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Tentang Laporan Tahunan

PT Dayamitra Telekomunikasi atau disebut “Mitratel” atau “Perusahaan” atau “Kami” menyajikan
Laporan Tahunan untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018. Laporan Tahunan ini
memuat informasi dan data kinerja keuangan dan hasil usaha berdasarkan data keuangan yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
Informasi dalam Laporan Tahunan ini diberikan pada tanggal yang ditentukan, tidak diperbarui.
Laporan Tahunan ini juga memuat pernyataan yang bersifat pandangan ke depan (forwardlooking statement), berupa informasi-informasi tentang ekspektasi dan proyeksi atas lingkungan
ekonomi, politik, dan sosial di Indonesia serta kinerja operasional dan prospek bisnis di masa
mendatang. Informasi tersebut dinyatakan dengan kata Proyeksi, Rencana, Strategi, dan Tujuan.
Sesuai definisi pada ketentuan yang berlaku, pernyataan forward-looking bukan merupakan
data historis.
Penyebutan ‘Indonesia” dalam Laporan Tahunan 2018 ini merujuk pada Republik Indonesia
sedangkan ‘Pemerintah” adalah Pemerintah Indonesia. Satuan mata uang “Rupiah” atau “Rp”
merujuk pada mata uang resmi Indonesia, sedangkan “Dollar AS” atau “USD” merujuk pada mata
uang resmi Amerika Serikat. Beberapa angka tertentu (termasuk persentase) telah mengalami
pembulatan. Kecuali disebutkan lain, semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang
Rupiah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) Indonesia.
Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Mitratel, silakan menghubungi kami:
PT Dayamitra Telekomunikasi
Telkom Landmark Tower, lt.27
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52 Jakarta 12710
Telpon : 021-27933363
Email : mitratel@mitratel.co.id
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2015
Penguatan Portofolio Bisnis dan
Ekspansi Pasar

2016
ENHANCING SUSTAINABLE AND
INNOVATIVE GROWTH IN DIGITAL ERA

2017
Berkarya Tiada Henti untuk Negeri

Tahun 2015 adalah tahun pengembangan
bisnis
Mitratel,
dimana
Perseroan
tidak hanya bertumpu pada jasa
penyewaan Tower, tetapi juga jasajasa baru yang memberikan prospek.
Mitratel terus melakukan inovasi dengan
mengembangkan portofolio bisnisnya
yang terbagi menjadi empat segmen bisnis
utama: Built to Suit (B2S), Colocation &
Reseller, Microcell, Tower Related Services
(Backhaul, Fronthaul dan lain-lain).

Terbentuknya suatu masyarakat digital
(digital society) tidak dapat dilepaskan dari
peranan Perusahaan penyedia infrastruktur
telekomunikasi. Di sinilah peranan Mitratel
yang secara konsisten terus memperkuat
platform teknologi dengan menyediakan
infrastruktur telekomunikasi terdepan.
Kami hadir untuk menopang masa depan
masyarakat digital di Indonesia.

Di tengah dinamika dan tantangan usaha
yang tidak ringan, kami bersyukur Mitratel
pada tahun 2017 masih mencatatkan kinerja
yang membanggakan baik operasional dan
keuangan dengan pertumbuhan di atas
rata-rata industri. Pencapaian tersebut
diikuti dengan sejumlah penghargaan.
Namun demikian, seluruh kinerja yang telah
kami capai, tidak semata untuk memenuhi
tuntutan keuntungan bisnis.
Sebagai bagian dari Telkom Group, Mitratel
telah membuktikan komitmennya untuk
turut serta membangun kawasan perbatasan
Negara Republik Indonesia demi menjaga
kedaulatan dan keutuhan NKRI dengan
moto “Di Perbatasan Semangat Kami Tak
Terbatas”. Mitratel telah melaksanakan
pembangunan tower sebanyak 203 site yang
tersebar di Kepulauan Natuna, Kepulauan
Anambas, Maluku Utara, Kepulauan Aru,
Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Maluku
Barat Daya, dan pedalaman Papua. Kerja dan
upaya kami di daerah-daerah perbatasan
tersebut, tiada lain merupakan persembahan
kinerja terbaik sebagai dedikasi dengan
berkarya tiada henti untuk negeri.
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“Potential Everywhere”
Untuk menjawab tantangan masa depan, Mitratel telah melakukan rebranding
termasuk memperkenalkan tagline baru sebagai sumber spirit dan redefinisi
peran Mitratel bagi masyarakat dan lingkungannya.
Tagline baru Potential Everywhere memiliki makna bahwa Mitratel meyakini
dapat menyebarkan potensi dan menciptakan peluang, baik bagi pelanggan,
pemerintahan, komunitas, platform bisnis, atau individu yang diberdayakan.
Mitratel mendukung semuanya untuk mencapai tujuan mereka yang

L
POTENTIAWHERE
Y

EVER Y

tanpa batas.
Pada tahun 2018, persaingan bisnis operator telekomunikasi di Tanah Air
semakin ketat seiring pesatnya pertumbuhan pelanggan pengguna data.
Namun peluang di industri telekomunikasi seiring berkembangnya masyarakat
digital (digital society) nyaris tanpa batas. Sebagai anak perusahaan
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang bergerak di bidang infrastruktur
telekomunikasi, Mitratel terus mengembangkan layanan, selaras dengan
perkembangan teknologi dan dinamika industri telekomunikasi terkini.
Tahun 2018 adalah tepat satu dasawarsa sejak Mitratel ditetapkan Telkom
Group sebagai pemain di bidang menara telekomunikasi. Dengan pertumbuhan
bisnis yang stabil, pendapatan perseroan yang solid, didukung efisiensi biaya,
Mitratel semakin memantapkan posisi sebagai yang terbaik di bisnis tower.
Kami terus membuka potensi-potensi strategis dan memperluas jangkauan
pelayanan bisnis baru, tidak terbatas hanya tower saja.
Kami bersyukur kapasitas dan kompetensi sumber daya yang dimiliki berhasil
memberikan layanan menyeluruh dan terintegrasi kepada berbagai operator
telekomunikasi dan perusahaan serta lembaga non telekomunikasi mitra
strategis Mitratel. Melalui pembangunan yang berkesinambungan dan
berbagai aksi korporasi strategis lainnya, Mitratel berupaya mempercepat
tercapainya visi perusahaan untuk menjadi leader dan provider terbaik dalam
penyediaan infrastruktur telekomunikasi di Asia Tenggara.
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Pencapaian

Jumlah Tower
(Makro & Mikro)

Jumlah Tenant
(Makro & Mikro)

Jumlah
(Tenant & Reseller)

12.485

15.712

22.206

Revenue

COE

EBITDA

4.522

2.422

2.099

Site

Triliun

Tenant

Triliun

Tenant

Triliun

Net Income

Ebitda Margin

Net Income Margin

449,6

46,4%

9,9%

CSI (Customer
Satisfaction Index)

EEI (Electronic
Equipment Insurance)

Jumlah Karyawan

87,25 %

83,92 %

Miliar

668
orang

Tenancy Ratio

1,25
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KILAs KINERJA

Menyajikan informasi mengenai kinerja keuangan dan kinerja operasional Mitratel
dengan menggunakan perbandingan kinerja dalam 3 tahun terakhir. Dalam bab ini
juga disampaikan mengenai ikhtisar obligasi dan dividen.
Ikhtisar Kinerja Keuangan

8

Ikhtisar Kinerja Operasional

10
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IKHTISAR KINERJa
LABA RUGI

4.089.164

2016

2017

10,6%

9,9%

2018

2016

2016

10,4%
2018

2017

449.633

407.394

Dalam juta Rupiah

304.904

11,4%
2018

2017

2.099.388

Laba Bersih

1.884.434

1.572.949

2.422.927

Dalam juta Rupiah

EBITDA

2.204.730

4.522.315

3.400.112

1.827.163

Dalam juta Rupiah

Beban Usaha

Dalam juta Rupiah

Pendapatan Usaha

2016

2018

2017

NERACA
Ekuitas

2018

2016

2017

(4,1%)

13.053.224

2017

13.606.255

2016

10.689.382

Dalam juta Rupiah

2018

14,7%

2.885.898

2017

2.516.798

2016

(8,3%)

2.171.003

Dalam juta Rupiah

Total Liablitas dan Ekuitas

10.167.327

2018

11.089.457

2017

8.518.379

13.606.255

2016

(4,1%)

13.053.224

10.689.382

Dalam juta Rupiah

Total Liabilitas

Dalam juta Rupiah

Total Aset

2018

RASIO KEUANGAN

8

2017

Dalam %
2016

2017
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2018

2016

2017

9,9%

10,0%

46,3%

46,1%

46,4%

(0,2%)
2018

0,56

0,50

2018

Net Income Margin

Dalam %

(0,06%)
2016

0,53

2017

EBITDA Margin

3,41

3,44

3,48

Dalam %

2016

0,03%

Dalam %

MARGIN

Debt to EBITDA

2018

9,0%

2017

(0,06%)

2,48

2016

2,54

0,16

0,16

0,16%

2,40

2018

0,14

0,03
2017

0,03
0.03

0,03
2016

0,03%

Current Ratio

Dalam %

DER

Dalam %

ROE

Dalam %

ROA

(0,1%)
2018

2016

2017

2018

01 |

Ikhtisar Kinerja

Ikhtisar
Kinerja

Kinerja Operasional
Jumlah Tenant
(Include Reseller)

2018

2016

2018

2016

2017

5,93%

1.25

22.206

19.368
2017

1.18

2017

1.14

2016

2.828

Pertumbuhan Yoy (%)

Tenancy Ratio

Dalam %

15.737

2018

20,09%

15.712

13.083

2017

9.851

11.061

2016

12,87%

12.485

8.636

Pertumbuhan Yoy (%)

Jumlah Tenant
(Makro & Mikro)

Pertumbuhan Yoy (%)

Jumlah Tower
(Makro & Mikro)

2018

86%

2016

2017

1,25%

87%

85%

Indeks Kepuasan
Pelanggan (CSI)

2018
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LAPORAN
Menyajikan informasi mengenai laporan pengawasan Dewan Komisaris
dan Direksi tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan serta pengelolaan
Mitratel yang mencakup hasil usaha, kinerja keuangan, pemetaan terhadap
tantangan, kendala, dan prospek usaha.

Laporan Dewan Komisaris

12

Laporan Direksi

18

Surat Kepada Pemegang Saham

24

10
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Laporan

Bob Apriawan | Komisaris Utama

P

uji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita sehingga
PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) telah berhasil
melalui tahun 2018 sebagai salah satu anak Perusahaan Telkom
dengan kinerja yang sangat membanggakan.
Para Pemegang Saham yang terhormat, perkenankanlah kami
atas nama Dewan Komisaris menyampaikan laporan pengawasan
terhadap jalannya manajemen Mitratel sepanjang tahun 2018.
Secara khusus Dewan Komisaris telah menjalankan pengawasan
serta memberikan nasihat, arahan, serta masukan-masukan
kepada Direksi sehubungan dengan pengelolaan Perseroan.
Kami bersyukur bahwa semua arahan, masukan-masukan yang
kami berikan telah dilaksanakan dengan baik oleh manajemen.

12
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Pandangan Umum terhadap Ekonomi dan Industri
Di tahun 2018, Mitratel mencatatkan keberhasilan dalam kinerja.
Walaupun dihadapkan kepada dinamika serta tantangan usaha
yang tidak ringan, Mitratel berhasil menghadapi dengan baik.
Sejumlah inisiatif strategis yang disiapkan telah dilaksanakan
dengan tepat dan saksama oleh manajemen.
Keberhasilan dicapai berkat konsistensi Perseroan dalam
menjalankan bisnis berdasarkan kaidah industri dan niaga yang
sehat, memiliki sumber daya yang mampu menghasilkan value
creation, comply dengan peraturan dan memiliki arah serta
strategis yang jelas. Sebagai anak usaha Telkom Group, Mitratel
sejalan dengan implementasi transformasi BUMN yang ditujukan
sebagai agen pembangunan dan penciptaan nilai tambah bagi
perekonomian nasional.
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Mengokohkan
Landasan
Pertumbuhan
Berkelanjutan

Dalam hal ini, kami menilai Direksi telah bekerja
keras dan sungguh-sungguh diantaranya dengan
terobosan penting melalui penguatan organisasi.
Komitmen Perseroan melanjutkan
agenda
transformasi secara sungguh-sungguh telah
dijalankan dalam rangka mengokohkan landasan
pertumbuhan
secara
berkelanjutan. Terkait
hal tersebut tercermin dari usaha manajemen
meningkatkan kompetensi internal dengan
memperkuat SDM di berbagai lini organisasi.
Kami juga melihat bahwa upaya manajemen
tidak berdiam diri menghadapi perekonomian
Indonesia yang dibayang-bayangi oleh dinamika
perekonomian global dan tantangan domestik,
seperti terbatasnya ruang stimulus fiskal.
Masih lesunya aktivitas di sektor usaha dan tren
penurunan pertumbuhan ekonomi potensial,
menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah
untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi
5,4% produk domestik bruto.

Posisi kuat sebagai penyedia infrastruktur
telekomunikasi semakin kokoh di tahun 2018.
Didukung 668 karyawan, Perseroan terus
menorehkan prestasinya.
Kinerja operasional
maupun keuangan di tahun 2018 tumbuh positif di
atas rata-rata industri.
Kami dengan senang mengumumkan kinerja
keuangan dan operasional pada tahun 2018.
Mitratel meraih revenue sebesar Rp4,522 triliun,
atau meningkat 11% jika dibandingkan dengan
tahun 2017 yang sebesar Rp4,09 triliun. EBITDA
Perseroan di tahun 2018 sebesar Rp2,099 triliun
atau meningkat 11% dibandingkan dengan tahun
2017 yang sebesar Rp1,88 triliun. Sedangkan
laba bersih tercatat mencapai angka Rp449,6
miliar, mengalami peningkatan sebesar 10% bila
dibandingkan dengan Laba Bersih yang diperoleh
pada tahun 2017 sebesar Rp407 miliar. Alat
produksi kami telah meningkat menjadi 12.485
sites telekomunikasi dan 22.206 penyewaan
sampai 31 Desember 2018.

Pandangan atas Kinerja Direksi
Manajemen juga kami nilai berhasil mengambil
langkah-langkah sangat strategis menghadapi
kondisi persaingan industri telekomunikasi yang
semakin ketat. Manajemen telah terus berusaha
meningkatkan kinerjanya. Terutama adalah
upaya-upayanya membuat terobosan inovatif
menyambut era digitalisasi bisnis telekomunikasi.
Manajemen yang tetap fokus pada penguatan
bisnis penyediaan infrastruktur telekomunikasi
terus melakukan pengembangan bisnis melalui
penambahan ragam produk. Kami bersyukur, semua
upaya dan langkah-langkah yang telah disusun
telah membuahkan hasil gemilang. Namun, seperti
dicanangkan oleh manajemen, bekerja seperti
sebelumnya tidak akan mampu mengejar lagi
karena lingkungan bisnis telah berubah.

Pandangan atas Prospek Usaha
Pada tahun 2018, industri telekomunikasi
di Indonesia mengalami masa-masa yang
cukup meyakinkan ditopang sejumlah event
berskala
internasional.
Sepanjang
tahun
2018, sektor telekomunikasi termasuk yang
paling pesat pertumbuhannya. Tahun 2018,
berdasarkan lapangan usaha, sektor informasi
dan telekomunikasi mencatatkan pertumbuhan
sebesar 7,04%, keempat tertinggi setelah sektor
lapangan jasa usaha lainnya. Hal tersebut terutama
dipengaruhi membaiknya margin layanan data dan
potensi pertumbuhan jangka panjang di sektor
informasi dan telekomunikasi.
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Kondisi tersebut tentu saja melegakan. Terjadinya peningkatan
permintaan pelanggan data, kami melihat peluang yang sangat
besar untuk menambahkan layanan penyewaan infrastruktur
telekomunikasi. Tantangan demi tantangan terus kami respon
secara proaktif dengan memupuk semangat, kerja keras, serta
optimisme kuat bahwa Mitratel mampu terus eksis di tengah
berbagai dinamika dan tantangan melalui serangkaian terobosan
bisnis baru.

Pandangan dan Penerapan WBS
Dewan Komisaris meyakini bahwa seluruh upaya strategis yang
telah dijalankan akan terus membawa Perseroan ke arah yang
lebih baik di masa-masa yang akan datang. Sistem pelaporan
pelanggaran atau Whistle Blowing System dimanfaatkan Dewan
Komisaris sebagai salah satu unsur pengendalian internal. Sistem
tersebut dirancang dan dijalankan oleh Dewan Komisaris untuk
mencegah, mengidentifikasi dan mendeteksi kemungkinan adanya
tindak pidana (fraud) dan pelanggaran terhadap peraturan yang
berlaku, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Perseroan.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Kami berkomitmen pada Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yang
mengutamakan kepentingan jangka panjang para pemangku
kepentingan, memperkuat akuntabilitas Dewan dan manajemen,
dan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap
Perseroan. Guna mendukung efektivitas pelaksanaan dan
tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite
Audit dan komite-komite lainnya. Tugas dan wewenang komitekomite penunjang Dewan Komisaris telah didefinisikan dengan
jelas, sehingga dapat berperan secara efektif dalam membantu
Dewan Komisaris. Kami bertemu secara rutin untuk meninjau dan
mengawasi operasional Perseroan.

