harus sudah pensiun. Para peserta Pesiun yang sudah menerima SK sudah 
secara otomatis masuk menjadi anggota P2 Tel, tetapi bilamana tidak 
bersedia maka konsekuensinya sangat banyak. 
 
GM Kandatel Bali I Gede Negara, juga menyampaikan kepada peserta 
pensiun tentang pengertian pensiun normal dan pensiun dini “Pensiun 
dini merupakan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri 
dengan sukarela sebelum 56 tahun, sedangkan pensiun normal 
merupakan pensiun karena usia “, Bersyukurlah, karena para peserta 
pensiun ini sekarang lebih intens dan banyak waktu terhadap 
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keluarga, jadi pertahankan ini. Bilamana para peserta ingin 
melaksanakan kegiatan lain, harus sesuai dengan jiwa / kemampuan 
masing-masing. Lebih lanjut dikatakan kepada para peserta agar tetap 
menjalin hubungan silaturahmi kepada Telkom dan apapun kondisinya, 
inilah perubahan yang terjadi sehingga laksanakan perubahan ini serta 
mohon doakan Telkom agar tetap jaya. Diharapkan pula kepada para JM 
Kancatel se Bali dengan kondisi SDM semakin lama makin berkurang agar 
tetap menjaga operasional secara lebih baik. 
 
Pada kesempatan ini kesan dan pesan dari perwakilan salah satu peserta 
pensiun normal dan pensiun dini. Yang pada umumnya mengucapkan 
terimakasih kepada Telkom yang telah membantu keluarga dalam 
mendidik anak-anaknya hingga perguruan tinggi sampai ada yang sudah 
bekerja. Juga telah dipercaya bergabung mengembangkan Telkom sesuai 
dengan job masing-masing. Para peserta juga berjanji untuk masuk 
dalam organisasi P2 Tel. 
 
Acara selanjutnya ditutup dengan diadakan penyuluhan dan sosialisasi 
dari vendor-vendor Telkom tentang asuransi dan pengembangan dana 
usaha.(Sec.Bali). 
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Release Rabu, 01 April 2009 (datel,divre,portal) 

 
PKS Flexi Finger Print Ditandatangani  

 
Rintangan dan hambatan selalu ada namun berkat kerja keras team 
akhirnya  MOU yang ditandatangani pada bulan Februari 2009 tentang 
Layanan baru Flexi Finger Print terwujud menjadi PKS yang di 
tandatangani Selasa,(31/3) Ruang Rapat Uner Area Bali Teuku Umar. 
Hadir  pada penandatanganan PKS yaitu, I Gede Negara (GM Kandatel 
Bali), Ivan Wiryawan H (Mgr SFP), Deni Suparyadi (OM SA Denpasar), M 
Jusmanto  (MGR RO Denpasar) dengan pihak sekolah SMP Tunas Daud 
Denpasar.  
 
Layanan baru ini memang sangat membantu kepada para orang tua murid 
yang dapat memantau perkembangan putra-putrinya di sekolah secara 
on-line (langsung) dari rumah, melalui SMS broadcast dari sekolah 
kepada orang tua murid sehingga menimbulkan rasa tenang kepada orang 
tua murid. SMP Tunas Daud dipilih, karena terlihat dalam perkembangan 
pendidikan di sekolah tersebut sudah bertaraf internasional yang sudah 
mempunyai alamat web-set (situs) pribadi tentang profile dan 
pengajaran-pengajarannya denagan jumlah anak didik sebanyak 600 
orang. 
 
Ivan Wiryawan H (Mgr SFP) dalam sambutannya mengharapkan kepada 
generasi penerus bangsa agar para siswa hingga lulus kuliah nanti sudah 
mengenal komputer dan tekhnologi informasi yang sudah berkembang 
pesat dan sangat luas dewasa ini. Sekolah Tunas Daud diharapkan 
sebagai pilot project pertama yang kemudian akan dikembangkan lagi di 
3 sekolah lainnya, yaitu SMP Citra Harapan, SMP Negeri 1, dan Sekolah 
Santo Joseph. Dalam layanan ini juga akan diberikan kontent-kontent 
yang menarik bagi setiap orang tua murid dalam melakukan pembayaran 
di pemakaian layanan ini.  
 
Sementara itu I Gede Negara (GM Kandatel Bali) dalam sambutannya 
menambahkan, kerjasama ini cukup bagus dan diharapkan saling 
menguntungkan satu sama lain. Diingatkan pula agar jangan sampai pada 
awal bentuk kerjasama ini tidak menimbulkan image negatif antara satu 
dengan yang lainnya. Dan untuk mensukseskan layanan terbaru ini, 
diharapkan Telkom terus menerus meningkatkan kualitas layanan Flexi 
dan Speedy dan produk Telkom yang lain.(Sec.Bali) 
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NEGARA INVASION !!! 
BANGUN TIDUR KU TERUS JUALAN …LUMAYAN 

release Senin, 6 April 2009 ( datel,divre.portal) 

 

Sales Force  SFP Bali INVASION di NEGARA 

Namanya niat baik selalu diberi kemudahan & di-Ridhoi Tuhan Yang Maha Kuasa 
…buktinya begitu bangun tidur (sehabis perjalanan jauh Dps-Nga), tim Sales 
Force SFP Bali langsung diserbu anggota Panwaslu yang sedang rapat & 
menginap di hotel di Negara (Jembrana), tim SFP tidak menyia-nyiakan 
kesempatan dan langsung mengeluarkan jurus rayuan khas masing-masing Sales 
Fighter. 

Lumayan, 8 tokoh masyarakat Jembrana beli 8 Paket FlexiPhone PIN dan tim 
diminta datang lagi untuk mem-prospek anggotanya yang lain. Sales Force SFP 
Invasion di Negara-Bali telah berlansung dari (31 Maret s/d 3 April). 