14
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Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Sebagai perusahaan infrastruktur telekomunikasi, kami selalu
berusaha untuk selalu dekat dan bersentuhan langsung dengan
masyarakat. Oleh karenanya, kami memiliki komitmen tinggi
untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial secara
berkelanjutan. Kegiatan CSR yang kami laksanakan mencerminkan
tanggung jawab moral terhadap para pemangku kepentingan
strategis, yang akan tetap mengedepankan prinsip-prinsip
kemanusiaan. Antara lain berpartisipasi untuk membantu korban
bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris
Sesuai dengan keputusan RUPST tanggal 28 Mei 2018, terjadi
perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris. Pemegang
saham menetapkan perubahan susunan Dewan Komisaris
Mitratel, yakni dengan pengangkatan kami, Bob Apriawan sebagai
Komisaris Utama. Selain perubahan tersebut, kami dengan
senang menyambut kehadiran Bapak Herlan Wijanarko sebagai
Direktur Utama baru. Beliau adalah sosok yang memiliki kecakapan
kompetensi dan kapasitas yang akan mampu membawa Perseroan
ke depan yang lebih baik. Kami yakin bahwa komposisi Dewan
Komisaris dan Direksi yang ada saat ini dapat memberikan kinerja
Perseroan lebih baik lagi.

Sasaran ke Depan
Dewan Komisaris meyakini masih sangat banyak potensi dan
peluang-peluang yang bisa diciptakan Mitratel. Diantara potensi
dan peluang tersebut masih ada yang belum dilakukan di sektor
digital. Tren internet of thing (IoT) harus segera diimplementasikan
dan dikembangkan. Kami menitipkan kepada manajemen agar
bersungguh-sungguh memetakan peluang tersebut dan dengan
strategi terbaik mengambil potensi bisnis tersebut dengan
tidak meninggalkan begitu saja portofolio yang sudah dimiliki
Mitratel terutama dalam rangka meningkatkan pendapatan
Non-captive. Kami berkeyakinan akan tetap menjadi penyedia
utama infrastruktur dan layanan telekomunikasi paling utama di
Indonesia, bahkan mungkin di Asia Tenggara.
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Apresiasi
Atas pencapaian-pencapaian di tahun 2018, sekali lagi kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada
manajemen. Tahun 2018 merupakan tahun yang istimewa bagi Mitratel karena merupakan tahun kesepuluh atau
satu dasawarsa sejak Telkom Group menugaskan Mitratel menjalankan bisnis tower. Terbukti Perseroan mampu
mewujudkan komitmen bekerja memenuhi target keuangan dan operasional.
Karena itu atas kerja keras, upaya, serta kesungguhan manajemen Mitratel, kami sekali-lagi menyampaikan rasa
bangga. Untuk itu, dalam kesempatan ini, atas nama seluruh Dewan Komisaris, kami mengucapkan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Direksi. Kami ingin menyampaikan terima yang sama kepada karyawan
atas kontribusi mereka yang luar biasa serta dedikasi tinggi yang telah ditunjukkan sepanjang tahun 2018.

Jakarta, Januari 2019

Bob Apriawan
Komisaris Utama
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HENRY CHRISTIADI (Komisaris), BOB APRIAWAN (Komisaris Utama)
PRIYONO (Komisaris), FAJAR WIBAWA (Komisaris)
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Herlan Wijanarko | Direktur Utama

P

ara pemegang saham yang Terhormat, Puji syukur kita
panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
memberikan rahmat-Nya kepada kita sehingga Perseroan
mampu melalui tahun 2018 dengan sangat baik. Pada kesempatan
ini, perkenankan saya mewakili Dewan Direksi PT Dayamitra
Telekomunikasi (Mitratel) menyampaikan laporan pelaksanaan
kinerja atas pengelolaan perusahaan yang telah kami lakukan
selama tahun 2018.

Pandangan Umum terhadap Ekonomi dan Industri
Secara umum perekonomian global sepanjang tahun 2018 cukup
stabil meskipun menghadapi risiko stagnasi ekonomi. Hal itu
dipengaruhi faktor meningkatnya ketegangan “perang dagang”
yang dilancarkan Amerika Serikat terhadap China. Kondisi tersebut
membuat laju percepatan pertumbuhan ekonomi dunia sedikit
mengalami perlambatan dari tren pemulihan yang cukup positif
beberapa tahun terakhir.
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Kondisi perekonomian global yang cukup baik ini ditopang
oleh pemulihan ekonomi di kawasan negara-negara maju.
Amerika Serikat masih menjadi motor utama perekonomian dunia,
terutama untuk kawasan negara maju. Kondisi perekonomian
global masih dipengaruhi upaya normalisasi kebijakan Bank
Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve (The Fed) yang
menaikkan suku bunga.
Meskipun perekonomian global mengalami stagnasi, kinerja
perekonomian Indonesia cenderung lebih positif. Badan Pusat
Statistik mencatat tren penguatan perekonomian domestik
terus berlanjut. Tahun 2018, ekonomi Indonesia tumbuh 5,17%.
Naik dibandingkan catatan pertumbuhan 2017 sebesar 5,07%.
Hal ini menunjukkan berlanjutnya momentum pertumbuhan
ekonomi nasional.
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh
Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang
melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,08%.
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Lebih Sigap
Merespon
Perubahan
Perilaku
Digital Society

Di mana, konsumsi
rumah
tangga
tetap
menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi
dalam negeri. Konsumsi domestik memberikan
kontribusi signifikan pada Produk Domestik Bruto
(PDB) yang menandakan adanya peningkatan
daya
beli
masyarakat.
Kondisi
tersebut
memperkuat harapan bahwa perekonomian pada
tahun-tahun mendatang akan tumbuh lebih baik.
Dari sisi produksi, berdasarkan lapangan usaha,
laju pertumbuhan PDB tertinggi dicapai oleh jasa
perusahaan dan jasa lainnya mencapai 8,64% dan
8,99%. Adapun sektor informasi dan komunikasi
mencatat pertumbuhan yang sangat baik di
urutan keempat dengan angka laju pertumbuhan
7,04%. Lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi
nasional. Hal ini berarti industri telekomunikasi
masih memberikan kontribusi yang cukup
signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional
secara keseluruhan.

Inisiatif Strategis
Perjalanan Mitratel sepanjang tahun 2018, tidak
dapat dilepaskan dari kondisi perekonomian
Indonesia serta dinamika usaha yang terjadi
dalam lingkup industri terkait. Meskipun industri
informasi dan komunikasi masih tumbuh lebih baik
dibandingkan rerata pertumbuhan PDB nasional,
tren industrinya telah menunjukkan kondisi jenuh.
Hal tersebut ditunjukkan dengan pertumbuhannya
yang menurun. Industri telekomunikasi berbasis
mobile phone semakin terdisrupsi oleh kemajuan
industri digital yang sangat pesat.
Industri telekomunikasi sepanjang tahun 2018
juga diwarnai oleh semakin cepatnya perubahan
kebutuhan dan perilaku masyarakat yang
berimplikasi pada semakin tingginya permintaan
akan layanan broadband dengan kualitas tinggi.
Connectivity dan berbagai layanan berbasis
digital semakin menjadi
kebutuhan
guna
menunjang aktivitas sehari-hari termasuk dalam
kegiatan ekonomi.
Direksi
dengan dukungan Dewan Komisaris
merespon perubahan perilaku dan kebutuhan
masyarakat
akan layanan telekomunikasi di
era digital secara sigap, sehingga menghasilkan
kinerja Perseroan yang memuaskan. Kami melihat
perubahan perilaku digital society yang tumbuh
sangat pesat merupakan peluang tanpa batas
untuk mengembangkan produk dan layanan
yang lebih memuaskan pelanggan infrastruktur
telekomunikasi. Antara lain menyiapkan portofolio
produk dengan platform internet of things (IoT),
yang masih berhubungan dengan bisnis tower.

Kendala dan Strategi Penyelesaiannya
Berbagai upaya inovasi dan investasi yang dilakukan
sepanjang tahun 2018 menunjukkan kesungguhan
kami untuk mengakselerasi terwujudnya ekonomi
digital Indonesia. Di tengah tekanan di industri
telekomunikasi yang semakin ketat, Mitratel sangat
beruntung dapat bertahan bahkan mencatatkan
kinerja yang sehat. Pertumbuhan triple double
digit (rata-rata di atas 10%). Puji Syukur pada tutup
tahun 2018, Mitratel membukukan pendapatan,
EBITDA, dan laba bersih masing-masing
sebesar 11%, 11%, dan 10%.
Lonjakan layanan data yang belum diikuti dengan
pendapatan yang belum menjanjikan bagi operator
telekomunikasi, dengan sendirinya memberikan
efek kepada para penyedia infrastruktur
telekomunikasi termasuk Mitratel. Menurunnya
pendapatan operator telekomunikasi sebagai
akibat dari pergeseran penggunaan layanan voice
ke paket data, menyebabkan permintaan jasa
pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang
ikut mengelami tekanan. Dalam kondisi demikian,
operator telekomunikasi menuntut repricing
atas jasa-jasa pembangunan tower. Biaya sewa
terus menurun.
Menilik perjalanan tahun 2018, pertumbuhan bisnis
telekomunikasi yang menurun memposisikan
perusahaan pada kondisi yang sama di masa
mendatang. Sebab, sebagai penyedia infrastruktur
bisnis mobile phone pastinya akan terpengaruh
klien utamanya yang bisnisnya tengah menurun.
Pertarungan bisnis telekomunikasi semakin ketat
dengan medan yang berubah.
Karenanya, penting untuk dilakukan adalah
organisasi yang mampu adaptif. Apa yang terjadi
di lingkungan industri adalah di luar kendali kita.
Situasinya telah berubah, regulasinya berubah.
Maka yang bisa bertahan adalah yang mampu
beradaptasi. Yang penting adalah respons yang
tepat terhadap lingkungan baru. Menyiapkan
organisasi dan orang-orangnya yang bisa
mengadaptasi perubahan seperti apapun.
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Pencapaian Target Kinerja 2018
Di antara terobosan penting yang telah kami rintis sejak 2014
adalah penguatan organisasi berbasis portofolio. Hal itu terbukti
membuahkan hasil kinerja usaha yang menggembirakan hingga
tutup tahun 2018. Sejalan dengan hal itu, kami terus berusaha
meningkatkan tenancy ratio guna menaikkan profitabilitas.
Pada saat yang sama kami juga terus mengevaluasi biaya belanja
modal (capex) dan operasional agar mendapatkan efisiensi
lebih tinggi. Upaya efisiensi yang kami tempuh diperkuat melalui
program digitalisasi seluruh proses bisnis Mitratel. Dengan kinerja
yang membanggakan di tengah dinamika dan tantangan usaha
yang tidak ringan, melalui serangkaian langkah strategis, kami
bersyukur Mitratel pada tahun 2018 terus melanjutkan prestasi
dari tahun sebelumnya.
Dalam hal pengelolaan tower, sampai dengan akhir tahun 2018 kami
telah memiliki total 12.485 tower atau meningkat 12,87% dari tahun
2017 yang sejumlah 11.061 tower. Sedangkan untuk pengelolaan
tenant, hingga akhir 2018 kami berhasil mendapatkan kepercayaan
untuk mengelola 15.712 tenant, atau meningkat 20,09% dari tahun
2017 yang sejumlah 13.083 tenant. Jika di total dengan jumlah tenant
dari tower reseller, maka tenant Mitratel di tahun 2018 sejumlah
22.206 tenant, atau naik 14,65% dari tahun 2017 yang sejumlah
19.368 tenant. Hal ini menyebabkan angka tenancy ratio tower
Mitratel di tahun 2018 meningkat 5,93% sebesar 1,25 dibandingkan
tahun 2017 yang sebesar 1,18.
Sementara itu, dari sisi keuangan, kami patut bangga dengan kinerja
Mitratel di tahun 2018 yang mencapai pertumbuhan dua digit, atau
di atas rata-rata industri. Mitratel meraih revenue sebesar Rp4,522
triliun, atau meningkat 11% jika dibandingkan dengan tahun 2017
yang sebesar Rp4,089 triliun. EBITDA Perseroan di tahun 2018
sebesar Rp2,099 triliun atau meningkat 11% dibandingkan dengan
tahun 2017 yang sebesar Rp1,884 triliun. Sedangkan laba bersih
tercatat mencapai angka Rp449,6 miliar, mengalami peningkatan
sebesar 10% bila dibandingkan dengan Laba Bersih yang diperoleh
pada tahun 2017 sebesar Rp407,4 miliar.

Analisis Prospek Usaha
Berkaca dari perkembangan serta sejumlah pencapaian kinerja
positif tersebut, Direksi dan seluruh jajaran manajemen Mitratel
optimis bahwa Perseroan akan terus tumbuh di masa-masa
mendatang. Pencapaian positif ini, merupakan langkah penting
bagi Mitratel sebagai landasan kuat untuk menciptakan lompatanlompatan penting selanjutnya.
Strategi yang dijalankan di tahun 2018 kami prediksi tidak bisa
menjamin lagi tercapainya kinerja seperti sebelumnya. Sebabnya,
industri telekomunikasi berbasis mobile sudah mencapai puncaknya
dan saat ini trennya akan terus menurun. Hal itu bisa terjadi akibat
disrupsi digital. Karenanya, Perseroan menargetkan pertumbuhan
pendapatan sebesar 7% pada tahun 2019 atau sebesar Rp4,8 triliun.
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Angka itu masih lebih tinggi dibandingkan proyeksi pertumbuhan
industri telekomunikasi sebesar 4% tahun 2019.
Angka target 7% tersebut sebagai angka yang moderat. Lebih
realistis dengan industri yang semakin ketat dan tajam. Itu pun
kalau hanya mengadalkan bisnis tower bisa dipastikan tidak
akan tercapai. Artinya harus ada akuisisi dan create market
baru untuk mencapainya. Strategi yang dilakukan perusahaan
adalah menggenjot portofolio project solution. Yakni dengan
memperbanyak inisiatif-inisiatif bisnis digital.
Jargon inovasi atau mati ada benarnya. Maka dari itu untuk dapat
bertahan kami mendorong munculnya inovasi-inovasi baru. Sejak
akhir tahun lalu, inisiatif tersebut dilakukan dengan membuat
terobosan inkubasi bisnis digital. Setidaknya sudah ada sembilan
inisiatif bisnis baru. Tiga diantaranya sudah berjalan. Dan, satu
diantaranya sudah komersial. Yakni tsunami early warning
system berbasis digital. Meskipun nilai nominalnya belum besar,
setidaknya kami sudah memulai.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Perseroan menerapkan tata kelola yang mengacu pada
Good Corporate Governance (GCG) framework untuk selalu
menyesuaikan dengan regulasi atau ketentuan di tataran
nasional dan best practice international. Perseroan senantiasa
menjunjung tinggi prinsip tata kelola yang baik dan meningkatkan
kualitas implementasinya secara konsisten di seluruh
tingkatan operasional Perseroan. Secara berkesinambungan kami
memperbaiki kebijakan dan infrastruktur sistem pendukung GCG
melalui inisiatif-inisiatif baru guna memperkuat kualitas penerapan
praktik tata kelola yang baik.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Sebagai Perusahaan infrastruktur telekomunikasi, kami selalu
berusaha untuk selalu dekat dan bersentuhan langsung
dengan masyarakat. Oleh karenanya, kami memiliki komitmen
tinggi untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial
secara berkelanjutan. Kegiatan CSR yang kami laksanakan
mencerminkan tanggung jawab moral terhadap para pemangku
kepentingan strategis, yang akan tetap mengedepankan
prinsip-prinsip kemanusiaan.
Perseroan tanggap terhadap isu kemanusiaan dengan
berpartisipasi untuk membantu korban bencana alam yang terjadi
di wilayah Indonesia, antara lain di Lombok dan Palu.
Kami menyalurkan bantuan untuk korban bencana, membangun
posko tanggap darurat dan membagikan bantuan berupa dana,
bahan makanan, serta perlengkapan primer lainnya.
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Perubahan Komposisi Direksi
Sesuai dengan keputusan RUPST tanggal 28 Mei 2018, terjadi
perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris. Pemegang
saham menetapkan perubahan susunan Dewan Komisaris
Mitratel, yakni dengan pengangkatan Bapak Bob Apriawan sebagai
Komisaris Utama. Kami sendiri diangkat sebagai Direktur Utama
pada September 2018. Dengan perubahan susunan Komisaris dan
Direksi tersebut, kami percaya Perseroan dapat berkembang
lebih pesat lagi.
Selama setahun lamanya Mitratel tidak memiliki Direktur Utama
definitif, sehingga dengan hadirnya direksi definitif diharapkan
akan memberikan warna dan arah organisasi yang lebih terarah.
Hal tersebut sesuai dengan arahan Direktur Utama Telkom
Grup. Keberagaman latar belakang pendidikan, keahlian serta
pengalaman yang dimiliki Dewan Komisaris dan anggota Direksi
lainnya menjadi salah satu modal utama Perseroan untuk terus
berinovasi menghadapi tantangan yang semakin berat ke depan.

Keberlanjutan Usaha
Dalam rangka mencapai prospek usaha ke depan tersebut, kami
berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kinerja yang
kuat untuk pencapaian rencana jangka panjang sebagai leader dan
the best provider tower di Asia Tenggara. Perseroan berkomitmen
mempertahankan kinerja dengan mempercepat penyesuaian diri
dengan era bisnis digital. Bila tidak ingin hanya terdisrupsi oleh
bisnis digital maka perseroan harus sigap mendisrupsi agar punya
kesempatan untuk tumbuh.
Perseroan senantiasa berupaya untuk memastikan pertumbuhan
yang berkelanjutan. Kami bersyukur manajemen beserta jajaran
di seluruh lini organisasi telah mendedikasikan serta mengerahkan
segala kemampuan terbaik dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawab yang diamanatkan.
Peluang Perseroan untuk tumbuh di masa mendatang masih
terbuka lebar. Potential everywhere. Hanya persoalan mau atau
tidak kita mengambil kesempatan yang ada di mana-mana tersebut.
Menghadapi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia cukup agresif,
mau tidak mau organisasi juga harus berubah. Ekosistem digital ini
tidak hanya menuntut pula percepatan pembangunan infrastruktur
yang harus lebih efisien tapi juga pendekatan yang berbeda.
Mitratel tidak mungkin mencapai hasil yang berbeda dengan cara
yang sama. Cara “baris-berbaris” yang dipakai kemarin tidak bisa
dipakai lagi karena “medan pertempurannya” sudah berbeda.
Tahun 2019, kami memasuki strategi baru dan telah banyak hal-hal
baru yang telah disiapkan dalam masterplan Mitratel 2019. Secara
sederhana tercermin dari logo perusahaan yang diubah. Logo baru
mencerminkan spirit atau ruh korporasi yang telah berada di level
beyond bussines. Tidak hanya logo, culture perusahaan juga diubah,
yang di dalamnya mencakup kompetensi portofolio, sumber daya
manusia (people), ada organisasinya.

Organisasi Mitratel kami transformasikan. Transformasi organisasi
tersebut menyesuaikan dengan keadaan lingkungan bisnis yang
telah berubah sama sekali dengan sebelumnya. Tidak hanya
menuntut untuk berlari tapi juga harus bisa berenang, bahkan
terbang. Bila sebelumnya struktur organisasi disusun berbasis
portofolio, ke depan disusun berbasis value chain. Tidak ada lagi
pengkotak-kotakan sesuai bidang usaha. Ke depan semua blended
dengan tanggungjawab sesuai urutan kerja dalam organisasi. Bila
sebelumnya target menyesuaikan portofolio maka ke depan target
produksi merupakan target organisasi.

Apresiasi
Pada kesempatan ini mewakili jajaran Direksi, kami menyampaikan
ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada
pemegang saham, Dewan Komisaris, pelanggan, mitra bisnis dan
pemangku kepentingan lainnya, atas dukungan yang diberikan
sehingga Perseroan dapat mencapai kinerja yang sangat baik
sepanjang Tahun 2018.
Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh
jajaran Dewan Komisaris yang secara aktif melakukan proses
pengawasan serta pemberian saran dalam rangka terwujudnya
pengelolaan perusahaan yang tepat sesuai dengan regulasi dan
standar yang berlaku.
Tidak lupa kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada
jajaran manajemen dan seluruh karyawan atas dedikasi dan kerja
kerasnya dalam memastikan pencapaian kinerja yang sangat
baik ini. Selanjutnya kami mengajak seluruh manajemen dan
karyawan untuk bekerja lebih keras dan cerdas guna mencapai
kinerja yang lebih baik lagi di masa mendatang. Kita gaungkan satu
spirit yang senantiasa kita bawa ke manapun yakni spirit Telkom
Grup untuk “always the best”. Selalu menjadi yang terbaik. Tidak
ada pilihan lain.

Jakarta, Januari 2019

Herlan Wijanarko
Direktur Utama
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Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas
Laporan Tahunan 2018
PT Dayamitra Telekomunikasi

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan
PT Dayamitra Telekomunikasi Tahun 2018 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi
Laporan Tahunan Perusahaan.

Dewan Komisaris

Bob Apriawan
Komisaris Utama

		Henry Christiadi 		
		
Komisaris 			

Priyono			
Komisaris 			

Fajar Wibawa
Komisaris

Direksi

Herlan Wijanarko
Direktur Utama
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Rakhmad Tunggal Afifuddin 		
Eko Harijadi 		
Direktur Bisnis
Direktur Keuangan dan Administrasi
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Theodorus Ardi Hartoko
Direktur Operasi dan Pengembangan
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PROFIL
Menyajikan berbagai informasi mengenai profil Mitratel yang mencakup sejarah,
bidang usaha, organisasi dan manajemen, penghargaan dan peristiwa penting
yang terjadi di sepanjang tahun 2018.
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IDENTITAS

Nama Perusahaan

PT Dayamitra Telekomunikasi

Nama Singkat

Mitratel

Alamat Kantor

Telkom Landmark Tower, Lantai 27 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.52. Jakarta 12710

Domisili Usaha

Jakarta Indonesia

Telepon

+62 21 27933363
08001224477 (Contact Center)

E-mail

mitratel@mitratel.co.id

Website

www.mitratel.co.id

Bidang Usaha

Jasa Telekomunikasi dan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi

Tanggal Berdiri

18 Oktober 1995

Tanggal Beroperasi

18 Oktober 1995

Modal Dasar

• Pada Saat Pendirian, berdasarkan Akta No.50 tanggal 18 Oktober 1995 =
Rp205.200.000.000,• Berdasarkan Akta Notaris No.16 tanggal 15 Januari 2013,
terjadi peningkatan modal dasar menjadi = Rp1.482.000.000.000,• Pada Saat Pendirian, berdasarkan Akta No.50 tanggal 18 Oktober 1995 =
Rp205.200.000.000,• Berdasarkan Akta Notaris No.01 tanggal 07 Juni 2013, terjadi peningkatan modal
disetor menjadi = Rp484.673.938.920,-

Modal ditempatkan
dan disetor
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Profil
Perusahaan

NPWP

01.071.244.6-093.000

TDP

09.03.1.61.48932 2

SIUP

• Ijin Usaha Tetap no. 244/T/PERHUBUNGAN/2006.
• Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 61/1/IP-PB/
PMDM/2016 dan no. 64/1/IP-PB/PMDM/2016.
• 1 Kantor Pusat
• 4 Kantor Area
• 10 Kantor Regional
• 668 karyawan | employee (2018)
• 656 karyawan | employee (2017)
• 597 karyawan | employee (2016)

Kantor Layanan

Jumlah Karyawan

Pemegang Saham

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk = 99,99% (212.576.288 lembar saham)
Danang Baskoro Dwinugroho = 0,001% (1 lembar saham)

Lisensi yang
dimiliki

• Nomor : 244/T/Perhubungan/2006 tentang Izin Usaha Tetap
• Nomor : 33/1/IP/II/PMDN/2011 tentang Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
• Nomor : 61/1/IP-PB/PMDN/2016 Izin Prinsip Perubahan Perluasan Penanaman
Modal
• Nomor : 2/1/IP-PL/PMDN/2016 tentang Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
• Nomor : 13/1/IP-PL/PMDN/2017 tentang Izin Prinsip Perubahan Penanaman
Modal
• Nomor : 09.03.1.61.48932 tentang Tanda Daftar Perusahaan
• Nomor : 1-603672-3171-2-00183 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi Kegiatan
Usaha. Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor)
• Nomor : 0186992 tentang Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi
• Nomor : 0505.2.G6.03.06 tentang Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi
• Nomor : 09.71.09.1281.14.17702 Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional
Indonesia
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SEKILAS

Leader &
Best Tower
Provider
PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) merupakan
anak perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
(Telkom) yang bergerak di bidang infrastruktur
telekomunikasi. Mitratel berdiri pada tahun 1995
dengan nama PT Dayamitra Malindo sebagai mitra
KSO PT Telkom untuk menyelenggarakan kegiatan
telekomunikasi di wilayah Kalimantan.
Pada tanggal 28 Agustus 1997 berganti nama menjadi
PT Dayamitra Telekomunikasi setelah saham yang
dimiliki Telekom Malaysia Berhad dibeli oleh Cable &
Wireless Plc. Pada awalnya, saham Mitratel dimiliki
oleh beberapa perusahaan swasta nasional dan
asing, tetapi sejak 3 Desember 2004 seluruh saham
Mitratel dimiliki oleh PT Telkom.
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Tahun 2007, Mitratel mulai mentransformasikan
bisnisnya dengan memasuki bisnis penyediaan
infrastruktur telekomunikasi yang salah satu
fokusnya adalah penyediaan menara telekomunikasi
(tower provider) bagi operator telekomunikasi
di seluruh Indonesia. Hingga saat ini Mitratel
telah bekerja sama dengan berbagai operator
telekomunikasi seperti: PT Telekomunikasi Selular,
PT XL Axiata Tbk, PT Indosat Tbk, PT Hutchison Tri
Indonesia, PT Bakrie Telecom Tbk, PT Smartfren
Telecom Tbk. Dan beberapa perusahaan serta
lembaga non telekomunikasi selaku mitra strategis.
Dengan
berbekal pengalaman yang
dimiliki
dalam membangun dan mengelola infrastruktur
telekomunikasi di Kalimantan, pada tahun 2007 Telkom
selaku induk perusahaan memberikan izin kepada
Mitratel untuk masuk dalam bisnis pengelolaan
menara telekomunikasi yang berskala nasional.
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Profil
Perusahaan

Berbekal
izin
tersebut
Mitratel
mulai
mentransformasikan bisnisnya dengan memasuki
bisnis penyediaan infrastruktur telekomunikasi
secara lebih menyeluruh dan terintegrasi, meliputi:
•
•
•
•
•
•
•

Network Planning
Jasa Sitac
Jasa Pengurusan IMB
Jasa Penyewaan Menara Telekomunikasi
(Makro dan Mikro)
Jasa Penyewaan BTS Hotel dan IBS
Jasa Penyewaan Genset untuk BTS
Jasa Pemeliharaan Site

Salah satunya adalah dengan membangun dan
menyediakan layanan microcell berupa BTS Hotel dan inbuilding solution (IBS).
Sebagai usaha untuk mempercepat tercapainya visi
perusahaan untuk menjadi leader dan provider terbaik
dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi di Asia
Tenggara, Mitratel melakukan pembangunan yang
berkesinambungan dan berbagai aksi korporasi strategis
lainnya. Sertifikasi ISO 9001:2008 tentang Sistem
Manajemen Mutu yang diserahkan oleh auditor dari
United Registrar for System (URS) pada 2013 merupakan
salah satu usaha Mitratel untuk bergerak maju menuju
perusahaan penyedia infrastruktur terbesar.

Selain itu, Mitratel terus berupaya mengembangkan
layanannya agar selaras dengan perkembangan
teknologi dan dinamika industri telekomunikasi terkini.
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MILESTONE
2018
•

•
•

2016

Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (RUPST) dan menetapkan
perubahan susunan Dewan Komisaris
Mitratel, yakni dengan pengangkatan Bob
Apriawan sebagai Komisaris Utama.
Herlan Wijanarko diangkat sebagai Direktur
Utama Mitratel.
Mitratel mengganti logo perusahaan dengan
logo baru. Logo baru tersebut mempunyai
beberapa arti yang dapat menuntun atau
sebagai harapan dari perusahaan agar
menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya.

•

•

•

2017
•

•

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk selaku
pemegang saham mayoritas melakukan
pergantian Dewan Komisaris dan Direksi
PT Dayamitra Telekomunikasi pada Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).
Mitratel
merayakan
keberhasilannya
memiliki 10.000 tower yang menjadikan
Mitratel
sebagai
tower
provider
terbesar ke-3 di Indonesia dalam jumlah
kepemilikan tower.

2011
•

•

•
•
•

•

•
•
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PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk selaku
pemegang saham mayoritas, melakukan
pergantian pemegang saham PT Dayamitra
Telkomunikasi
melalui
Pernyataan
Keputusan Para Pemegang Saham diluar
rapat (sirkuler) dari Moh. Sahlan Syauqi
kepada Danang Baskoro Dwinugroho.
Perubahan kepemilikan saham minoritas
dari Mohamad Sahlan Syauqi kepada
Danang Baskoro Dwinugroho.
Melakukan penandatanganan kesepakatan
untuk mendapatkan fasilitas kredit dengan
Bank of Tokyo senilai Rp500 miliar, Bank
UOB Indonesia sebesar Rp500 miliar dan
PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai
Rp700 miliar dan joint borrowing Telkom
Group (kerjasama antara Telkom dengan
Bank Sumitomo & Bank of Tokyo) senilai
Rp200 miliar.

2010

Perseroan mendapat Share Holder Loan
(SHL) tahap I dari PT Telekomunikasi
Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp655
miliar dan Share Holder Loan (SHL) Tahap II
dari PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)
Tbk sebesar Rp550Miliar. Mitratel juga
mendapatkan fasilitas kredit jangka panjang
dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sebesar
1 Triliun.
Perusahaan
menandatangani
kontrak
penyewaan tower dengan Indosat dan
SmartFren serta mendapatkan kepercayaan
untuk alih kelola 1.401 site Tower Divisi
Infratel dan DTF milik Telkom Group.
Penyerahan pengelolaan site maintenance
2.337 site menara milik divisi Telkom Flexi.
Mitratel memulai pembangunan IBS di 9
lokasi gedung bisnis dan perkantoran.
Melakukan akuisisi 913 titik in-Building
Solution (IBS), reseller 1.300 site IBS milik PT
Telkomsel ke operator telekomunikasi lain.
Mengikuti tender proyek Universal Service
Obligation (USO) untuk BTS Perbatasan dan
Wifi kabupaten bersama PT Telkomsel dan
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
Mitratel membangun BTS Hotel di Sentul
City sebagai Pilot Project new business.
Mitratel bekerjasama dengan TelkomGroup
melakukan persiapan proses pembangunan
Wifi untuk seluruh kota di Indonesia, yang
dikenal dengan nama “Indonesia Wifi”.

•

•

•

•

•

•

Melakukan pergantian logo Perseroan
guna menampilkan citra baru sebagai
Tower & Infrastructure Provider dengan
menambahkan logo Telkom Indonesia
sebagai endorsement.
Perjanjian KSO antara Perseroan dengan
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
berakhir.
Mendirikan 10 kantor regional di seluruh
Indonesia dengan tujuan untuk memperluas
jaringan usaha serta area aktivitas bisnis
perseroan.
Melakukan perjanjian kerja sama dengan
PT Telekomunikasi Seluler dalam hal sewa
menyewa infrastruktur telekomunikasi
berupa pesanan built to suit dan collocation.
Peseroan juga melakukan perjanjian kerja
sama dengan PT Telekomunikasi Indonesia
(Persero) Tbk, PT Telekomunikasi Seluler,
PT XL Axiata (Persero) Tbk sebagai reseller
atas aset menara yang mereka miliki.
Melakukan
perjanjian
kerja
sama
jasa perawatan aset menara milik
PT Telekomunikasi Seluler. Bentuk kerja
sama yang dilakukan adalah MSC atau
manage service contract.
Melakukan penjajakan kerja sama sharing
tower dengan PT Indosat Tbk.
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•

Mitratel merayakan keberhasilannya menjadi
yang pertama memiliki 1.000 smartpole
yang sudah dimanfaatkan oleh pelanggan
Operator
Seluler.
Smartpole
adalah
infrastruktur menara dengan ketinggian
kurang dari 20 meter sehingga dikenal
dengan istilah micropole dan sangat sesuai
dengan kondisi area perkotaan karena
membutuhkan ruang yang efisien, mudah
dibangun dan ramah lingkungan.

2009
•

•

Melakukan penandatanganan perjanjian
sewa menyewa infrastruktur telekomunikasi
dengan PT Natrindo telepon Seluler (NTS).
Perseroan melakukan penandatanganan
perjanjian sewa menyewa infrastruktur
telekomunikasi dengan PT Hutchinson CP
Telecommunication (HCPT).
Mendapatkan
penghargaan
dari
PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL)
berupa Good Achievement Partner atas
keberhasilan pencapaian yang telah
dilakukan oleh Perseroan terhadap pesanan
dari XL tersebut.
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2015
•

•

Mitratel memperoleh sertifikat Cable
Implementation Quality System (CIQS)
2000:2009 yang merupakan standar sistem
manajemen mutu untuk keseluruhan proses
yang berkaitan dengan semua perangkat
yang ada di jaringan akses.
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk selaku
pemegang saham mayoritas, melakukan
pergantian Dewan Komisaris PT Dayamitra
Telekomunikasi
pada
Rapat
Umum
Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

2013
•

•

2014
•

•

Perubahan kepemilikan saham minoritas
dari Heri Supriyadi ke Mohamad Sahlan
Syauqi.
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk selaku
pemegang saham mayoritas, melakukan
pergantian Dewan Komisaris dan Direksi
PT Dayamitra Telekomunikasi pada Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

2008
•

•

Mendapatkan persetujuan dari
induk
perseroan untuk menjadikan bisnis menara
telekomunikasi sebagai aktivitas bisnis
utama perseroan. Sesuai Keputusan Direksi,
moment ini diperingati sebagai hari lahir
PT Dayamitra Telekomunikasi.
Melakukan penandatanganan kerjasama
dengan
skema
sewa
(non-revenue
sharing) untuk pertama kalinya dengan
Telkom (Perjanjian Pengadaan Pekerjaan
Jasa
Penyediaan
(Sewa)
Sarana
Pendukung SITAC/CME Nasional 2008 &
PT Excelcomindo Pratama, Tbk, (Perjanjian
Sewa Menyewa Infrastruktur).

2005
•

Perseroan memindahkan lokasi kantor
yang semula berada di Balikpapan menjadi
berdomisili di Jakarta.