 

Sesuai dengan strategi di awal, tim langsung membagi 2 kelompok,tim Sales 
yang menyasar ke komunitas (PLN, Adira, perusahaan2, dll) & tim Canvasser yg 
langsung menuju ke outlet-outlet utk melaksanakan Canvassing, Spreading, 
Branding & Bridging Produk Flexi. Gak tanggung-tanggung tim Sales yg 
digawangi Wijaya Mandala langsung masuk ke Adira & PLN, malah jualan sambil 
lesehan (red. ck ck ck …mungkin belum ada tempat duduk kali yaa) ...alhasil 20 
unit melayang plus janjian utk prospek ulang di minggu depan …nunggu gajian 
dulu kata salah seorang dari komunitas enggan disebut namanya. 

Aksi para Canvasser pun tidak kalah cantiknya denga gaya “ganteng & kalem”-
nya Dudy memimpin tim untuk menyerbu outlet-outlet, rumah makan/restoran, 
dan lain sebagainya …spanduk sepanjang 5 meter di-jelentreng di outlet-outlet 
maupun warung makan maupun restoran; masih belum berhenti, dengan modal 
Tetap ZMANGAT!!! …outlet-outlet & toko hp digarap untuk jualan produk SP 
maupun Voucher, meleng sedikit samping kanan-kiri outlet pun ditawari Paket 
FlexiPhone PIN …”sakalian weee …” kata Dudy. Untuk langkah awal gebrakan 
bisa menghasilkan jualan 45 Unit FlexiPIN, 79 SP, 119 Voucher & branding 
sebanyak 64 outlet. 

Masih lanjut dengan aksi JM Negara, I Ketut Rumadha & Wijaya 
Mandala akan sowan ke Bupati, DPRD, Dandim & Polres …acaranya apalagi kalo 
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bukan meyakinkan para pemimpin daerah bahwa Flexi sudah semakin oke di 
Jembrana dan sudah saatnya beliau-beliau “Pake Flexi …” ditambah dengan 
Sales Gebrak Kota melalui EO & AD/Outlet yang ada di Negra -Bali.(Sec.Bali. 
Iwh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Release, Senin 6 April 2009 (datel,divre) 

MINDSHARE ANAK MUDA JADI BIDIKAN FLEXI Datel Bali 
 

Melalui penandatanganan MoU antara Flexi dan Billabong Factory Outlet, 
maka resmi Flexi melakukan kegiatan promo bersama yang akan 
dilaksanakan tanggal 6 April 2009 s/d 19 April 2009. Penandatanganan 
MoU dilakukan tanggal 3 April 2009, oleh Manajer Sales Fixed Phone - 
Ivan Wiryawan H yang tetap saja ZZEMANGAATT JUALAN!!, dengan 
Supervisor Store – Bpk. Stefanus Benny Z. 

Promo bersama ini sangat menarik karena Billabong merupakan brand 
asal Australia yang sudah mendunia dan sudah menjadi gaya hidup 
beberapa komunitas. Dan brand ini sangatlah digandrungi kalangan anak 
muda, sangat cocok bagi Flexi karena saat ini Flexi terus menerus 
mencoba mendobrak image, bahwa ‘Flexi itu kolot dan cuma untuk orang 
tua’. 

Bidikan Flexi pada kegiatan ini sangatlah cocok untuk memenangkan 
mindshare masyarakat khususnya kawula muda. Walaupun demikian, tak 
lupa Flexi ‘mengikat’ karyawan billabong dengan pembuatan milis khusus 
karyawan Billabong, dan juga dalam kesempatan ini 10 FlexiPhone PIN 
dibeli langsung oleh Billabong untuk karyawannya melengkapi 30 
karyawan lainnya yang sudah menggunakan Flexi. 

Kegiatan promo bersama ini berlangsung di Billabong Factory Outlet – Jl. By 
Pass Ngr rai No. 11G Denpasar-Bali, sebagai tambahan benefit bagi 
pelanggan Flexi yang membeli produk Billabong akan diberikan Diskon 
Tambahan dan juga Merchandise Khusus dari pihak Billabong. Kegiatan ini 
diikuti juga oleh Telkomsel dengan membuka booth berdampingan dengan 
FLEXI. (Sec.Bali.dudy). 
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DATEL BALI SERAHKAN 13 SK PROMOSI DAN MUTASI 
 
 

Di Halaman Gedung OPMC GM Kandatel Bali I Gede Negara, Deputy GM 
Machsus KA, seluruh Pimpinan Unit Telkom Bali, Para Manager Telkom 
Bali, dan karyawan/ti Telkom Bali diserahkan 13 SK Promosi/Mutasi pada 
Apel Pagi kesiapan kerja senin (6/04). 
 
I Gede Negara GM Kandatel Bali mengatakan Promosi dan Mutasi ini 
sudah hal biasa, tetapi yang menjadi catatan, bahwa kita harus tetap 
meningkatkan kinerja kita serta menunjukkan prestasi kita. Dan ini dapat 
dianggap merupakan pengiriman perwakilan dari Kandatel Bali ke tempat 
yang baru, sehingga tunjukkkanlah kinerja dan prestasi yang baik karena 
anda membawa nama Kandatel Bali. Dikatakan pula “SK yang diberikan 
ini  merupakan bentuk dinamika dan prestasi terhadap karyawan dalam 
pekerjaan dan tanggung jawab di Telkom Bali” kata Gede Negara. 
 
Untuk Flexi, Speedy, Fixed Line diharapkan mensukseskan transformasi. 
Ini tidak hanya dilakukan oleh divisi yang bertanggung jawab tetapi 
kita sebagai karyawan Telkom harus bekerjasama untuk 
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kepentingan bersama dan merupakan bentuk tanggung jawab kerja. 
Mulai 1 April – 30 Juni, akan ada Divisi Flexi, agar dapat mengembangkan 
Flexi lebih lagi secara paralel dan diharapkan tidak akan turun tetapi 
tetap meningkat. 
 