2012

Mitratel meraih sertivikasi ISO 9001:
2008
tentang
sistem
Management
Mutu yang diserahkan oleh auditor
dari United Registrar for System (URS).
Sertifikasi tersebut menyatakan Mitratel
telah mendapatkan sertivikasi dalam
ruang lingkup Provision of Rental and
Management Service of Telecommunication
Infrastructure and Tower.
Perseroan melakukan pergantian corporate
identity dengan menciptakan logo baru
untuk perseroan. Komposisi warna merah,
putih abu-abu dan hitam merupakan refleksi
semangat nasionalisme yang dimiliki
oleh Mitratel. Komposisi warna tersebut
menjadikan logo Mitratel terlihat lebih
tegas, dinamis, dengan tetap mencerminkan
kesederhanaan.

2004
•

•

•

•

•

1997

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk
membeli saham perseroan yang dimiliki oleh
TM Communication (HK) Limited (Tomen)
sebesar 9,68% sehingga 100% saham
PT Dayamitra Telekomunikasi dimiliki oleh
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
Melakukan
kerja
sama
dengan
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
untuk membangun di wilayah KSO Divre VI
Kalimantan

•

Pergantian
nama
perseroan
dari
PT Dayamitra Malindo menjadi PT Dayamitra
Telekomunikasi.

1996
•

•

Telekom Malaysia Berhad melakukan
penjualan seluruh kepemilikan sahamnya
(25%) kepada para pemegang saham
lainnya, Cable & Wireless Plc.
TM Communication (HK) Limited menjual
saham kepada Cable & Wireless Plc.

1995

2001
•

Bermitra dengan perusahaan konstruksi
asing, Le Blanc Technologies dalam proyek
pembangunan
sarana
telekomunikasi
di Timor Leste. Mitratel melakukan
pembangunan
menara
telekomunikasi
untuk penempatan 54 antena BTS milik Telin
yang tersebar.
Melakukan pembelian 56 unit CDC milik
PT Indo Matra Lestari (IML). Pembelian ini
meningkatkan aset Mitratel.
Melakukan penandatanganan kesepakatan
dengan sindikasi tiga bank BUMN, yaitu
BRI, BNI, dan Mandiri untuk mendapatkan
fasilitas kredit sindikasi sebesar Rp2,5 triliun
dengan jangka waktu selama delapan tahun.

Pembelian
saham
(buy
out)
PT
Dayamitra
Telekomunikasi
oleh
PT Telekomunikasi Indonesia (persero) Tbk
sebesar 90,32%

Perseroan
didirikan
dengan
nama
PT Dayamitra Malindo dengan tujuan bisnis
sebagai penyelenggara kegiatan telekomunikasi
di wilayah Kalimantan dalam bentuk
Kerja Sama Operasi (KSO).
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MAKNA LOGO
Logo & Filosofi

Perusahaan pada tahun 2018 memperkenalkan logo baru. Logo baru tersebut mempunyai
beberapa arti yang dapat menuntun atau sebagai harapan dari perusahaan agar menjadi
lebih baik lagi dari yang sebelumnya.

Makna “Potential Everywhere”

“Potential Everywhere”

Makna & Filosofi Logo
Membangun di atas prestasi kami di masa sebelumnya,
kami bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik
dengan tampilan logo yang lebih menarik, elegan dan
modern. Logo kami juga menandakan pergeseran bisnis dari
sekadar menjadi perusahaan tower ke penyedia layanan
infrastruktur telekomunikasi yang dapat memberikan
dampak konektivitas bagi siapapun dan dimana saja.
Mitratel meyakini dapat menyebarkan potensi dan
menciptakan peluang bagi pelanggan, pemerintah,
komunitas yang didukung kembangkan, dan paltform
bisnis yang kami tawarkan atau individu yang kami
berdayakan. Kami mendukung semua untuk mencapai
tujuan mereka yang tanpa batas.
Dengan kombinasi produk yang handal, hubungan
yang kuat dengan pemerintah dan kemampuan untuk
membangun infrastuktur telekomunikasi bahkan di
daerah terpencil, mendukung Mitratel untuk memberikan
kontibusi yang nyata bagi Indonesia yang lebih baik.
Filosofi Logo baru akan membawa Mitratel mewujudkan
visinya menjadi leader dan best provider dalam
penyediaan infrastruktur telekomunikasi di Asia Tenggara:
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Di Mitratel, kami meyakini dapat menyebarkan potensi dan
menciptakan peluang, baik bagi pelanggan, pemerintahan,
komunitas yang kami dukung untuk berkembang, platform bisnis
yang kami tawarkan, atau individu yang kami berdayakan. Kami
mendukung semuanya untuk mencapai tujuan mereka yang tanpa
batas.
Dengan kombinasi produk yang handal, hubungan yang kuat dengan
pemerintah dan kemampuan untuk membangun infrastruktur
telekomunikasi bahkan di daerah terpencil, mendukung Mitratel
untuk memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia yang lebih baik.

Sederhana namun kuat
Simbol kami sederhana namun kuat serta memegang esensi
suatu merk Mitratel. Garis interkoneksi yang terpancar keluar
mewakili menara yang dibangun mitratel menghubungkan orang
dan tempat yang jauh di luar. Simbol kami juga menciptakan
perbedaan visual. Sehingga pelanggan kami yaitu Pemerintah,
masyarakat dan karyawan, dapat langsung mengenali dan
membangun ekuitas kembali ke merk Mitratel.

Membantu pelanggan mencapai tujuan
Setiap orang tentunya mempunyai tujuannya masing – masing
dan dengan adanya tower Mitratel hal ini dapat membantu anda
dalam komunikasi sehingga mencapai tujuan anda menjadi lebih
mudah serta menjadikannya lebih baik.
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Makna & Filosofi Logo
Corporate color Mitratel terdiri dari empat warna yakni
MERAH, PUTIH, HITAM, dan ABU-ABU.

• MERAH melambangkan spirit untuk selalu optimis dan

• HITAM melambangkan spirit yang berkemauan keras.

berani dalam menghadapi tantangan dan perubahan.

• PUTIH melambangkan spirit untuk memberikan yang
terbaik bagi bangsa.

Membantu membuat hal yang tidak
mungkin menjadi mungkin
Dalam proses merubah dari hal yang tidak mungkin menjadi
mungkin ini dapat dilakukan oleh para karyawan Mitratel yang
berada di Indonesia secara lancar dan optimal dengan cara
terus berinovasi dan juga memberikan terobosan-terobosan
baru dalam pelayanan dan juga kebutuhan dari para pelanggan
mitratel tersebut.
Untuk mewujudkan perubahan dan membuat hal-hal yang tidak
mungkin dapat menjadi mungkin diperlukan tim yang solid
dan selalu bekerjasama dan saling bersinergi sehingga dapat
mencapai tujuan yang sama.

• ABU-ABU melambangkan spirit transisi yang sarat
dengan teknologi.

Memperluas area
Mitratel berupaya mengembangkan dan memperluas area
layanan yang selaras dengan perkembangan teknologi dan
dinamika industri telekomunikasi masa kini.
Dalam mencapai upaya tersebut, Mitratel melakukan
pembangunan yang berkesinambungan tidak hanya menambah
portofolio bisnis dan kapabilitas, namun juga memberikan suatu
peluang bagi pebisnis untuk berbisnis dengan Mitratel serta
menghadirkan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia.

Dengan adanya tujuan memungkinkan hal yang tidak mungkin ini
akan membuat Mitratel ini terus berkembang dan juga terus maju
memberikan inovasi-inovasi yang baru dan juga aksi yang baru
dalam membangun infrastruktur yang baru yang lebih baik lagi.
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BIDANG

“Built to Suit,
Colocation and
Reseller, Microcell,
Project”
Bidang Usaha
Menjalankan usaha dalam bidang infrastruktur
telekomunikasi termasuk sarana prasarana
jaringan telekomunikasi serta menyediakan jasa
telekomunikasi, yaitu: Built to Suit, Colocation
and Reseller, Microcell, Project Solution.

Built to Suit
Built to Suit adalah jasa tower rental dengan
pola membangun tower Makro baru sesuai
dengan lokasi dan spesifikasi yang dikehendaki
oleh pelanggan (Customer sebagai anchor
tenant). Scope of work pembangunan
tower makro melingkupi survei lokasi, site
acquisition, perijinan tower, construction dan
koneksi power.

Colocation and Reseller
Colocation and Reseller adalah bisnis jasa
penyewaan space tower, Combat (temporary
tower), space lahan existing (yang sudah ada),
Power (rectifier, genset dll) dan fiber optic.
Yang membedakan Collocation dan Reseller
adalah kepemilikan asset nya. Collocation
menggunakan asset milik Mitratel, sedangkan
Reseller menggunakan asset milik pihak ketiga
melalui kerjasama atau partnership.
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Microcell
•

In Building System (IBS)
Produk ini merupakan jasa penyewaan infrastruktur
telekomunikasi di dalam gedung perkantoran dan bangunan
fasilitas umum, untuk menyediakan layanan seluler/
Wifi. Layanan ini biasanya diberikan untuk mempermudah
akses para pengguna seluler seperti bandara dan pusat
perbelanjaan, termasuk pada area yang sulit terjangkau, untuk
menyediakan layanan seluler/Wifi di IBS Mitratel existing.

•

Outdoor Solution (BTS Hotel)
Jasa penyediaan infrastruktur telekomunikasi sebagai solusi
kebutuhan coverage & capacity berupa outdoor distribusi
antenna system, didukung oleh jaringan kabel fiber optic
yang menghubungkan lokasi BTS master dengan polepole antenna yang berada di tempat strategis, seperti
pusat bisnis, perumahan, jalan tol, dan pinggir jalan-jalan
protokol. Penawaran dilakukan berdasarkan: jumlah pole
per cluster, jarak maksimal pole ke BTS Room, dan batasan
Infrastruktur jaringan.

•

Micro Pole/Mini Pole
Micro BTS Outdoor Solution (Micro pole/ Mini pole) ditawarkan
sebagai solusi untuk perluasan coverage atau untuk
mengatasi masalah capacity di lokasi strategis dan pusat
bisnis. Penawaran juga dilakukan berdasarkan: jumlah pole
per cluster, jarak maksimal pole ke BTS Room, dan batasan
Infratruktur jaringan.

•

Mini Macro :
Layanan sewa space BTS dengan pola membangun tower baru
sesuai dengan lokasi dan spesifikasi yang dikehendaki oleh
customer (customer sebagai anchor tenant). Jasa tower rental
macro skema Built to Suit (B2S) ini menggunakan spesifikasi
tinggi 20 m - 30 m.

•

Easy Macro :
Solusi untuk perluasan coverage untuk mengatasi masalah
capacity di lokasi strategis dan pusat bisnis dengan ketinggian 9 m.

Project
Mitratel melakukan terobosan untuk menciptakan nilai tambah
berupa pengembangan usaha baru yang disebut dengan Project.
Kegiatan bisnisnya meliputi:
- Fiber Optic Solution
- Mobile Solution
- Services Solution
- Managed Service Solution
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VISI, MISI

VISI & MISI
PERUSAHAAN

VISI

Penjelasan Visi

Misi

Penjelasan Misi

Menjadi leader dan provider
terbaik dalam penyediaan
infrastruktur telekomunikasi
di Asia Tenggara.

• Memberikan layanan
infrastructure solution
dengan kualitas yang prima
dan harga yang kompetitif
• Menciptakan value bagi
Stakeholder.
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Kami ingin menjadi Perusahaan yang mampu
memberikan pelayanan berkualitas khususnya Jasa
Konstruksi, Perdagangan Umum dan Outsourcing.
Kami juga bertekad untuk memberikan pelayanan
terbaik
diantara
perusahaan-perusahaan
sejenis lainnya. Dengan pelayanan yang baik dan
berkualitas, diharapkan terjalin hubungan usaha
yang berkesinambungan dengan mitra bisnis, untuk
mencapai hasil yang optimal bagi para pihak.

Komitmen kami yang utama adalah memberikan
kualitas pelayanan terbaik. Pelayanan tersebut
dihasilkan berkat kerjasama tim yang handal dan
berdedikasi di segenap lini usaha, sehingga pelayanan
terbaik itu konsisten dan menyeluruh dalam
mewujudkan bisnis pelanggan. Terwujudnya bisnis
pelanggan merupakan bagian utama dari strategi
usaha kami.
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TATA NILAI
PERUSAHAAN
Tata Nilai dan Budaya Perusahaan
Dalam merumuskan budaya perusahaan, kami selaku salah satu anak perusahaan
dari Telkom Group mengacu pada budaya The Telkom Way yang diterapkan di seluruh
perusahaan yang bernaung dalam Telkom Group.
The Telkom Way adalah budaya Perusahaan yang kokoh dan menjadi acuan insan Telkom
Group dalam berpikir, bersikap dan berperilaku sehari-hari, yang mengandung unsur
inti 3P, yaitu PHILOSOPHY TO BE THE BEST, PRINCIPLE TO BE THE STAR dan PRACTICE
TO BE THE WINNER.

PHILOSOPHY TO BE THE BEST

PRINCIPLE TO BE THE STAR

PRACTICE TO BE THE WINNER

INTEGRITY

SOLID

IMAGINE

ENTHUSIASM

SPEED

FOCUS

TOTALITY

SMART

ACTION

•

•

•

•

•

•
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PHILOSOPHY TO BE THE BEST :
ALWAYS THE BEST
Philosophy Always the Best adalah
keyakinan dasar (basic belief) yang berisi
filosofi-filosofi dasar bagi insan Telkom
Group untuk menjadi insan terbaik dan
merupakan esensi dari budaya Perseroan
yang melandasi nilai-nilai dan perilaku
setiap insan Telkom Group dengan
mengedepankan Integritas, Antusiasme
dan Totalitas.
PRINCIPLE TO BE THE STAR :
SOLID-SPEED-SMART
Principle to be The Star, yaitu nilai-nilai inti
(core values) yang berisi prinsip dasar untuk
menjadi insan “bintang”. Principle to be The
Star mengandung tiga nilai inti yang disebut
3S yakni Solid, Speed, Smart. Berikut adalah
penjelasan dari nilai-nilai tersebut:
Solid adalah terwujudnya 1 Hati (Rasa),
1 Pikiran (Rasio) dan 1 Tindakan (Raga).
Soliditas akan melahirkan sahabat
sejati. Artinya saling menyayangi, saling
melindungi dan saling membela. Untuk
meningkatkan soliditas, diperlukan tiga
hal sehingga terbangun kohesivitas
dan rasa saling percaya antar-insan di
lingkungan PT Telekomunikasi Indonesia
(Persero) Tbk, yakni The Shared Vision
(semua memiliki tujuan yang sama – 1
Rasa), The Shared Values (selalu mengacu
pada nilai panduan dalam pengambilan
keputusan – 1 Rasio) dan The Culture of
Trust (empowering/mempercepat proses
pengambilan keputusan dan kemudahan
untuk segera beradaptasi tehadap
perubahan – 1 Raga).

40
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Speed pada dasarnya merupakan sikap
mental dalam bertindak sebagai pioneer/
pelopor (Awal), sesuai dengan arah yang
sudah ditentukan dalam bentuk tindakan
(Aksi) untuk mewujudkan kecepatan dalam
merespon peluang bisnis, ketepatan
penyampaian produk dan kecepatan dalam
memberikan layanan kepada pelanggan
atau disebut QCD (Quality, Cost, Delivery).
Smart adalah sikap untuk berpikir dan
bertindak secara cerdas dalam melakukan
pekerjaan. Artinya, pekerjaan dilakukan
secara sungguh-sungguh, tidak hanya
sekedar menjalankan kewajiban sematamata. Smart terwujud melalui olah rasa
dengan intuisi yang tajam, olah rasio
melalui kreativitas dan inovasi yang
menghasilkan terobosan (breakthrough),
serta olahraga melalui aksi-aksi impresif.
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PRACTICE TO BE THE WINNER :
IMAGINE - FOCUS - ACTION
Practice to be the Winner yaitu standar
perilaku (standard behaviors) yang berisi
praktik-praktik luhur untuk menjadi insan
pemenang dengan selalu menerapkan
jurus IFA : Imagine - Focus - Action.
Prinsip tersebut memiliki nilai-nilai yang
terkandung didalamnya, yaitu:
Imagine merupakan praktik berperilaku
yang selalu berawal dari akhir (starting
from the end) dalam merencanakan dan
menjalankan aktivitas. Artinya, sebuah
kerja besar harus dimulai dari mimpi dan
cita-cita besar. Praktik ini identik dengan
visi atau mimpi seorang pemimpin yang
menggambarkan desireability (keinginan),
bukan feasibility (kebiasaan).

Action yaitu berprilaku yang selalu
menekankan tindakan konkret dalam
mencapai hasil. Imagine dan Focus hanya
bisa bermuara pada hasil nyata jika
dikerjakan (Action) atau diimplementasikan
dan sekaligus di kontrol. Visi tanpa aksi
adalah fantasi, aksi tanpa visi adalah
sensasi (sesaat). Dalam menjalankan
praktik ini, kita dituntut selalu belajar
dari orang lain (benchmark) dan meraih
kemenangankemenangan kecil (Quick
Wins) untuk membangun kepercayaan diri
dalam menggapai kemenangan.

Focus adalah praktik berperilaku yang
selalu mengutamakan yang utama.
Bila aktivitas digambarkan sebagai
sebuah peperangan maka kita harus
memiliki prioritas dalam memenangkan
peperangan. Kita harus menetapkan
“bukit-bukit pertempuran” yang harus
dimenangkan
untuk
memenangkan
seluruh peperangan. Kekuatan utama
difokuskan
dengan
mengalokasikan
sumber-sumber daya sesuai prioritas
untuk merebut bukit-bukit utama.
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STRUKTUR

Struktur Organisasi yang dimulai dari Direksi dan jajaran minimal 1 tingkat dibawah direksi. Berdasarkan Peraturan Direksi
PT Dayamitra Telekomunikasi No. PD.25/HC1/DMT-10000000/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Pembentukan Project
Team dalam Organisasi Perusahaan.

Head of Corporate Comm Affair
Head of Internal Audit,
Risk & Process
VP Business Development

Senior Expert

VP PMO

DIREKTUR BISNIS

42

EGM Microcell

EGM Reseller

EGM B2S

GM Business Microcell

GM Business Reseller

GM Business B2S

GM Construction Microcell

GM Construction Reseller

GM Construction B2S

PT Dayamitra Telekomunikasi | Laporan Tahunan 2018

03 |

Profil
Perusahaan

DIREKTUR UTAMA
(CEO)

EVP
Service Operation & IT

GM Area 1
Sumatera
GM Area 2
Jabodetabek & Jabar

GM Area 3
Jateng, Jatim, BalNus

A
R
E
A

Project Head of
Quality and Innovation Mgt

SGM Operation &
Maintenance

Project Head of
Capex and Investment Mgt

GM IT

GM Area 4
Pamasuka

DIREKTUR OPERASI &
PEMBANGUNAN

DIREKTUR
KEUANGAN

Project Head of
Manage Service

SGM Billing & Collection

VP Treasury & Funding

GM
Business Project

VP Accounting Management

VP Human Capital
Management

GM
Construction Project

VP Asset Management

GM Procurement
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PROFIL

BOB APRIAWAN
Komisaris Utama
Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Beliau menjabat sebagai
Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No.82 tanggal 28 Mei
2018. Meraih Master of Science in Operational Telecommunication
dari Coventry University, UK Beliau juga menyelesaikan program
Strategic Business Leadership dari University of Chicago Booth
School of Business, AS Saat ini beliau menjabat pula sebagai
Direktur Network Telkomsel.

PRIYONO
Komisaris
Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Beliau menjabat sebagai
Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No.04 tanggal 4 Agustus
2016. Menyelesaikan pendidikan S2 Manajemen Telekomunikasi
dari Universitas Indonesia. Saat ini beliau menjabat pula sebagai
Executive Vice President Divisi Wholesale Service PT Telkom
Indonesia.
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HENRY CHRISTIADI
Komisaris
Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Beliau menjabat sejak tahun 2013
sebagai Komisaris Perseroan dan diangkat kembali berdasarkan
Akta No.22 tanggal 13 April 2016. Menyelesaikan pendidikan
program studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Padjadjaran tahun 2018. Saat ini beliau menjabat
pula sebagai Vice President Regulatory Management Corporate
Communication Affair PT Telkom Indonesia.

FAJAR WIBAWA
Komisaris
Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Beliau menjabat sebagai
Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No.31 tanggal 17 Maret 2017.
Menyelesaikan pendidikan S2 Magister Management di Universitas
Pendidikan Indonesia pada tahun 2009. Saat ini beliau menjabat
pula sebagai SGM Shared Service Operation Finance
PT Telkom Indonesia.
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PROFIL

HERLAN WIJANARKO
Direktur Utama
Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Beliau menjabat sebagai
Direktur Perseroan berdasarkan Akta No.3 tanggal 12 September
2018. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai EGM Divisi
Service Operation PT Telkom Indonesia (2016 – 2018). Beliau
menyelesaikan Sarjana Teknik Elektro dari Institute Teknologi
Bandung (1989) dan Magister Management dari STMB (2005).

RAKHMAD TUNGGAL AFIFUDDIN
Direktur Bisnis
Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Beliau menjabat sejak
tahun 2014 sebagai Direktur Perseroan dan diangkat kembali
berdasarkan Akta No.31 tanggal 17 Maret 2017. Sebelumnya beliau
pernah menjabat sebagai VP Business Development PT Dayamitra
Telekomunikasi (2011 – 2014). Beliau menyelesaikan Magister
Management di Universitas Gajah Mada (2018) .
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EKO HARIJADI
Direktur Keuangan dan Administrasi
Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Beliau menjabat sejak tahun
2013 sebagai Direktur Perseroan dan diangkat kembali berdasarkan
Akta No.22 tanggal 13 April 2016. Sebelumnya, beliau pernah
menjabat sebagai Direktur Keuangan & Bisnis Support di PT PINS
(2012-2013). Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari
Universitas Padjajaran (1987).

THEODORUS ARDI HARTOKO
Direktur Operasi dan Pengembangan
Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Beliau menjabat sebagai
Direktur Perseroan berdasarkan Akta No.31 tanggal 17 Maret 2017.
Sebelumnya Beliau menjabat sebagai Executive Vice President Unit
IT, Supply & Project PT Dayamitra Telekomunikasi (2016-2017).
Beliau menyelesaikan pendidikan Teknik dan Manajemen Industri
dari Sekolah Tinggi Teknik (STT) Telkom pada tahun 1996.
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Daftar

FIRMAN HIDAYAT

ANUNG ANINDITO

EVP SO & IT

VP ASSET MANAGEMENT

EKO SANTOSO

M. ATIQURRAKHMAN

EGM RESELLER

VP HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

MAKHDOR ROSADI

RULI SATYA

EGM B2S

VP BUSINESS DEVELOPMENT

DEDDY AGUS PRAMUDIA
SIDAGAMBIR

ACHMAD WIYONO

EGM MICROCELL

48

VP PMO

EDY SUSILO

BAYU KATON

SGM OPERATION & MAINTENANCE

HEAD OF IA

DEDHY SUSAMTO

MULYANTO

SGM BILLING COLLECTION

HEAD OF CCA

AGUS IRYANTO

CHANDRA

VP ACCOUNTING MANAGEMENT

GM BUSINESS MICROCELL

BASUNI IRAWAN

HARRY RAMDAN

VP TREASURY & FUNDING

GM CONSTRUCTION MICROCELL
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JOKO SUPRIYANTO

ERWIN JAYA DIWANGSA

GM INFORMATION TECHNOLOGY

GM PROCUREMENT

ALBERTUS HUGO

ELFRI JUFRI

GM BUSINESS RESELLER

GM AREA I

AYODYA SATRYA

YACOB TAMBUNAN

GM CONSTRUCTION RESELLER

GM AREA II

OSLAN

BENNY ASRIANTO

GM BUSINESS PROJECT

GM AREA III

IWAN ADJI PURDIANTO

ALEX ISKANDAR YAPIS

GM CONSTRUCTION PROJECT

GM AREA IV

TRI DJOKO
GM SQUAT BRAVO

HENDRI BUSTAMAM

REZA FIRMANSYAH
PROJECT HEAD OF CAPEX &
INVESTMENT MGT

VICTOR PURBA

GM BUSINESS B2S

PROJECT HEAD OF QUALITY &
INNOVATION MGT

AGUSTINUS YULIANTO

M. MERTANIA LESTARI

GM CONSTRUCTION B2S

SENIOR EXPERT

HERMAWAN ALFIANTO
SENIOR EXPERT
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Peta Wilayah

Penyebaran jaringan tower kami meliputi:
Sumatera; Jakarta, Bogor, Bekasi dan Banten;
Jawa Barat; Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali
dan Nusa Tenggara; Papua, Maluku, Sulawesi
dan Kalimantan (Pamasuka).

HEAD OFFICE
Telkom Landmark Tower - lantai 27,
Jl. Gatot Subroto kav 52 Jakarta – 12710
Telp: +62 21 27933363
08001224477 (Contact Center)
Email : mitratel@mitratel.co.id
website : www.mitratel.co.id

AREA SUMATERA
Graha Merah Putih, Lt. 6 Jl. Putri
Hijau No. 1, Medan Sumatera Utara,
Indonesia, 20111
Telp : 061-42001037, 061-42001038
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AREA PAMASUKA

AREA JABODETABEK & JABAR

Gedung MSC Jl. A.P. Pettarani No.4,
Makassar Sulawesi Selatan,
Indonesia, 90222
Telp : 0411-888033
Fax : 0411-885972

Gedung STO Telkom,
Lt. 4, Jl. Letjen Suprapto Kav.10,
Cempaka Putih
Jakarta, Indonesia, 10510
Telp : 021-42802996, 021-42802998
Fax : 021-42803012

AREA JAWA BALI
Gedung MSC Jl. Gayungan PTT No. 17-19,
Surabaya Jawa Timur, Indonesia, 60235
Telp : 031-8271890
Fax : 031-8271880
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Peta sebaran

SUMBAGUT :
Macro : 1.145, Micro : 126

KALIMANTAN :
Macro : 935, Micro : 148

SUMBAGTENG :
Macro : 945, Micro : 250

SUMBAGSEL :
Macro : 1.198, Micro : 81

JATIM :
Macro : 835, Micro : 258
JABODETABEB :
Macro : 941, Micro : 845

JABAR :
Macro : 722, Micro : 160

JATENG :
Macro : 757, Micro : 136

52
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BALINUSRA :
Macro : 609, Micro : 259
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SULMAPUA :
Macro : 1.806, Micro : 329
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Pemegang saham dan

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham dalam Akta Tanti Lena, SH., MKn di Jakarta No.04 tanggal 18 Oktober 2016,
komposisi pemegang saham Mitratel per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham

Lembar Saham

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk
Danang Baskoro Dwinugroho
Total

Persentase

Jumlah Disetor

212.576.288

99,99%

484.673.936.640

1

0,001%

2.280

212.576.289

100%

484.673.938.920

Danang Baskoro Dwinugroho

0,01%
Lembar Saham

1

Jumlah Disetor

2.280

100%
PT Telekomunikasi Indonesia, TBK

99,99%
Lembar Saham

212.576.288
Jumlah Disetor

484.673.936.640

54
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Lembar Saham

212.576.289
Jumlah Disetor

484.673.938.920,-
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Penghargaan

Best Unit Kategori Best
Subsidiary Profit Center Terbaik 2

The Best Net Income
Performance

The Best Collection
Performance

Telkom Group Award 2018
6 Juli 2018

CFU WIB Netrider Champion Performance
6 Juni 2018

CFU WIB Netrider Champion Performance
6 Juni 2018

The Best Net Income
Performance Q2

The Best Digital
Experience Implementation
Collaboration Partner

CFU WIB Net Rider Champion
27 Juli 2018

Direktorat Network & IT Solution Telkom
15 Agustus 2018

Sertifikasi
Certificate of Registration Safety
Management System OHSAS
18000:2007
TQCS International
25 Mei 2018
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PERISTIWA
JANUARI

11

1. Mitratel melakukan kerjasama sponsorship
dengan Gresik United, salah satu peserta
Liga Gojek Traveloka.

2. Mitratel melakukan penandatangan kerjasama
dengan Pemerintah Provinsi Jambi untuk penyediaan
infrastruktur telekomunikasi dalam rangka mendukung
Provinsi Jambi menuju Smart City.

FEBRUARI

1

1. Mitratel menggelar Rapim
di Purwokerto yang dihadiri
oleh seluruh jajaran Manager,
Senior Leader, dan Direksi
Mitratel dalam rangka
menyelaraskan program kerja
untuk pencapaian RKAP tahun
2018.

56

2. Komisaris Utama Telkom
Hendri Saparini bersama
Anggota Komisaris melakukan
kunjungan ke site Mitratel
yang berada di wilayah Raja
Ampat, Papua Barat.
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3. Mitratel melakukan
penandatanganan kerjasama
penyediaan infrastruktur
telekomunikasi dengan
Pemerintah Kabupaten Badung,
Bali.
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MARET

5

1. Mitratel melakukan
penandatanganan kerjasama
penyediaan infrastruktur
telekomunikasi dengan
Pemerintah Kab Sumbawa
Barat.

2. Mitratel menjalin inisiasi
kerjasama dengan Kompas
Group dalam pengelolaan aset
kedua belah pihak.

3. Mitratel meraih menjadi juara
dalam beberapa kategori yang
dilombakan pada event Telin
Cup 2018.

APRIL

2

1. Komisaris Utama Telkom
Hendri Saparini dan Anggota
Komisaris Pamela melakukan
kunjungan ke site Mitratel
di wilayah terluar Indonesia
tepatnya Kepulauan Talaud,
Sulawesi Utara.

2. Squat Bravo tepat 1 tahun
bergabung dengan Mitratel.
Acara ditandai dengan
pemotongan tumpeng dan
pemberian penghargaan
kepada Tim Squat Bravo
oleh Direktur Keuangan Eko
Harijadi.

3. Mitratel melakukan
penandatanganan MoU
dengan Mabes TNI terkait
pemanfaatan aset TNI untuk
infrastruktur telekomunikasi.
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MEI

28
1. Mitratel menyelenggarakan
Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (RUPST)
untuk Tahun Buku 2017 di
Telkom Landmark Tower.
RUPST memutuskan
persetujuan atas laporan
tahunan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir
pada 31 Desember 2017. Dalam
laporannya kepada pemegang
saham, PLT Direktur Utama
Mitratel Rakhmad T. Afifuddin
menyampaikan kinerja
keuangan dan operasional
yang menggembirakan.

2. Mitratel membagikan dividen
kepada pemegang saham
Telkom Indonesia senilai 20%
dari laba bersih senilai Rp 81,5
miliar yang akan diserahkan
paling lambat bulan November
2018.
3. RUPST 2017 ini juga
menetapkan perubahan
susunan Dewan Komisaris
Mitratel, yakni dengan
pengangkatan Bob Apriawan
sebagai Komisaris Utama.

4. Mitratel meraih sertifikat
OHSAS 18001:2007 untuk
kategori Safety Management
System.

Untuk mensukseskan Posko Rafi 2018, Manajemen Mitratel melakukan
kunjungan ke seluruh Area Mitratel di seluruh Indonesia untuk
memastikan kesiapan layanan menghadapi libur Hari Raya Idul Fitri.

JULI

18
58

JUNI

13

Mitratel melakukan penandatangan kerjasama pembiayaan Capex
dengan Bank of Tokyo yang diwakili oleh Direktur Keuangan Eko
Harijadi.
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AGUSTUS

21

Mitratel menyerahkan bantuan kepada korban bencana gempa Lombok.
Bantuan dibawa langsung menggunakan truk oleh Tim Mitratel dari
kantor Regional Balinusra. Donasi yang terkumpul dari keluarga
besar Mitratel disalurkan dalam bentuk sembako, air minum, beras,
mie instan, dan barang kebutuhan sehari-hari. Bantuan ini ditujukan
terutama bagi warga terdampak bencana yang berada di sekitar lokasi
tower Mitratel, landlord, dan mitra kerja.

Herlan Wijanarko diangkat sebagai Direktur Utama Mitratel.
Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai EGM Divisi Service
Operation PT Telkom Indonesia (2016-2018).

OKTOBER

18

SEPTEMBER

5

Mitratel menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak
bencana gempa di Palu, Sigi, dan Donggala Sulawesi Tengah.
Bantuan berupa makanan, pakaian, dan dana tunai disampaikan
oleh Direktur Utama Mitratel Herlan Wijanarko didampingi
Direktur Bisnis Rakhmad Tunggal Afifuddin. Mitratel sebagai
penyedia infrastruktur telekomunikasi membuka posko
bencana sebagai bagian dari Posko Bencana Telkom Group
untuk melakukan recovery terhadap alat produksi yang terkena
dampak bencana gempa Palu.

Mitratel menggelar syukuran di Kantor Pusat untuk merayakan
10 tahun (satu dasawarsa) perusahaan berkecimpung di bidang
pengelolaan menara telekomunikasi. Syukuran dengan pemotongan
tumpeng dihadiri oleh CEO WIB Abdus Somad Arief (ASA), Dewan
Komisaris, “Senior Leader” dan “Direksi Anak Perusahaan CFU WIB”
serta “Management Mitratel”.

OKTOBER

23
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NOVEMBER

22
1. Salah satu milestone penting
dalam perjalanan bisnis
Mitratel adalah penggantian
logo. Hal ini dilakukan
untuk memberikan brand
awareness baru terhadap
portfolio Perusahaan yang
semakin berkembang.

2. Peluncuran program rencana
pensiun bagi karyawan
Mitratel bekerja sama dengan
Bank Mandiri DPLK.

3. Penandatangan Surat
Pencatatan Ciptaan (Hak
Cipta) Elamos di Meteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia oleh
Direktur Jendral Kekayaan
Intelektual.

DECEMBER

28
1. Mitratel melaksanakan Kick
Off Siaga Natal Tahun 2018 dan
Tahun Baru 2019 (NARU). Hal
ini bertujuan untuk menjaga
keandalan infrastruktur
telekomunikasi selama periode
Natal dan Tahun Baru.
Mitratel menyiagakan 1.377

60

personil satuan tugas yang
tersebar di seluruh tanah
air dan akan siaga selama
24 jam untuk memastikan
jaringan telekomunikasi
siap dimanfaatkan oleh
masyarakat di seluruh
Indonesia.
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2. Kick Off Inkubasi Bisnis Difital
yang merupakan salah satu
portfolio yang mulai digarap
Mitratel. Hal ini sesuai dengan
Main Program Mitratel tahun
2019.
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ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Menyajikan informasi mengenai Analisis dan Pembahasan
Manajemen yang di implementasikan oleh Mitratel.