Pada tanggal 9 April 2009, Telkom memenangkan tender dalam 
penyediaan komunikasi untuk mensukseskan dan melancarkan jalannya 
Pemilu. Telkom mendapatkan tanggung jawab jalannya proses Pemilu 
dari KPUD ke KPU Pusat, yaitu terdapat 10 lokasi 9 KPUD Tingkat II dan 1 
KPUD Tingkat I. Maka karyawan/ti yang mendapatkan tugas dalam 
pengawasan Pemilu ini diharapkan melaksanakan tanggung jawabnya 
dengan baik. 
 
“Kerjakanlah tanggung jawab kerja disetiap divisi masing-masing dan 
tetap selalu kerjasama dengan Divisi Flexi, apa yang sudah terjadi di 
perusahaan ini harus dilaksanakan dan berikan yang terbaik bagi 
perusahaan”, dalam sambutan penutupan Apel Kesiapan Kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Release Selasa. 7 April 2009 (datel,divre,portal) 

 
TELKOM HOTSPOT HADIR DI MALL BALI GALERIA 
 
Telkom Bali memberikan layanan terbaru bagi pelanggan Internet di Bali 
agar dapat menikmati Telkom Hotspot di Mall Bali Galeria, Bypass 
Ngurah Rai, Kuta Badung. Ini merupakan suatu perwujudan dalam 
meningkatkan kualitas jaringan internet Telkom Bali yang semakin luas, 
tercepat dan terdepan seperti komitmen Speedy. Senin (6/2) 
 
Penandatanganan MOU antara Telkom dengan Mall  Bali Galeria 
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yang ditandatangani GM Kandatel Bali, I Gede Negara didampingi MGR 
DATA & VAS, Baron Sriwijaya dengan Building Manager  Mall Bali Galeria 
Jeffry M. di Pizza Hut Mall Bali Galeria. Perjanjian kerjasama ini 
merupakan  pemasangan hotspot dan menjadikan Mall Galleria sebagai 
Center Point penjualan kartu Speedy Prepaid. 
 
I Gede Negara, memaparkan “ Dengan fasilitas hotspot ini di seluruh area 
Mall Bali Galeria, pengunjung dapat mengakses internet secara langsung 
melalui handphone, PDA, Laptop yang memiliki fasilitas WiFi. Dan 
Telkom Bali akan terus berupaya mewujudkan Bali ICT Island dengan 
mengisi akses internet di seluruh wilayah Bali.” Telkom mempunyai 
target pada tahun ini untuk mendapatkan pelanggan Speedy Prepaid 
sebanyak 1000 pelanggan dan saat ini sudah tercover 300 pelanggan, ini 
merupakan prestasi Telkom untuk optimis dalam mendapatkan 
pelanggan. 
 
Lebih lanjut dikatakan, pengunjung dapat langsung mengakses Hotspot 
WiFi dengan hanya menggunakan kartu prabayar Speedy Prepaid. Speedy 
Prepaid adalah kartu prabayar untuk melakukan koneksi internet hanya 
4.500/jam dengan menggunakan Telkom Hotspot maupun koneksi Speedy 
baik melalui line Speedy regular (akses speedy yang ada dirumah melalui 
line telepon) maupun line speedy di public area. I Gede Negara 
mengharapkan dengan kerjasama ini dapat menguntungkan ke dua belah 
pihak dan dapat terwujud motto “ easy access internet anywhere in Bali 
''. ( Sec. Bali). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELATIHAN APLIKASI INTERNET KONGDAM IX/UDAYANA DI AULA 
KANDATEL BALI 

 

Pelatihan ini dihadiri oleh Pangdam Kandatel Udayana, 
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Eksekutif GM Kandatel Makassar Elvisar KH, GM Kandatel Bali I Gede 
Negara, dan para peserta pelatihan Aplikasi Internet yang sejumlah154 
orang. Pelatihan ini diadakan guna mendukung tugas pokok Kongdam 
IX/Udayana, yang salah satunya cara mengaplikasikan internet, 
membuka email, pembuatan data/email.Senin (13/4)) 

 

“Dari 11 operator Telekomunikasi Indonesia dari Negara yang baru maju 
ini, yang masih dominan milik bangsa yaitu Telkom”, sambutan awal  
Eksekutif GM Kandatel Makassar Elvisar KH. TNI dan Telkom dalam 
menggalang kerjasama ini, diharapkan saling menguntungkan bersama. 
Internet tidak susah seperti apa yang dibayangkan tergantung kita dapat 
memanfaatkannya bersama, karena anak-anak mulai dini sudah diajarkan 
pengetahuan tentang internet di sekolahnya. Kita saat ini sebagai orang 
dewasa diharapkan dapat mulai belajar untuk mengenal dunia internet 
ini demi kepentingan pribadi khususnya dan kepentingan pekerjaaan 
pada umumnya. Harapan dari Eksekutif GM Kandatel Makassar  Elvisar KH 
berharap kerjasama ini diharapkan tidak berhenti sampai pelatihan ini 
dan setelah selesai dapat dikembangkan lagi. Lebih lanjut Elvizar, siap 
untuk mendukung dan kerjasama lagi dalam bentuk corporate atau 
pribadi. Karena Telkom merupakan milik bangsa dan akan kembali ke 
bangsa. 

 

Dalam sambutannya, Pangdam “mulai dari tahun 1988 secara periodik 
TNI mengirim mahasiswanya untuk pelatihan di Telkom”. Dengan begitu 
banyak perkembangan Teknologi di Indonesia, pada awal reformasi 
tujuannya baik tetapi dalam formatnya tidak jelas. Dalam format kerja 
di TNI sudah mempunyai bagian masing-masing, seperti dalam mendata 
personil menjadi bagian personalia dan masuk juga dalam Infolahta, 
merupakan Dinas Informasi Pengolahan Data. Lebih lanjut dalam 
paparannya, latar belakang penggunaan IT di TNI angkatan darat dan 
kerjasama dengan PT.Telkom secara periodik. Penggunaan IT di Dinas 
Penerangan menjadi perang informasi bukan monopoli Dinas Penerangan, 
cepat perkembangan juga karena cepat penyesuainnya. Lebih lanjut lagi 
dalam pelatihan ini diperkenalkan untuk organisasi bukan orangnya, jadi 
jika kita semua pergi organisasi tetap ada dan harus tetap belajar. Dan 
juga orang pintar bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk organisasi. 
Dalam pesan terakhirnay, agar pelatuihan ini dapat memotifasi seluruh 
pesrta dan staf pengajar sehingga bagi apapun yang diberikan akan 
bermanfaat. 
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Release Senin,13 April 2008 (datel,divre VII, Portal) 

 

MANAJER SFP DATEL BALI MENJADI DEPUTY GM KANDATEL CIREBON 

  
Di Ruang Rapat Kandatel Bali, GM Kandatel Bali I Gede Negara, 
didampingi Deputy GM Machsus KA, para MGR Kandatel Bali dan MGR Unit 
Telkom Bali MGR SFP, IVAN WH. Diserah terimakan kepada MGR Sales 
Davas & VAS, Baron Sriwijaya, Rabu, 8 April 2009.  
  
Salah satu penerima Surat Keputusan mutasi karyawan, Manaj Sales 
Fixed Phone Ivan, telah dimutasi dan dipindah tugaskan di Cirebon 
dengan jabatan Deputy GM Kandatel Cirebon. Dalam prestasi kerjanya, 
sangat membanggakan dan cukup lumayan lama menjabat di Kawasan 
Timur Indonesia (KTI), terkhusus di Kandatel Bali kurang lebih selama 17 
th. “Pengalaman yang sangat menarik di dapatkan di Kandatel Bali , 
lebih kepada kerohanian (spiritual)“, kata Ivan dalam sambutannya. 
Lebih lanjut dikatakan minggu pertama menjabat di Kandatel Bali , harus 
berjualan di Baja Sandi merupakan suatu amanah yang di emban dan 
dilaksanakan, sehingga dengan niat yang tulus maka hasilnya juga bagus 
pula. Sambutan terakhirnya, dalam mendapatkan “The Best 
Performance” di Sales Fixed Phone merupakan kerja keras jajaran 
Kandatel Bali, tetapi dalam kekurangannya merupakan kekurangan 
pribadi saya. Dalam pesan terakhirnya, pengalaman dan pengajaran yang 
sudah di dapat di Kandatel Bali akan diterapkan di Kandatel Cirebon dan 
permintaan maaf atas sikap, tindakan, kata-kata yang yang kurang 
memuaskan dan dalam hal ini meninggalkan secara fisik tapi hati masih 
lekat di Bali. 
  
Selama menunggu keputusan dari pusat sebagai pengganti yang difinitif 
Mgr Sales Fixed Phone, sementara akan di gantikan oleh Baron Sriwijaya, 
Mgr Sales Data & Vas. Dalam sambutannya mengatakan, “Saya akan 
meneruskan apa saja yang harus dan sudah dikerjakan serta 
melaksanakannnya dengan penuh tanggung jawab.” Dalam pelaksanaan 
tanggung jawab ini tentunya juga dibutuhkan bantuan dari GM dan 
Deputy GM Kandatel Bali. 
  
GM Kandatel Bali I Gede Negara, menyampaikan bahwa mutasi ini 
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merupakan amanah dan sebagai prestasi kerja yang harus dilaksanakan 
dengan penuh tanggung jawab. “kurang 3 jam akan sampai pada 
puncaknya”, prakata awal I Gede Negara. Dengan maksud bahwa tujuan 
setiap karyawan ingin menduduki jabatan yang lebih baik lagi, terkhusus 
di Telkom Pusat yang terletak di Bandung dan jarak Cirebon-Bandung 
adalah 3 jam. Pesan untuk Pak Ivan, “dalam tantangan baru dan tempat 
kerja baru, dengan pengalaman kerja yang baik diharapkan dapat 
menggebrak Kandatel Cirebon dan bukan untuk membuat konflik.” kata 
Gede Negara. Untuk Pak Baron, “tantangan sudah didepan mata dengan 
target flexi 1.500/hari dan 1.000/bulan untuk fixed phone dapat 
terpenuhi dan tidak mengesampingkan jabatan sebagai Mgr. Davas.” 
 
Deputy GM Kandatel Bali, Machsus KA. berpesan “Pak Ivan mengawali di tiap 
kegiatannya dengan ketenangan sehingga prosesnya lebih bagus“, Banyak 
pengalaman dan ilmu yang didapat selama perbincangan, pertukaran dan 
pembaharuan dengan Pak Ivan berkiprah di Kandatel Bali dan diharapkan 
setelah mutasi ini Fixed Phone dapat mempertahankan prestasinya dan 
harus meningkatkan kinerjanya juga. Proses mutasi ini suatu batu 
loncatan di tempat baru agar lebih sukses dan berkarya.(Sec.Bali) 
release selasa, 21 April 2009 (datel,divre7) 

 
PENUTUPAN PELATIHAN APLIKASI INTERNET KONGDAM IX UDAYANA 

 
Pelatihan yang berlangsung dari tanggal 13 – 16 April 2009 yang di 
selenggarakan di Aula Kandatel Bali telah ditutup dan dinyatakan 
berhasil. Acara penutupan ini di tutup oleh Kolonel Inf Awaluddin Basri 
yang didampingi oleh Deputy GM Kandatel Bali Machsus Kusuma 
Apriyono, MGR Uner 7 Area 1 Aris Dwi Tjahjanto di Aula Kandatel Bali 
dan disaksikan GM Enterprise Regional 7 Firdaus Roeswandi. (16/4) 
 
GM Enterprise Regional 7 Firdaus Roeswandi secara langsung dari 
Makassar, menyampaikan “ Sangat penting sekarang dalam menyebarkan 
informasi dan teknologi pada masa saat ini. Teleconference saat ini juga 
merupakan kemajuan teknologi”. Layanan Teleconference ini juga 
sangat bermanfaat karena dimana saja dan kapan saja dapat digunakan 
dan lebih efisien dan efektif. Dan tujuan dalam pelatihan ini dapat 
menyebarluaskan kemajuan para prajuritnya TNI untuk pengembangan IT 
pada saat ini. Lebih lanjut disampaikan, E-Militer dalam TNI ini agar 
lebih cepat berkembang dan sesuai harapan Mabes TNI, dan permohonan 
maaf apabila dalam penyelengaraan pelatihan ini ada hal-hal kurang 
memuaskan agar dimaafkan. 
 