Tinjauan Ekonomi

64

Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha

70

Tinjauan Keuangan

74

Tinjauan Fungsional

78

62
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Tinjauan
Tetap Tumbuh di Tengah Perubahan yang Dinamis

“

Sepanjang tahun 2018, perekonomian nasional masih diwarnai stagnasi di satu sisi, serta kondisi operator
telekomunikasi menghadapi tantangan serta perubahan dinamis yang pada akhirnya ikut menekan
perusahaan-perusahaan jasa tower. Namun demikian, kami bersyukur Mitratel masih tetap mampu melaluinya
dengan menciptakan kinerja terbaik serta berbagai prestasi yang membanggakan.

”

Tinjauan Perekonomian Global
Dana Moneter Internasional (IMF) menyebutkan perekonomian
global pada tahun 2018 hanya tumbuh di kisaran 3,7%. Sama
dengan angka pertumbuhan di tahun 2017. Capaian tersebut lebih
rendah dari prediksi semula sebesar 3,9%. Kondisi tersebut terjadi
lantaran perekonomian dunia menunjukkan stagnasi sebagai
akibat perdagangan global yang melambat dibandingkan tahun
2017. Meningkatnya ketegangan “perang dagang” yang dilancarkan
Amerika Serikat terhadap China membuat laju percepatan
pertumbuhan ekonomi dunia sedikit mengalami perlambatan.
Meski begitu, menurut IMF, Amerika Serikat masih menjadi motor
utama perekonomian dunia, terutama untuk kawasan negara maju.
Kebijakan ekspansifan yang diterapkan Donald Trump mengerek
perekonomian negerinya di level 2,9%. Itu adalah angka tertinggi
sejak 2005. Arus investasi dan konsumsi meningkat menyusul
kebijakan populis Trump memotong pajak dan mendorong
belanja pemerintah.
Sementara kinerja ekonomi kelompok negara berkembang secara
umum melambat kendati beberapa negara utama membaik. IMF
memperkirakan perekonomian emerging market akan tumbuh
4,7%, dimana China masih menjadi penggerak utama dengan
pertumbuhan stabil di level yang cukup tinggi yakni 6,6% produk
domestik bruto.
Kondisi perekonomian global juga masih dipengaruhi upaya
normalisasi kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat atau The
Federal Reserve (The Fed) yang menaikkan suku bunga. Sepanjang
2018, The Fed telah menaikkan suku bunga acuan sebanyak tiga
kali. Hal itu berdampak pada pengetatan likuiditas global. Nilai
tukar Dolar Amerika Serikat terus menguat.
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Tabel Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi (%)
Kawasan

2018

Global

3,7

Amerika Serikat

2,9

China

6,6

Uni Eropa

2,2

Asia Tenggara

5,3

Sumber: IMF

Untuk kawasan Eropa, perekonomiannya tumbuh 2,2%. Terjadi
penurunan ekspor negara-negara Uni Eropa ke kawasan lain
serta masih berlanjutnya stagnasi konsumsi masyarakat akibat
pengangguran. Pelonggaran kebijakan moneter Bank Central
Eropa belum bisa mengangkat kinerja ekonomi. Sementara di
Asia Tenggara juga menghadapi gejolak di sektor keuangan serta
penurunan harga-harga komoditas. Melemahnya pertumbuhan
ekonomi di negara tujuan ekspor utama menyebabkan ASEAN
hanya bisa tumbuh di kisaran 5,3% di tahun 2018.
IMF memperkirakan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia akan
kembali tumbuh stagnan 3,7% pada 2019 bila tidak ada keseriusan
Amerika dan China meredakan ketegangan. Amerika sendiri
diperkirakan hanya akan tumbuh 2,2% dan China juga anjlok
menjadi 6,2%. Angka itu menjadi pertumbuhan paling rendah
bagi China sejak 1990. Prospek untuk perdagangan global secara
keseluruhan tidak menggembirakan, hanya tumbuh 4,2%. Turun
dibandingkan tahun 2018 sebesar 5,2%.
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Tinjauan Perekonomian Nasional
Meskipun perekonomian global mengalami stagnasi, kinerja
perekonomian Indonesia cenderung lebih positif. Badan Pusat
Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2018
tumbuh 5,17% dibanding tahun sebelumnya. Angka tersebut lebih
rendah dari target yang dipatok dalam APBN 2018 sebesar 5,4%
namun naik dibandingkan 2017 sebesar 5,07%. Hal ini menunjukkan
berlanjutnya momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut lapangan usaha, laju pertumbuhan tertinggi dicapai oleh
lapangan usaha jasa lainnya sebesar 8,99%, sementara sektor
informasi dan komunikasi berada di urutan keempat dengan
angka pertumbuhan sebesar 7,04%. Pertumbuhan ekonomi 2018
terjadi pada semua komponen dengan struktur pembentuknya
yang lebih berimbang seiring dengan meningkatnya kinerja ekspor
dan investasi.
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah
Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,08%. Di mana, konsumsi rumah
tangga tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi
dalam negeri. Konsumsi domestik memberikan kontribusi
signifikan pada Produk Domestik Bruto (PDB) yang menandakan
adanya peningkatan daya beli masyarakat. Kondisi tersebut
memperkuat harapan bahwa perekonomian pada tahun-tahun
mendatang akan tumbuh lebih baik.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5 Tahun Terakhir
2013

2014

2015

2016

2017

2018

5,56%

5,02%

4,79%

5,03%

5,07%

5,17%

Sumber: BPS

Sebagai efek normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat, terjadi
arus keluar modal. Akibatnya otoritas Bank Indonesia mengambil
langkah pengetatan sebagaimana dilakukan negara-negara
berkembang lainnya. Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga
acuan sebanyak empat kali pada tahun 2018 hingga 150 basis poin.
Kebijakan moneter tersebut untuk membendung arus modal keluar.
Laju inflasi pada 2018 lebih rendah dari 2017. Badan Pusat Statistik
memperkirakan tingkat inflasi tahun 2018 sebesar 3,1%, di bawah
proyeksi Bank Indonesia sebesar 3,5% plus minus 1%. Meski
demikian, masih terjadi tekanan inflasi akibat kenaikan harga
pangan. Keputusan pemerintah memastikan tidak ada kenaikan
harga bahan bakar minyak hingga 2019 membuat indeks harga
konsumen/inflasi cenderung melandai.
Tantangan perekonomian Indonesia di 2018 adalah nilai tukar Rupiah
yang sempat mengalami pelemahan. Pelemahan itu disebabkan
oleh pergerakan nilai tukar hampir di seluruh mata uang dunia yang
juga mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat.

Secara menyeluruh kepercayaan konsumen relatif tinggi, tingkat
pengangguran menurun, sebagai pendorong peningkatan
pendapatan. Kenaikan harga komoditas, terutama untuk produk
mineral, telah menggairahkan kembali sektor pertambangan.
Ekspor tumbuh lagi. Investasi infrastruktur meningkat meskipun
berimbas pada impor barang modal yang turut meningkat. Lonjakan
impor juga terpengaruh kenaikan harga minyak dunia.
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Sepanjang tahun
2018, sektor
telekomunikasi
termasuk yang
paling pesat
pertumbuhannya.

Tinjauan Makro Industri
Telekomunikasi
Komitmen pemerintah menjaga momentum
pertumbuhan ekonomi nasional telah
memberi kontribusi pada optimisme di
sektor riil. Pertumbuhan ekonomi nasional
merupakan faktor yang sangat penting dalam
rangka mendongkrak gairah bisnis di sektor
informasi dan telekomunikasi. Pertumbuhan
ekonomi di atas 5% tahun 2018 memberikan
harapan meningkatnya permintaan pasar.
Daya saing Indonesia membaik seiring
perbaikan peringkat kemudahan berinvestasi
di Indonesia disokong oleh gencarnya
investasi pemerintah membangun berbagai
sarana prasarana infrastruktur pembangkit
listrik, jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandar
udara di berbagai daerah. Pemulihan ekonomi
akan terus berlanjut ditopang stabilitas
makroekonomi dan belanja rumah tangga
yang kuat.
Sepanjang tahun 2018, sektor telekomunikasi
termasuk yang paling pesat pertumbuhannya.
Tahun 2018, berdasarkan lapangan usaha,
sektor
informasi
dan
telekomunikasi
mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,04%.
Hal ini berarti industri telekomunikasi masih
memberikan kontribusi yang cukup signifikan
bagi
pertumbuhan
ekonomi
nasional
secara keseluruhan.
Sejumlah event besar berskala internasional
yang berlangsung di 2018 menjadi pengungkit
pertumbuhan sektor komunikasi. Event-event
tersebut antara lain; penyelenggaraan Piala
Dunia di Rusia, Pemilihan Kepala Daerah
Serentak, dan Pesta Olah Raga Asian Games
di Jakarta dan Palembang. Konsumsi data dan
pelanggan data meningkat pesat.
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Meskipun industri informasi dan komunikasi
masih tumbuh lebih baik dbandingkan rerata
pertumbuhan PDB nasional, tren industrinya
telah menunjukkan kondisi jenuh. Hal tersebut
ditunjukkan dengan pertumbuhannya yang
menurun. Industri telekomunikasi berbasis
mobile phone semakin terdisrupsi oleh
kemajuan industri digital yang sangat pesat.
Kebutuhan belanja komunikasi mengalami
pergeseran dari voice ke data, apalagi dengan
adanya teknologi data yang semakin murah.
Sehingga, tingkat konsumsi masyarakat
terhadap kebutuhan komunikasi tidak
mengalami tekanan bahkan cenderung
meningkat.
Namun demikian, meningkatkan kebutuhan
masyarakat
akan
kebutuhan
layanan
komunikasi, tidaklah serta merta memberikan
dampak positif dari sisi pendapatan operator
telekomunikasi. Bahkan, industri selular
mengalami perubahan drastis sejak beberapa
tahun terakhir.
Melonjaknya populasi Smartphone beberapa
tahun
terakhir
telah
mengakibatkan
pergeseran perilaku pelanggan dalam
berkomunikasi. Kini penggunaan layanan
data terutama media sosial dan konten
video semakin diminati dari pada layanan
dasar (suara dan SMS). Hal itu memberikan
kesempatan bagi operator untuk mendulang
pendapatan dari platform digital yang terus
tumbuh. Namun di sisi lain, pergeseran dari
basic service ke digital service sesungguhnya
merupakan disrupsi yang menghadapkan
operator telekomunikasi pada tiga tantangan
berat, yaitu:
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Pertama, menjaga profitabilitas di tengah
penurunan ARPU (Average Revenue Per
User - rerata pendapatan per pengguna).
ARPU adalah ukuran untuk mengetahui
jumlah rata-rata pendapatan yang diperoleh
Perusahaan telekomunikasi dari konsumen.
Selain menghadapi masalah ARPU, operator
telekomunikasi juga mengalami fenomena
dumb pipe (dimana operator hanya jualan
bandwidth). Munculnya pemain-pemain OTT
(over the top) yang tak hanya membebani
jaringan namun juga menawarkan layanan
dasar sejenis, membuat keuntungan operator
menurun drastis hingga menjurus ke subsidi.
Kedua, bagaimana mengelola bandwidth
dan trafik agar bisa menjawab ekspektasi
pelanggan yang perilakunya mendadak
berubah menjadi data hungry. Kondisi ini
memaksa operator menjadi pelayan dalam
mengiringi gaya hidup pelanggan, mulai dari
bangun tidur, aktifitas keseharian, hingga
menikmati weekend bersama keluarga.
Ketiga, menurunkan biaya operasional
yang tinggi untuk menjamin berlanjutnya
profitabilitas Perseroan.

Dengan tiga tantangan tersebut, operator
telekomunikasi melakukan transformasi
ke arah new business yang berpusat pada
layanan data dan konten. Operator di
Indonesia mulai merintis berbagai layanan
di luar core business. Seperti mobile
entertainment, mobile commerce, mobile
advertising, dan mobile money. Berbagai
layanan tersebut diharapkan menjadi revenue
generator baru, agar bisa bersaing dengan
layanan OTT.
Sayangnya, harapan mewujudkan new
business sebagai kurva kedua pertumbuhan,
tak semulus yang diharapkan. Sepanjang
2018, kita menyaksikan satu persatu operator
memutuskan untuk tidak melanjutkan bisnis
rintisan tersebut. Alasannya, layanan tak
tersebut tak menguntungkan. Dikarenakan
tingginya beban operasional yang tak
sebanding dengan pendapatan, sehingga
menekan EBITDA.
Kondisi yang dihadapi oleh operator
telekomunikasi tersebut, pada akhirnya
memaksa mereka untuk melakukan repricing
atas tarif jasa pembangunan infrastruktur
telekomunikasi. Pendapatan Perusahaan
tower dari tarif jasa mereka mengalami
tekanan yang tak terelakkan. Situasi demikian
juga dialami oleh Mitratel. Dalam situasi
demikian, Mitratel tetap dituntut lebih kreatif,
kerja keras, serta menciptakan inovasi dan
terobosan-terobosan baru.
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Tantangan dan Langkah Strategis
Kami
Menghadapi situasi industri serta lingkungan bisnis
yang penuh tantangan ini, Mitratel tetap bekerja keras
sekaligus melakukan langkah-langkah strategis.
Di antara langkah strategis yang kami lakukan dan
berperan penting dalam dua tahun terakhir ini adalah
penguatan organisasi yang berbasis portofolio. Langkah
ini terbukti telah membawa kinerja Mitratel ke arah yang
menggembirakan, sekaligus memperoleh pengakuan dari
pihak luar dengan sejumlah prestasi dan penghargaan.
Namun, strategi yang dijalankan di tahun 2018
kami predikasi tidak bisa menjamin lagi tercapainya
kinerja seperti sebelumnya. Sebabnya, industri
telekomunikasi berbasis mobile sudah mencapai
puncaknya dan saat ini trennya akan terus
menurun. Hal itu bisa terjadi akibat disrupsi digital.
Perjalanan bisnis Mitratel sepanjang tahun 2018
utamanya diwarnai dengan tantangan disrupsi
digital tersebut.
Terjadi pergeseran penggunaan layanan voice ke
layanan data pada operator telekomunikasi. Munculnya
fenomena lonjakan permintaan layanan data yang belum
diikuti dengan pendapatan yang belum menjanjikan bagi
operator telekomunikasi, dengan sendirinya memberikan
efek kepada para penyedia infrastruktur telekomunikasi
termasuk Mitratel.
Menurunnya pendapatan operator telekomunikasi
sebagai akibat dari pergeseran penggunaan layanan
voice ke paket data, menyebabkan permintaan jasa
pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang ikut
mengelami tekanan. Dalam kondisi demikian, operator
telekomunikasi menuntut repricing atas jasa-jasa
pembangunan tower. Biaya sewa terus menurun.
Menilik perjalanan tahun 2018, pertumbuhan bisnis
telekomunikasi
yang
menurun
memposisikan
perusahaan pada kondisi yang sama di masa mendatang.
Sebab, sebagai penyedia infrastruktur bisnis mobile
phone pastinya akan terpengaruh klien utamanya
yang bisnisnya tengah menurun. Pertarungan
bisnis telekomunikasi semakin ketat dengan medan
yang berubah.
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Karenanya, penting untuk dilakukan adalah organisasi
yang mampu adaptif. Apa yang terjadi di lingkungan
industri adalah di luar kendali kita. Situasinya telah
berubah, regulasinya berubah. Maka yang bisa bertahan
adalah yang mampu beradaptasi. Yang penting adalah
respon yang tepat terhadap lingkungan baru. Menyiapkan
organisasi dan orang-orangnya yang bisa mengadaptasi
perubahan seperti apapun.

Prospek Usaha
Akibat disrupsi digital, Perseroan menargetkan
pertumbuhan pendapatan yang moderat di level 7% pada
tahun 2019 atau sebesar Rp4,8 triliun. Angka itu masih
lebih tinggi dibandingkan proyeksi pertumbuhan industri
telekomunikasi sebesar 4% tahun 2019. Angka target 7%
tersebut sebagai angka yang moderat. Lebih realistis
dengan industri yang semakin ketat dan tajam.
Angka yang realistis dengan industri yang semakin ketat
dan tajam. Itu pun kalau hanya mengadalkan bisnis
tower bisa dipastikan tidak akan tercapai. Artinya harus
ada akuisisi dan create market baru untuk mencapainya.
Strategi yang dilakukan perusahaan adalah menggenjot
portofolio project solution. Yakni dengan memperbanyak
inisiatif-inisiatif di platform bisnis digital.
Perseroan
berkomitmen
mempertahankan kinerja
dengan mempercepat penyesuaian diri dengan era bisnis
digital. Meski begitu kami terus berusaha mengoptimalkan
portofolio aset yang kami miliki dengan meningkatkan
tenancy ratio guna menaikkan profitabilitas. Pada saat
yang sama kami juga terus mengevaluasi biaya Capex
dan operasional agar efisiensi. Upaya efisiensi yang kami
tempuh diperkuat melalui program digitalisasi seluruh
proses bisnis Mitratel.
Fitch Ratings mencatat kebutuhan akan broadband di
Indonesia sangatlah tinggi. Dengan tingginya kebutuhan
broadband tersebut membuat operator telekomunikasi
lebih besar mengalokasikan belanja modal atau capital
expenditure (capex). Investasi lebih besar dibelanjakan
untuk menggembangkan layanan data dan digital.
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Hal ini dipengaruhi pertimbangan bahwa broadband akan menjadi tulang punggung pendapat emiten telekomunikasi ke depan. Fitch
mencatat rata-rata capex yang dikeluarkan operator untuk penggembangan jaringan sebesar 20% dari pendapatan Salah satu bagian
belanja modal yang cukup besar adalah pembangunan maupun menyewa tower telekomunikasi.

Mobile market size1
(IDR Tn)

145

CAGR
2019-23

+5%

+3%
150

158
9%
7%

174

166

9%

9%
6%

6%

182
9%
5%

8%
9%

9%
8%

34%

32%

49%

51%

54%

57%

59%

2018F

2019F

2020F

2021F

2022F

2023F

Other revenue

SMS

Voice

30%

26%

28%

-7%

24%

-1%
61%

11%

Data

1. Indonesia mobile market size refers to revenues from the top 3 MNOs – TSEL, ISAT and XL
Source: A.T. Kearney, Ovum, Annual Report

Menurut laporan dari A.T. Kearney, proyeksi pangsa pasar (market size) seluler di Indonesia diprediksi mencapai Rp 182 triliun pada
tahun 2023, dengan kontribusi dari data sebesar 61%. Sementara itu, Network Traffic pada 2023 sebesar 23.995 PB, atau tumbuh 27%
CAGR dari 2019, dan penetrasi smartphone mencapai 92% pada 2023. Lonjakan tersebut akan mengakibatkan kebutuhan infrastruktur
yang signifikan.
Kebutuhan BTS di Indonesia dalam 5 tahun ke depan diperkirakan mencapai 598.000 unit, dengan pangsa pasar penyewaan menara
telekomunikasi sebesar Rp 32.9 triliun pada 2023, atau tumbuh 4% CAGR dari 2019. Jumlah tenant makro & mikro diperkirakan tumbuh 8%
CAGR dari 2019, atau sebesar 210.000 pada 2023. Tenancy Ratio menara makro diperkirakan mencapai 1.6 pada 2023.
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Tinjauan Operasional
Pertumbuhan Kinerja yang Membanggakan

“

Kinerja opersional Mitratel sepanjang tahun 2018 tumbuh gemilang di atas rata-rata industri. Perseroan juga
mencatatkan revenue dan income tertinggi pada CFU WIB Telkom Group.

”

Mitratel mampu mencatatkan kinerja terbaiknya serta meraih
sejumlah prestasi pada tahun 2018. Diantara prestasinya adalah
dengan diraihnya sejumlah penghargaan dalam ajang Telkom Group
Awards 2018 yaitu penghargaan Terbaik 2 kategori Best Subsidiary
Profit Center. Lalu The Best Digital Experience Implementation
Collaboration Partner dari Direktorat NITS Telkom. Kemudian The
Winner of The Best Net Income Performance of CFU WIB NET RIDER
Champion Performance Racing (NCPR) 2018. Ditambah lagi dengan
The Winner of The Best Collection Performance of CFU WIB NET
RIDER Cahmpion Performance Racing (NCPR) 2018.
Tak hanya itu, di tahun 2018 Indeks Kepuasan Pelanggan Mitratel
meningkat menjadi skor 87,25% dari tahun sebelumnya skor 86
dalam skala 100. Dengan berbagai pencapaian prestasi tersebut,
tidaklah berlebihan jika Mitratel menargetkan untuk menjadi Top of
Mind Tower Provider di benak stakeholdernya.
Dalam hal pengelolaan tower, sampai dengan akhir tahun 2018
Mitratel telah memiliki total 12.485 tower makro dan mikro
atau naik 12,87% dari tahun 2017 yang sejumlah 11.061 tower.
Sedangkan untuk pengelolaan tenant, sampai akhir 2018 Mitratel
berhasil mendapatkan kepercayaan untuk mengelola 15.712 tenant,
meningkat 20,09% dari tahun 2017 yang sejumlah 13.083 tenant.
Itu hanya dari tower makro dan mikro. Jika di total dengan jumlah
tenant dari tower reseller, maka tenant Mitratel di 2018 adalah
sebesar 22.206 tenant, naik 14,65% dibanding tahun 2017 yang

Anchor Tenant

1.709

1.995

2nd Tenant

251

350

Reseller

1.564

1.585

sejumlah 19.368 tenant. Hal ini menyebabkan angka tenancy ratio
Tower Mitratel di tahun 2018 meningkat 5,9% menjadi sebesar 1,25
dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 1,18.
Secara rinci, jumlah pengelolaan tower dan tenant pada tahun
2018 dan 2017 adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel
sebagai berikut:
Jumlah Tower dan Tenant
TOWER
Jenis

Pertumbuhan

2018

2017

Macro

10,30%

9.893

Micro

23,90%

2.592

2.092

Total

12,87%

12.485

11.061

Macro

19,60%

12.992

10.863

Micro

22,52%

2.720

2.220

Total

20,09%

15.712

13.083

Include
Reseller

14,65%

22.206

19.368

Tenancy Ratio

5,93%

1,25

1,18

8.969

TENANT

Ach. Seluruh performansi Operasional tahun 2018 Outperformed,
dengan tenancy ratio 1,25

Project

566

592

13%

14%

8%

6%
2017

Ach 100.9%
YoY 16.8%

2018

70

Ach 107.2%
YoY 39,8%

Ach 98.3%
YoY 1.3%

2017
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2018
42%

44%

38%

35%

Ach 101.4%
YoY 4.6%

Anchor Tenant

2nd Tenant

Project

Reseller

04 |

Analisis dan Pembahasan
Manajemen

Pada tahun 2018, Mitratel membukukan pendapatan sebesar
Rp4.522 miliar. Angka ini mengalami kenaikan 11% dibanding tahun
2017, sebesar Rp4.089 miliar. Dari total revenue tersebut, sebanyak
Rp3.631 miliar atau 80,29% diperoleh dari penyewaan tower,
sebanyak Rp31 miliar dari tower baru, sebanyak Rp297 miliar dari
microcell, dan Rp557 miliar dari layanan jasa (project solution).
Sementara dari sisi segmentasi pasar, masih didominasi oleh
captive market (Telkom Grup), sedangkan sisanya dari non captive
market. Secara keseluruhan, kinerja operasional Mitratel pada
tahun 2018, tumbuh di atas rata-rata industri.

Mitratel berhasil menyelesaikan project pengerjaan deployment
backbone fiber optic (FO) Telkom sepanjang 1.250 kilometer serta
pengerjaan perkuatan tower sebanyak 235 site dengan tonase
sebesar 526 ton. Selain itu untuk jasa (Managed Service) menjaga
opperation and maintenance (OM) backbone FO TelkomGroup
dengan jumlah tim dedicated sebanyak 765 teknisi dengan panjang
backbone 56.559 km di seluruh Indonesia, OM backbone Radio
TelkomGroup dengan jumlah tim dedicated sebanyak 178 teknisi
dengan jumlah hop 15.546 di seluruh Indonesia, dan Sparepart
Management System untuk 1.247 titik Radio milik Telkomsel.

Sales and Construction

Produksi Microcell di tahun 2018 adalah ikut mensukseskan ajang
Asean Games di GBK melalui pembangunan 4 site BTSH untuk
melancarkan jaringan telekomunikasi. Mitratel juga mendukung
Telkomsel di wilayah DKI Jakarta melalui pembangunan easy macro
sebanyak 40 site untuk Kawasan urban yang masih blankspot
Dengan coverage ± 200 m. Serta, terjalinnya 4 kerja sama selama
2018 diantaranya Kawasan GBK, Pemkab Nunukan, Pemkab
Badung, dan Pemprov Jambi sehingga Mitratel memiliki izin untuk
membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tersebut.

Tahun 2018, Mitratel berhasil merecovery 286 site tower BTS baru,
ex USO Telinfo 2012. Pengerjaan site tower tersebut dibagi dalam
dua tahapan, yakni STEP A sebanyak 208 site yang merupakan
project keberlanjutan BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi
dan Informasi). Skema bisnis melanjutkan BTS perbatasan
sebelumnya, di mana layanan Tower & Power dibayar BAKTI bila
sudah terintegrasi dengan NMS. STEP B adalah pengerjaan 30 site
BTS project Merah Putih dengan skema Bisnis layanan Tower &
Power dengan penagihan langsung ke Telkomsel.
Pencapaian sales Colo ke Tower Mitratel pada tahun 2018 sebesar
2462 site dengan acvh 206% dan mampu RFI hingga desember
2018 sebanyak 1205 site dengan ach 120% dengan komposisi
95% adalah tenant OLO (external) dan 5% adalah tenant Telkom
Group sehingga mampu memberikan kontribusi maksimal dalam
Peningkatan Tenancy ratio dari 1,18 tahun 2017 menjadi 1.25 pada
akhir tahun 2018.
Pada tahun 2018 telah dilakukan implementasi inisiatif digital bisnis
yang melahirkan banyak aplikasi untuk dimanfaatkan bagi beberapa
instansi terkait. Aplikasi yang merupakan bagian dari Internet of
Things ini diantaranya adalah ELAMOS (alarm pendeteksi dini
bencana tsunami), monitoring water level Bendung KATULAMPA di
Bogor, video analytic untuk salah satu transportasi berbasis daring
(Gojek), dan POC jaringan LORA untuk Bali Smart Island. Untuk
menunjang penyebaran alat produksi dan peningkatan tenancy,
Mitratel juga berhasil memperluas kerjasama partnership dalam
rangka mengembangkan peningkatan size grab order ke customer
seperti kerjasama dengan Kompas TV (Gramedia Group), PPI, Mabes
TNI, H3I, dan Sigma Elnusa (Pertamina Group).

Operation and Maintenance
Operation and Maintenance adalah jasa pelayanan untuk
pengoperasian dan pemeliharaan alat produksi hasil dari
pembangunan Build to Suit, collocation & reseller, dan microcell. Alat
produksi dimaksud dalam bentuk sarana penunjang infrastruktur
telekomunikasi dan sarana telekomunikasi pasif berupa darg core
fiber optic pada BTS hotel dan distributed antenna system pada in
building services. Lingkup kerja dari operation and maintenance
secara garis besar yaitu pekerjaan pemeliharaan yang bersifat rutin
(preventive) dan pekerjaan pemeliharaan yang bersifat insidentil
termasuk perbaikan dan troubleshooting (corrective).
Target pencapaian pada operation and maintenance yaitu layanan
terhadap kelangsungan operasional alat produksi agar bisa
beroperasi secara terus-menerus tanpa terputus (availability)
dan target waktu terhadap penyelesaian perbaikan kerusakan
pada alat produksi (TTR). Pada tahun 2018 kami berhasil menjaga
performansi TTR di angka rata-rata 1 jam 5 menit.
Kerusakan atau gangguan yang terjadi pada alat produksi dibagi
menjadi tiga yaitu critical dimana gangguan atau kerusakan
menyebabkan terputusnya layanan terhadap tenant secara
langsung, major dimana gangguan atau kerusakan menyebabkan
terputusnya layanan terhadap tenant secara tidak langsung dan
minor dimana gangguan atau kerusakan tidak menyebabkan
terputusnya layanan terhadap tenant.
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Pada tahun 2018 operation and maintenance melakukan
pengembangan terhadap system NOC (Network Operation Center)
dimana untuk perangkat surveillance akan dipasang pada site-site
makro dan mikro secara menyeluruh sehingga performansi layanan
terhadap tenant dapat dimonitor dan dilakukan penanganan segera
terhadap gangguan yang terjadi.
Selanjutnya
yaitu
sebagai
bentuk
efisiensi
terhadap
biaya operasional, maka Mitratel pada tahun 2018 telah
mengimplementasikan Aplikasi Support OM (MO SAP, Ampuh,
Integrasi RPM & TT), Aplikasi Ametis (Asset) & Mtower. Kami
juga telah berhasil melakukan pemindahan seluruh infrastruktur
IT ke gedung baru Telkom Landmark Tower, dan menyelesaikan
Digitalisasi Proses Bisnis Project Management (M-project).
Selain itu pada sisi ujung tombak operasi dan pemeliharaan,
Mitratel memiliki helpdesk yang berfungsi sebagai frontline
terhadap complain dari tenant agar proses penyelesaian gangguan
dapat diatasi. Pada tahun 2018, system helpdesk telah terintegrasi
dengan system NOC dan online reporting sehingga gangguan yang
terjadi dapat dideteksi lebih dini tanpa menunggu complain dari
tenant/customer.

Digitalisasi Proses Bisnis
Dengan pertumbuhan alat produksi yang dari tahun ke tahun
terus meningkat dengan signifikan dan meliputi seluruh wilayah
Indonesia, menjadikan Mitratel sebagai salah satu tower provider
terbesar di Indonesia. Hal tersebut seiring dengan Visi Mitratel “Become a Leader and best provider in providing Telecommunication
Infrastructure in Southeast Asia” serta mendukung satu program
utama Telkom Group 2018 yaitu “Delivering Best Customer
Experience”.
Tahun 2018 merupakan periode penting bagi Mitratel di mana
manajemen Mitratel memulai program digitalisasi seluruh proses
bisnisnya. Hal ini merupakan bagian dari modernisasi IT yang
sejalan dengan visi Telkom yakni The King of Digital. Program
digitalisasi ini memiliki sasaran Mitratel sebagai Perusahaan yang
bergerak cepat, FASTCOM (Fully Digital, Automation, Seamless,
Traceable, Comply, Operation Excellence, Measurable) dengan
uraian sebagai berikut:
Fully Digital
Semua Dokumen dipersyaratkan 100% dalam bentuk digital, kecuali
IMB, PKS dan HO dan dokumen yang disyaratkan oleh Tenant dan
regulator.
Automation
Pekerjaan repetitive dan pekerjaan yang tidak memerlukan
approval/review dibuat otomatis diproses oleh sistem.
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Seamless
Simple & smooth business process. Any Device, Any Where, Any Time.
Traceable
Proses, Perubahan dan Approval harus dapat di tracking.
Comply
Sistem berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Operation Excellence
Mendukung operasional dan adaptable dengan kebutuhan dan
perkembangan operasional, untuk dapat menjaga KPI Perusahaan;
IT System 24/7; Reliable.
Measurable
Proses dan output Terukur.
Program ini dijalankan mulai kuartal pertama 2018 dengan
mengerjakan aplikasi utama (Core Aplication) yang akan menjadi
jalan raya bagi seluruh proses bisnis Mitratel secara end to end.
Proyek digitalisasi ini dikerjakan oleh 8 orang personil. Pada
tahun 2018 tim telah menyelesaikan Core Aplikasi yang akan terus
dikembangkan. Sesuai road map yang telah disusun, program
digitalisasi ini akan berlanjut hingga tahun 2022.
DIGITALISASI PROSES BISNIS
Program

Detil Aktifitas

Objective

Status

Pengembangan
Aplikasi

Membuat
aplikasi
end to end,
PMO. Design,
test dan
Deployment

Full launching
saat 10 K
Celebration

Database
70% UX
Survey dan
Review trial
Launching
W4 Jan 2017

Quality
Assurance

Melakukan
site audit
(site visit)

Memastikan
proses
dilaksanakan.
Perbaikan
Proses

Perencanaan

Bisnis Proses
Compliance

Audit proses
dan dokumen

Memastikan
proses
dilaksanakan.
Perbaikan
Proses

Perencanaan

Pengadaan
Tool dan Server

Pengadaan
software dan
production
server

Go live

Evaluasi
Proposal
Konfigurasi
server
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Implementasi Project Management Tool
Salah satu penerapan digitalisasi proses bisnis di Mitratel adalah
membangun inovasi sistem informasi project management yang
tidak saja sebagai tool, tetapi juga terintegrasi dengan proses
internal sekaligus sebagai “Digitalize Project & Enhance IT tools”.
Inovasi tersebut diberi nama M-Project.

3. Management Dashboard
Dashboard digunakan untuk
monitoring progress pekerjaan.

monitoring

hasil

pencapaian,

Pembangunan system baru M-Project diharapkan dapat memantau
proses pekerjaan secara real time, termobilisasi secara sistem dan
menyediakan fasilitas pendukung untuk pengambilan keputusan
serta dapat menjadi aplikasi Project Management di Mitratel
secara end to end, mulai dari order, pelaksanaan pembangunan,
billing, hingga monitoring performansi perusahaan.
Aplikasi M-Project dibangun sebagai core aplikasi untuk keperluan
manajemen proyek secara end to end di Mitratel yang mengikuti
proses bisnis internal Mitratel. Meskipun tidak menutup
kemungkinan untuk melakukan perubahan proses bisnis agar
sistem lebih efektif dan efesien dengan tidak mengurangi fungsi
aplikasi sebagai alat proses bisnis yang tetap (comply).
1. Mobile Application
Mobile aplikasi digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan
pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan, antara lain upload
dokumen, mengisi progress pekerjaan, approval pekerjaan, uji
terima, dan kebutuhan lain yang dilaksanakan di lapangan.

Management Dashboard

Implementasi Sistem Dokumen
Management
Proses digitalisasi dokumen adalah mengubah fisik dokumen
menjadi softcopy yang disimpan dalam suatu sistem/database.
Sistem dokumen manajemen, dibangun dan diimplementasi untuk
memastikan seluruh dokumen softcopy benar sesuai dengan hard
copy, dan tersimpan dalam bentuk database yang lebih efisien.
Berdasarkan monitoring yang dilaksanakan dalam proses sistem
dokumen manajemen, Unit Digitalisasi mencapai target 100%
dalam pelaksanaan nya karena sudah menyelesaikan proses
sampai dengan bulan Desember 2018 berupa proses scanning dan
indexing.

Mobile Aplikasi

2. Web Aplication
Web aplikasi merupakan core aplikasi untuk monitoring hasil kerja
dilapangan serta melakukan approval untuk hasil pekerjaan di
lapangan.