Perwakilan dari Kogdam IX Udayana, Kolonel Inf. Awaluddin Basri yang 
mewakili Pangdam IX Udayana Mayor Jenderal TNI Hotmangaradja 
Pandjaitan yang berhalangan hadir karena ada tugas di tempat 
lain, menutup Pelatihan pada siang hari ini. Dalam sambutannya, 
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menyampaikan pesan dari Pangdam, “ Hasil pelatihan ini dapat 
bermanfaat dalam melakukan tugas sesuai di satuannya masing-masing. 
Dan internet memberikan hasil untuk memperluas jangkauan informasi 
yang masih lemah dalam TNI ini”. Lebih lanjut lagi, diharuskan dipelajari 
dan dikuasai serta jangan melupakan ilmu yang didapat dan diterapkan 
dalam satuan masing-masing. 
 
Acara terakhir adalah penyerahan penghargaan kepada 4 peserta 
peklatihan yang berprestasi dengan harapan acara pelatihan ini menjadi 
titik awal kerjasama antara TNI dan Telkom yang sama-sama merupakan 
instansi pemerintah guna memajukan bangsa.(Sec.Bali) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PELATIHAN QUALITY OF SALES KANDATEL BALI 

 
Pelatihan untuk para sales dengan diberi bimbingan dalam menjalankan 
tugasnya lebih baik lagi, dibuka oleh Deputy GM Kandatel Bali Machsus 
Kusuma A di kantor Telkom OPMC. Acara ini diadakan untuk peserta 
pelatihan sejumlah 15 orang dari Bali dan NTB. Dengan tujuan 
membangun strategi penjualan yang berkualitas dalam menetapkan 
keunggulan bersaing yang berkesinambungan. (rabu,15/4) 
 
Dalam sambutannya, Deputy GM Kandatel Bali Machsus KA “Diharapkan 
berbahagia, karena mendapatkan tambahan ilmu khususnya dari misi 
pelayanan”. Lebih lanjut lagi dalam sambutannya, kualitas perwujudan 
untuk pelanggan menyajikan pelayan yang terbaik (Telkom hidup), untuk 
perusahaan agar performancenya harus bertumbuh dengan dilengkapi 
SDM yang berprestasi, dan untuk kompetitor kita harus selalu 
waspada. Dapat dilihat sejarah Telkom berdiri yang sudah lama, 
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jangan kalah dengan kompetitor yang lain yang baru beberapa tahun 
berjusng tetapi sudah banyak prestasi. Untuk itu dengan melihat jumlah 
penduduk di Bali 4,5 juta orang, diharapkan setiap sales membawa lebih 
dari 2nomor setiap harinya. Pesan terakhir dari Machsus KA, kualitas 
penjualan dari belum tahu menjadi tahu serta bisa diterapkan dalam 
pekerjaan sehari-hari, sehingga ilmu dalam pelatihan ini dapat 
bermanfaat bagi perusahaan dan pegawai. 
 
Diharapkan dalam pelatihan ini dapat mengembangkan strategi menjual 
yang dinamis, serat menengimplementasikan pendekatan yang 
berorientasi kepada pelanggan dan juga dapat mengembangkan 
strategipenjualan yang efektif dan berkesinambungan. (Sec.Bali) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Release Selasa,21 April 2009 (datel, divre, portal) 
TELKOM BALI GELAR DHARMA SHANTI DI HONGKONG GARDEN RESTAORAN 
Dharma Santhi  dalam rangkaian Hari Suci Nyepi Tahun Caka 1931Telkom 
Bali diselenggarkan Sabtu 18 April 2009 di Hongong Garden Restaoran bay 
pass Ngurah Rai.Acara Dharma Santhi mengambil thema “Melalui Dharma 
Sasnthi Kita Tingkatkan Semangat Menyama Braya untuk Meningkatkan 
Etos Kerja Dalam Pengabdian Kepada Perusahaan”.Hadir pada acara 
tersebut GM Kandatel Bali, Deputy GM Kandatel Bali, Para Manager Unit 
Telkom Bali dan Para JM Kancatel se Bali serta Umat sedharma Suka 
Duka Telkom Bali beserta keluarga serta  Pendarmawacana 
Prop.Dr.I Made Titib. 
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Ketua Panitia Dharma Santhi I Nyoman Widnyana Karang melaporkan 
kegiatan ini secara rutine terus dilaksanakan oleh umat Hindu Telkom 
Bali, dengan tujuan untuk lebih meningkatkan srada kepada Tuhan yang 
Maha Kuasa, juga memupuk rasa kebersamaan melalui sima krama 
diantara kita saling maaf memaafkan diantara kita baik sebagai umat 
Hindu maupun dalam hubungannya menyama braya yang nantinya akan 
memberikan dampak  meningkatkan etos kerja dalam pengabdiannya 
kepada perusahaan. Lebih lanjut dilaporkan dalam kegiatan Dharma 
Santhi beberapa kegiatan yang telah dilakukan umat Hindu Telkom 
antara lain program Ngayah mereresik di Pura Besakih sekaligus 
memberikan bantuan 27 buah pesawat Flexi kepada para Pinandita, 
bantuan penghijauan dan  sumbangan 20 buah tong sampah dari piper 
glass. Dari segi sosial Suka Duka Hindu Telkom memberikan bantuan 
sosial kepada anak yang mengalami masa pertumbuhan tidak normal 
melalui kerja sama Wirasa Bali TV di Desa Jehem Tembuku Bangli serta 
Tirtayatra ke Pura Puncak Mangu dan Pura Bukit Sinunggal Ds. Tajun 
Singaraja. 
 
I Gede Negara selaku GM Kandatel Bali dalam sambutannya mengatakan 
dalam era kompetisi dewasa ini persaingan bisnis telekomunikasi 
menjadi sangat ketat. Persaingan tidak hanya berbasis perangkat dan 
teknologi yang canggih, namun tidak kalah pentingnya sumber daya 
manusianya (SDM). Hal ini menuntut SDM  trampil, cerdas dan 
Propesional dan tidak itu juga, tapi  dituntut SDM yang berbudi pekerti 
luhur serta berakhlak mulia dalam melayani kebutuhan pelanggan. 
  
SDM merupakan salah satu aset yang sangat berharga, oleh karena itu 
pembinaan terhadap SDM Telkom menjadi sangat penting dan strategis 
terhadap kelangsungan hidup Telkom masa kini dan yang akan datang. 
Salah satu contoh adalah pembinaan IBO kepada seluruh pegawai beserta 
keluarganya seperti yang kita laksanakan hari ini dalam bentuk 
peringatan Hari Raya Besar Keagamaan Hari Suci Nyepi Tahun Caka 1931.  
Lebih lanjut I Gede Negara mengatakan Sesuai Thema yang 
diketengahkan  pada Dharma Santhi kali ini sangat tepat dan mengena  
karena era persaingan pertelekomunikasian saat ini sudah semakin ketat. 
Untuk itu perlu ditumbuh kembangkan rasa menyama braya atau 
persatuan  dan tingkatkan etos kerja yang tinggi, sehingga  diharapkan 
lahir insan-insan telkom  yang berkualitas, memiliki Intelektualitas  
dengan dibarengi moralitas, iman dan taqwa yang tinggi pula. Sehingga 
mampu memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan. 
 
Mengakhiri sambutannya GM kandatel Bali I Gede Negara mengajak  
kepada keluarga besar Telkom Bali memaknai spirit perayaan Nyepi 
melalui Dharma Santhi  dapat menjadikan pedoman serta acuan 
dalam memelihara kekompakan dan kerja sama diantara kita baik 
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internal Datel maupun antar Unit Kerja di Telkom sehingga Telkom tetap 
eksis dan bisa memenangkan persaingan. (Sec.Bali)  

 

Release Selasa 21 April 2009 (datel,divre,portal) 

 

SERTIJAB PEJABAT KANDATEL BALI 
 

Serah Terima Jabatan di Kandatel Bali yang berlangsung di Ruang Rapat 
Kandatel Bali. Penyerahan surat keputusan kepada Mgr Business 
Performance Sigit Marsono menjadi Deputy GM Kandatel Mataram, JM 
Kancatel Semarapura Ida Bagus Made Arthana menjadi Asman Indirect 
Channel Management, Kandatel Secretary I Ketut Purwa menjadi Asman 
Security & Savety, JM Kancatel Negara I Ketut Rumada menjadi Kandatel 
Secretary dan Pgs. Mgr Business Performance oleh Deputy GM Kandatel 
Bali, Machsus KA. Hadir pula GM Kandatel Bali I Gede Negara, JM 
Kancatel se Bali dan para Manager,Jumat(17/4). 
 
I Ketut Rumadha selaku Kandatel Secretary yang baru menyampaikan 
sambutannya, “ dalam  4  tahun 8 bulan di negara dapat terselesaikan 
dengan baik, tapi tentu saja banyak hal-hal yang kurang baik mohon 
dimaafkan”.Dan kami sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab 
dengan baik. 
 
“Kurang lebih 11 hari, mendapatkan surat mutasi ini tetapi menunggu 
pemilu jadi sekarang baru dapat terlaksana penandatanganan sertijab 
ini”, sambutan dari Bagus Arthana. Selama menjabat JM Kancatel 
Semarapura kurun waktu 2 tahun, positifnya dapat meningkatkan sales 
flexi dan sales speedy yang diatas target. Kekurangannya pun juga ada, 
dalam SDMnya kurang tetapi kami berusaha mempertahankan sampai 
sekarang. 
 
Deputy GM Kandatel Mataram yang baru Sigit Marsono, menyampaikan 
sambutan perpisahannya “Biarkan kebaikan datang dari segala penjuru, 
itu merupakan slogan selama saya pertama bekerja di Telkom.” 
kekuatan dan ketajaman dalam pekerjaan difungsikan untuk mengelola 
perusahaan agar berjalan dengan baik.  
 
I Gede Negara dalam sambutannya, “Ini merupakan acara mendadak dan 
sederhana, tetapi jangan dilihat dari kesederhanaan tetapi kita harus 
lebih meningkatkan performance dari tiap-tiap jabatan baru ini”. Untuk 
Bp Sigit Marsono selamat jalan dan semoga sukses di tempat yang baru. 
Dan untuk para peserta mutasi lainnya diharapkan dalam promosi 
jabatan ini kerjasama yang sudah dipupuk sebelumnya dapat 
dipraktekkan lebih baik lagi di tempat baru karena banyak 

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



 

 

127 

127 

tantangan yang datang. Lebih lanjut dikatakan, kita mempunyai multi 
dimensi dan multi service yang harus dipertahankan dan ditingkatkan 
karena dapat dilihat saat ini dapat berjalan dengan baik dan seatle 
sesuai slogan Telkom “Tetap Semangat dan Tetap yang Terbaik di Divre 
VII”.(Sec.Bali) 

 

    

 

 

 

 

 

release, Selasa, 21 april 2009 (datel, divre7, portal) 

PENGELOLAAN JARINGAN STO UBUNG DAN SEMINYAK BALI 
DIOUTSOURCHINGKAN 
 
Untuk pertama kalinya di Bali, dua STO sekaligus , Ubung dan Seminyak,   
pengelolaan jaringannya di outsourchingkan kepada mitra. Kedua STO 
tersebut saat ini jaringannya dikelola oleh Kopegtel Insan Denpasar 
sebagai pemenang tender dalam lelang yang diadakan beberapa waktu 
yang lalu.  Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh GM Kandatel Bali, I 
Gede Negara kepada Manager Kopegtel Insan Denpasar, I Dewa Made 
Mertha dalam apel Jawara yang diikuti oleh para insan Jawara Kandatel 
Bali pada Jumat 17/04 di halaman gedung OPMC Renon Denpasar.  
 
I Gede Negara dalam amanatnya mengatakan bahwa hari tersebut 
merupakan hari yang bersejarah bagi kandatel Bali dimana untuk 
pertama kalinya pengelolaan jaringan dikelolakan kepada pihak ketiga. 
Secara bertahap pengelolaan STO lainnya juga akan dioutsourchingkan. 
Untuk itu dengan adanya kebijakan ini,  kepada para insan  jawara 
diharapkan untuk merubah paradigma dan pola kerja.  
Kepada Kopegtel Insan Denpasar I Gede Negara menegaskan  bahwa 
Kopegtel dalam mengelola jaringan di kedua STO ini pada dasarnya 
bertindak untuk dan atas nama PT. Telkom. Untuk itu diharapkan agar 
Kopegtel  bekerja profesional sesuai dengan yang sudah disepakati dalam 
kontrak dan secara berkesinambungan meningkatkan kompetensi 
personilnya terutama kompetensi broadband. Mengingat kedepannya 
optimalisasi jaringan kebel  lebih diarahkan kepada pemasaran produk 
produk berbasis new wave.    
 
Dengan dioutsourchingkannya pengelolaan jaringan di kedua STO 
ini, karyawan   yang selama ini menangani operasional di daerah 
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tersebut dialihkan ke tempat lain. Selanjutnya  hanya akan ditempatkan 
seorang   supervisor untuk monitoring. Sedangkan selama masa transisi 
sampai dengan 31 Mei  2009 operasional ditangani secara tandem antara 
karyawan eksisting dan personil dari mitra untuk menghindari adanya 
penurunan kualitas layanan, sehingga pada 1 Juni 2009 nanti diharapkan 
personil Kopegtel sudah benar benar siap melaksanakan pemeliharaan 
jaringan di kedua STO tersebut. (Sec.Bali/*) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Release Rabu, 22 April 2009 (datel,divre,Portal) 
DUA CATEL DATEL BALI DIJABAT SATU JUNIOR MANAGER 

 
Dalam acara pisah sambut Kancatel Negara dan pelepasan Pendi 
Kancatel Negara yang berlangsung di halaman Plasa Kancatel Negara. 
Acara yang dihadiri oleh GM Kandatel Bali I Gede Negara, para Manager 
Kandatel Bali, JM Kancatel se Bali, Anggota Forsiska dan para pinisepuh 
serta karyawan kancatel negara Senin,(20/4). 
 
Peserta pendi yaitu Nyoman Suitna dan I Nengah Data, memberikan 
sambutan terakhirnya dalam acara perpisahan ini. Dalam sambutan 
tersebut sama-sama menyampaikan permintaan maaf kepada setiap 
rekan kerjanya selama di Kancatel Negara atas perilaku maupun tutur 
kata. Disampaikan juga terimakasih atas segala bimbingan, kritik, 
maupun sarannya selama bergabung di Kancatel Negara terkhusus selama 
dipimpin oleh I Ketut Rumadha selaku JM Kancatel Negara. Lebih lanjut 
dalam setiap target penjualan, dikerjakan dengan semaksimal mungkin 
dengan bantuan dan kerja sama para karyawan yang kompak. 
 
 
Selaku Kandatel Secretary I Ketut Rumadha, menyampaikan 
sambutannya “Betapa beban berat dalam penjualan produk Telkom, 
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yang sangat berbeda dengan penjualan asuransi yang sangat cepat 
dipercaya oleh customer”. Tetapi berkat perjuangan dan kinerja keras 
dari setiap karyawan dan Kopegtel di Kancatel Negara dan kontribusi dari 
seluruh satpam, Plaza Kancatel Negara mendapat juara III se Divre VII 
mewakili Bali. Lebih lanjut dalam sambutannya, kita memaksimalkan 
tenaga yang sedikit ini di Kancatel Negara dan berbuat secara maksimal 
dan janji pribadinya akan coba untuk berbuat lebih baik. 
 
Pgs.JM Kancatel Negara yang saat ini dipimpin oleh I Wayan Sudastra 
yang juga selaku JM Kancatel Tabanan, menyampaikan “Mohon 
bantuannya agar dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab sekarang 
ini lebih maksimal dan mohon ditegur bila mendapatkan kesalahan”. 
Dalam tugas yang baru ini, Wayan Sudastra akan meningkatkan kinerja di 
Kancatel Negara yang sudah baik. Dan diharapkan bantuan dari Kandatel 
agar dapat saling berkomunikasi, bersolusi dan sharing informasi. 
 
Ketua Forsiska dalam sambutannya, “Kepada setiap ibu-ibu anggota 
Forsiska diharapkan tetap mendukung kinerja para suami dan tetap juga 
melakukan kegiatan sosial seperti mengadakan kunjungan kepada setiap 
karyawan/anggota yang sakit”. Terkhusus kepada Ibu Rumadha agar 
lebih aktif lagi dalam mengikuti kegiatan di Forsisika dan setiap ibu-ibu 
selalu mendukung pekerjaan suami dalam keadaan apapun. 
 
I Gede Negara juga menyampaikan sambutannya, “Kami melakukan 
kunjungan pasca pendi ini ke Singaraja dan Negara memantau 
operasional kerja apakah berjalan dengan normal”. Pada saat ini bisnis 
sudah berubah dan kompetisi kepada 11 pemain dalam bisnis 
Telekomunikasi, maka kita harus meningkatkan loyalitas kerja. Di 
Kancatel Negara dapat menjadi contoh dalam penjualan Sales Phone 
yang bekerjasama dengan Asuransi Bumiputera yang berbeda dengan 
yang lainnya, untuk itu mohon dipertahankan kepada Wayan Sudastra 
atas kinerja yang telah dilakukan oleh I Ketut Rumadha. Bisnis pada saat 
ini sudah luar biasa, sehingga kita melakukan dengan cara yang luar 
biasa juga. Tingkatkan penjualan 3 produk Telkom yaitu Flexi, Speedy 
dan Wireline.(Sec.Bali) 
Release Rabu, 22 April 2009 (datel,divre,Portal) 

 

GM KANDATEL BALI PANTAU OPERASIONAL PASKA PENDI 

Dengan luasnya daerah layanan Catel Singaraja dan catel Negara GM 
Kandatel Bali, I Gede Negara yang didampingi Mgr Sales Data & Vas, 
Baron Sriwijaya juga selaku Pgs. MGR SFP dan Mgr Customer Care , AA 
Bgs Segara memantau langsung operasional kedua Catel dan 
berkomunikasi dengan para karyawan tentang job yang ditangani 
langsung dilapangan tentang apa-apa yang menjadi kendala 
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operasional pasca pendi di bulan april yang lalu. 

Junior Manager Kancatel Singaraja, I Nyoman Supartha mengatakan 
sampai saat ini operasional berjalan normal, walaupun kateristik daerah 
layanan Catel singaraja cukup  menantang terbentang dipantai utara 
Pulau Bali yang meliputi Seririt, lovina, Pupuan dengan kapasitas 
terpasang 12500 sst. dengan jumlah karyawan 13 orang ditambah 13 
orang tenaga outsoruching. Lebih lanjut dikatakan gangguan yang terjadi 
setiap hari rata-rata 20 gangguan untuk semua daerah layanan di 
Singaraja. 

Junior Manager Kancatel Negara mengatakan operasional paska pendi di 
daerah layanan Negara yang mencakup Gilimanuk dengan kapasitas 
terpasang dengan 5064 sst dilayani 5 personil ditambah 8 orang tenaga 
outsourching. Lebih lanjut dikatakan masalah yang sedang digarap 
tentang penurunan 9 lokasi rural dengan batas waktu sampai juli 2009. 
selesai.  

 

GM Kandatel Bali, I Gede Negara mengatakan “Kita harus merespon 
program apapun yang terjadi dan merubah sikap agar menjadi lebih baik 
serta meningkatkan pelayanan”. Dalam kunjungan pasca pendi ini, lebih 
lanjut lagi disetiap perubahan dipahami dan dicermati. Dalam penjualan 
3 produk, telepon rumah, flexi, speedy dan juga harus tahu bagaimana 
setting speedy yang berbeda dengan flexi. (Sec.Bali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Release jumat 24 april 2009 (galeri,datel divre,portal) 
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FORSISKA TELKOM BALI RAYAKAN HARI KARTINI  
 

Dalam rangka menyambut Hari Kartini, ibu-ibu Forsiska Telkom Bali 
mengadakan berbagai kegiatan. Perayaan ini diadakan di Gedung 
Grahatel Serma Gede, Denpasar Bali yang dihadiri oleh GM Kandatel Bali 
I Gede Negara, Deputy GM Kandatel Bali Machsus Kusuma Apriyono dan 
para Manager kandatel Bali serta anggota Forsiska, Kamis (23/04). 
 
Ketua Penyelenggara dari Divisi Multimedia menyampaikan sambutan 
pembukaan mengatakan dengan semangat Kartini, kita perjuangkan 
emansipasi wanita melalui kreatifitas dengan mengadakan lomba-lomba. 
Lomba-lomba yang diadakan yaitu memasak dengan bahan ubi (non 
beras) dan peragaan busana Kartini yang di ikuti ole-oleh anggota 
Forsiska. Dalam  kegiatan ini sangat meriah dan tercipta keakraban yang 
lebih antara anggota Forsiska dan acara ini berhasil juga atas dukungan 
dari management Telkom Bali. 
 
Peragaan busana yang menampilkan kreasi busana yang sesuai dengan 
cita-cita RA Kartini dimasa kini yang diikuti 16 peserta dan keluar 
sebagai juara pertama,kedua dan ketiga; Nyonya Robert Ferdinand Sinay 
(IS), Nyonya AA Ngr.Bgs. Segara (CC) dan Nyonya I Nyoman Sumertayasa 
(ANM). Sedangkan juara memasak hidangan kue non beras yang diikuti 14 
peserta, juara pertama diraih Nyonya Baron Sriwijaya (DATAVAS), Kedua 
dan ketiga dari Uner7 Area Bali (Dewi Aisyah. 
 
Ibu I Gede Negara selaku Ketua Forsiska, dalam sambutannya 
mengatakan kegiatan ini juga bertepatan dengan arisan Forsiska dan 
untuk menyambut Hari Kartini, maka kegiatan ini cukup meriah dengan 
diadakan berbagai lomba. Kita perjuangkan semangat Kartini dengan 
menjadi istri yang selalu mendukung kegiatan suami apapun dimapapun 
keadaanya. lebih lanjut dikatakan, kita harus teladani betapa gigihnya 
perjuangan Ibu Kartini demi emansipasi wanita agar sederajat dengan 
kaum pria, maka kita harus tetap perjuangkan di kehidupan saat 
ini.(Sec.Bali) 
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