Web Aplikasi

Login Sistem Dokumen Management

Dokumen Terupload di Sistem Dokumen Management
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TINJAUAN
Pertumbuhan Kinerja Keuangan Lampaui Target

“

Kinerja Operasional Mitratel sepanjang tahun 2018 tumbuh gemilang di atas rata-rata industri.
Perseroan juga mencatatkan revenue dan income tertinggi pada CFU WIB Telkom Group.

”

Hal ini tercermin dari Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 yang telah telah diaudit oleh auditor independen Kantor Akuntan Purwantono,
Sungkoro & Surja, yang merupakan afiliasi dari Ernst & Young dengan opini laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal
yang material.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar
Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan selaras dengan
kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2018.
Berikut ini disampaikan analisis keuangan secara ringkas pencapaian kinerja keuangan Perseroan tahun 2018.

Analisis Laba Rugi
%-CAGR
2016-2018

Uraian

%-YoY
2017-2018

2018

2017

2016

Pendapatan Usaha

15,3%

11%

4.522.315

4.089.164

3.400.112

Beban Usaha

15,2%

10%

2.422.927

2.204.730

1.827.163

EBITDA

15,5%

11%

2.099.388

1.884.434

1.572.949

Laba Bersih

21,4%

10%

449.633

407.394

304.904

Performansi Finansial Mitratel FY 2018 out performed & “Triple Double Digit Growth”.
Revenue

COE

EBITDA

3.400 4.089 4.522

1.827 2.205 2.423

1.573 1.884 2.099

2016

Ebitda Margin
Net Income Margin

2017

2018

2016

Ach 99.8%

2017

2018

407

450

2017

2018

Ach 101.2 %

2017

2018

10.4%

2016

305

11.4%

2018

Ach 100.5%

Margin
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2017

9.9%

10.6%

2016

RKAP

Net Income

2016

Ach 100,3%

RATIOS

2016

2017

2018
0,03

46,3%

46,1%

46,4%

ROA

0,03

0,03

9,0%

10,0%

9,9%

ROE

0,14

0,16

0,16

DER

2,40

2,54

2,48
0,56
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Current Ratio

0,53

0,50

DSCR Min 100%

0,91

1,34

1,63

Debt to EBITDA

3,48

3,44

3, 41

04 |

Analisis dan Pembahasan
Manajemen

Pendapatan Usaha

EBITDA

Pendapatan usaha Perseroan pada tahun 2018 adalah sebesar
Rp4.522 miliar, meningkat 11% jika dibandingkan dengan tahun
2017 sebesar Rp4.089 miliar. Pendapatan usaha perseroan pada
tahun 2018 didominasi oleh pendapatan anchor tenant yakni
sebesar Rp 1.995 miliar.

EBITDA Perseroan di tahun 2018 sebesar Rp2.099 miliar atau
meningkat 11% dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai
angka 1.884 miliar.

Beban Usaha

Laba Bersih

Beban usaha Perseroan di tahun 2018 sebesar Rp2.422 miliar atau
naik 10% dibandingkan dengan tahun 2017 di angka Rp 2.205 miliar.
Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan direct cost
yakni beban perencanaan, operasional, dan pemeliharaan menara
telekomunikasi sebesar Rp 155 miliar.

Laba Bersih Perseroan pada tahun 2018 tercatat mencapai
angka Rp449 miliar, mengalami peningkatan sebesar 10% bila
dibandingkan dengan laba bersih yang diperoleh pada tahun 2017
sebesar Rp407 miliar.

Analisis Posisi Keuangan
Berikut ini adalah tabel yang menyajikan Laporan Posisi Keuangan Perseroan:
%-CAGR
2016-2018

%-YoY
2017-2018

Aset Lancar

(6,2%)

(25,1%)

2.088.674

2.789.509

2.374.938

Aset Tidak Lancar

14,8%

1,4%

10.964.551

10.816.746

8.314.444

Uraian

2018

2017

2016

Total Aset

10,5%

(4,1%)

13.053.224

13.606.255

10.689.382

Liabilitas Jangka Pendek

(8,7%)

(33,0%)

3.736.659

5.574.661

4.482.266

Liabilitas Jangka Panjang

26,2%

16,6%

6.430.667

5.514.796

4.036.113

Total Liabilitas

9,3%

(8,3%)

10.167.327

11.089.457

8.518.379

Ekuitas

15,3%

14,7%

2.885.898

2.516.798

2.171.003

Total Liabilitas dan Ekuitas

10,5%

(4,1%)

13.053.224

13.606.255

10.689.382

Aset

Aset Tetap

Aset perseroan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar
-4,1% atau mencapai Rp13.053 miliar jika dibandingkan pada tahun
2017 di angka Rp13.606 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan
oleh penurunan aset lancar Perseroan.

Aset tetap perseroan pada tahun 2018 mencapai Rp10.964 miliar,
atau mengalami kenaikan tipis sebesar 1,4% jika dibandingkan
dengan tahun 2017 yang mencapai Rp10.816 miliar.

Aset Lancar

Liabilitas

Pada tahun 2017, Aset Lancar Perseroan mengalami penurunan
sebesar -25,1% menjadi Rp2.088 miliar, jika dibandingkan dengan
tahun 2017 sebesar Rp2.790 miliar. Hal ini terutama disebabkan
oleh penurunan pada kas dan setara kas serta aset lancar lainnya.

Liabilitas Perseroan pada akhir tahun 2018 turun sebesar -8,3%
menjadi Rp10.167 miliar, jika dibandingkan dengan Rp11.089 miliar
pada tahun 2017. Penurunan ini diakibatkan oleh berkurangnya
liabilitas jangka pendek perseroan.
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Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas Jangka Panjang

Hingga akhir tahun 2018, Liabilitas Jangka Pendek Perseroan
berkurang -33,0% menjadi Rp3.736 miliar, jika dibandingkan dengan
tahun 2017 sebesar Rp5.574 miliar. Peningkatan ini terutama
disebabkan oleh berkurangnya utang usaha dengan pihak ketiga.

Liabilitas jangka panjang perseroan pada tahun 2018 mengalami
kenaikan sebesar 14,7% menjadi Rp6.430 miliar, jika dibandingkan
Rp5.514 miliar pada tahun 2017, terutama disebabkan oleh
meningkatnya pinjaman jangka panjang Perseroan.

Ekuitas Perusahaan
Ekuitas Perusahaan hingga akhir tahun 2018 mengalami kenaikan
sebesar 14,7% menjadi Rp2.885 miliar jika dibandingkan dengan
Rp2.516 miliar pada tahun 2017.

Arus Kas
Kas akhir Mitratel pada tahun 2018 adalah sebesar Rp316,1 miliar menurun -73% jika dibandingkan tahun lalu sebesar Rp1,2 triliun.
Berikut ini adalah tabel yang menyajikan Laporan Arus Kas Perseroan:
Uraian

%-YoY 2017-2018

2018

2017

Kas dari Aktivitas Operasi

(67%)

650.305

1.978.601

Collection

(31%)

3.212.521

4.641.300

(4%)

(2.562.216)

(2.662.698)

Kas dari Aktivitas Investasi

Cash Out

(20%)

(2.278.762)

(2.836.662)

Kas dari Aktivitas Pembiayaan

(33%)

755.863

1.131.788

Arus Kas Bersih

(419%)

(872.595)

273.728

Kas Awal Tahun

30%

1.188.724

914.996

Kas Akhir Tahun

(73%)

316.129

1.188.724
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Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi
menurun sebesar 67% dari Rp1,97 triliun pada tahun 2017 menjadi
Rp650,3 miliar pada tahun 2018.

Perseroan mencatat arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas
pembiayaan menurun sebesar 33% dari Rp1,13 triliun pada tahun
2017 menjadi Rp755,8 miliar pada tahun 2018.T

Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Arus kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas investasi
menurun sebesar 20% dari Rp2,84 triliun pada tahun 2017, menjadi
Rp2,28 triliun pada tahun 2018.
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TINJAUAN
Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul

“

Untuk mencapai Perusahaan terdepan dalam jasa pembangunan infrastruktur dengan semangat Fast Forward,
kami mengedepankan SDM berkualitas, berkompetensi dan berdaya saing tinggi.

”

Berbagai prestasi dan pencapaian kinerja yang membanggakan di tahun 2018, tidak dapat dipisahkan dari kemampuan Mitratel dalam
melakukan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) sesuai tuntutan organisasi. Mitratel sebagai organisasi bisnis yang dituntut bergerak
cepat, dinamis, dan selalu siap menghadapi berbagai perubahan dan tantangan, menuntut kesiapan SDM yang mumpuni. Pengembangan
SDM kami dilaksanakan melalui visi, misi, strategi serta program yang diselaraskan dengan nilai-nilai dan budaya kerja dalam Telkom
Group.

Jumlah Komposisi Karyawan
Hingga akhir Desember 2018, Perseroan memiliki karyawan berjumlah 668 orang yang terdiri dari: karyawan Telkom yang diperbantukan,
(62 orang), karyawan tetap Mitratel (162 orang), karyawan kontrak (320 orang) dan outsourching (124 orang). Berikut ini perkembangan
jumlah karyawan Mitratel dalam empat tahun terakhir berdasarkan klasifikasi karyawan:
2018

2017

2016

Outsourcing

Karyawan

124

127

118

Kontrak

320

294

339

Telkom

62

73

70

MItratel

162

162

70

TOTAL

668

656

597

124

162
62

2018

73

78

118

70
2017

2016
294

320

Outsourcing

70

127

162

Kontrak
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Program Pengembangan Karir
Mitratel menyadari bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset dan ujung tombak terpenting dari Perseroan. SDM yang handal
dan berkualitas dapat membantu upaya Perseroan mewujudkan visinya untuk menjadi Leader dan Provider Terbaik dalam Penyediaan
Infrastruktur Telekomunikasi di Asia Tenggara. Oleh sebab itu Mitratel harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten,
berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan bisnisnya.
Sebagai tindak lanjut penguatan nilai-nilai budaya kerja di lingkungan Mitratel, tahun 2018 adalah periode ke tiga setelah Perseroan
membentuk Komunitas Provokasi Aktivitas Budaya Mitratel (“KIPAS BUDAYA”) pada tahun 2015. Komunitas ini mengusung tagline FAST
FORWARD yang merupakan singkatan dari Fun And Smart To Focus On Real Wins And Reduce Distractions. Komunitas ini juga akan menjadi
wadah ekspresi perilaku seluruh karyawan Mitratel sehari-hari yang menginduksi cara kerja baru dalam rangka internalisasi Budaya The
Telkom Way.
• Tingkat loyalitas karyawan (employee engagement index) tahun 2018 skor 79 dalam kategori high performance.
Hasil survey yang dilakukan oleh pihak independen.
Sementara itu penyelarasan kebutuhan SDM dengan struktur organisasinya dilakukan sejalan dengan perkembangan bisnis yang ada dan
terus dilaksanakan untuk mendorong kinerja Mitratel menjadi lebih baik lagi.

Program Pengembangan Kompetensi
Telkom Group telah memiliki framework model pengembangan competency model yakni :
a. Technical Competency
b. Professional Competency
c. Leadership Competency

Choosing The Best Fit Competency Model for Telkom Group
Choosing the best fit from two options TIPL model vs Three-proong model

Industry
Competencies

Professional
Competencies

Leadership
Competencies

L
NA
SIO CY
ES EN
OF ET
PR OMP
C

Technical
Competencies

THREE-PRONG MODEL

T
CO ECH
MP NI
ET CAL
EN
CY

T-I-P-L

LEADERSHIP
COMPETENCY
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HCM Mitratel menyelaraskan THREE PRONG MODEL ini dengan Champion Program 2018 sehingga menghasilkan Learning Solution 2018.
Proses penentuan Learning Solution melalui diskusi tatap muka (meeting), teleconference hingga meeting finalisasi sehingga terbentuk
Learning Solution 2018, sebagai berikut :
a. Technical Competency :
• Structure Cost
• Sales Product Bundling
• Customer Relationship Managament
• Management
• Tower Design Engineering
• IBS Design Engineering
• Planning & Design Project FO
• O&M Engineering
• Accounting
• Internal Audit
• Supply Chain Management
• Asset Management

b. Professional Competency : (Certification)
• Account Manager
• Project Manager
• HSE
• CPMA (Certified Profesional Management Accounting)
• HR Professional
• Supply Chain
• Internal Audit
c. Leadership Competency
• Leadership for Senior Leader
• Leadership for Manager

d. Reward Program & Corporate Culture
Selain model pengembangan kompetensi menggunakan THREE PRONG MODEL. Mitratel menerapkan juga total reward dimana salah
satu fokusnya adalah pengembangan kompetensi bagi karyawan yang masuk kategori high potensial serta very high potensial
(misalnya 20% dari populasi) yang dituangkan dalam pelatihan overseas, dengan mekanisme dan seleksi yang akan dibahas secara
terpisah dalam system reward Mitratel.
Bagian lain dari total reward adalah menyediakan more culture yang baik bagi karyawan yang diimplementasikan dalam Program
Corporate Culture dilaksanakan bulan Maret 2018 dengan jumlah peserta sebanyak 32 orang. Program ini menjadi penting karena
ditahun 2017 Mitratel memenangkan lomba Kipas Budaya untuk kategori The Best Culture Activation dalam jajaran anak perusahaan
Telkom Group. Pada semester 1 tahun 2018 ini HCM unit mencanangkan thema kegiatan “Culture Agent Recharging”, dimana maksud
dan tujuan kegiatan ini adalah semangat budaya mempertahankan predikat juara.
e. Kepesertaan Pelatihan
Dari sisi kepesertaan pelatihan, Unit HCM memfokuskan pengembangan karyawan berdasarkan cluster karyawan sesuai kurva
berikut:

Potential
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K1

K2

P3K1
Potential

P3K2
Potential

P3K3
Moderate ≤K3

Improve

P2K1
High
Potential

P2K2
Potential

P2K3
Potential

P1K1
Very High
Potential

P1K2

Improve

Meets
Expectation

80

P2

Potential

HIGH

P3K2 P2K3
≤P3K3

Very High (5%) &
High Potential
(15%)

P1K1
P1K1
P2K1

High
Potential

P1K3
Potential

Low to NON
Performers

10%

≤P3

POTENTIAL
P3K1 P2K2 P1K3

P1
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Expectation
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•

•

•

Non Performers Employee (10%) :
Karyawan dalam kategori ini akan mendapat 1 (satu) pelatihan Technical Competency untuk meng-improve Skill dan Knowledge
sesuai posisi baru yang dipangku (new position)
Average Performers (70%) :
Karyawan dalam kategori ini akan mendapatkan pelatihan reguler untuk peningkatan Technical competency dan Professional
competency sesuai current position. Akan di agendakan 2 pelatihan untuk karyawan dalam kategori Average Performers ini agar 2
aspek kompetensi ini menjadi meningkat.
Top Performers (20%) :
Karyawan dalam kategori ini akan mendapat pelatihan Professional Competency dan Leadership Program serta diikutkan dalam
program Reward Training (overseas).

Program Pelatihan dan Sertifikasi Karyawan
Pelatihan yang diadakan di 2018 diikuti oleh 358 karyawan, dengan total biaya Rp 1.7 miliar untuk 33 program pelatihan. Sedangkan jumlah
karyawan kami yang mengikuti program sertifikasi ada 23 orang.
Adapun jenis sertifikasi yang diikuti adalah:
•
•
•
•
•
•
•

Internal Audit Certification
Master Project Manager Certification
Lead Internal Auditor – TUV
Lead Internal Auditor – SGS
Business Analyst Proffesional
Asset Inventory & Controlling
Certified Professional Management Accountant (CPMA)

Program Penilaian Kinerja Karyawan

Program Rekrutmen

Kami melakukan penilaian performansi untuk mengukur hasil dari
target yang ditetapkan kepada karyawan. Penilaian dilakukan oleh
atasan I dan atasan dari atasan I (atasan II). Hasil akhir penilaian
berupa nilai P (Performansi) dari P1 hingga P5, di mana P1 adalah
terbaik sedangkan P5 terburuk. Nilai P dijadikan dasar untuk
promosi dan kenaikan gaji dasar karyawan.

Program rekrutmen kami lakukan guna mendapatkan talent terbaik
(find the best talent) sejalan dengan objektif Perseroan untuk
melakukan regenerasi leader Mitratel demi kesinambungan bisnis
masa depan bisa terwujud dan juga untuk memperkuat keunggulan
kami dalam berbisnis. Program rekrutmen kami lakukan melalui
proses rekrutmen untuk karyawan kontrak internal yang memiliki
kualitas serta kompetensi yang dapat memenuhi standar
persyaratan global, selain itu kami juga melakukan rekrutmen
professional untuk mendapatkan tenaga ahli dengan keahlian
mendalam (deeper skill). Keberhasilan proses rekrutmen ini
mengandalkan sinergi antara Perseroan dengan Telkom Corporate
University dan melibatkan juga Pusat Pendidikan dan Perhubungan
Angkatan Darat (PUSDIKHUB) untuk menempa mental karyawan.

Pada tahun 2018, jumlah karyawan yang mendapat promosi 29
orang, terdiri dari promosi kenaikan level posisi sebanyak 19 orang.
Dan promosi lepas PJ (masa probation) sebanyak 5 orang. Promosi
diberikan kepada karyawan yg telah memenuhi syarat minimal 2
tahun di level terakhir dengan kinerja individu P2 (Prestasi level 2,
>103% s/d <110%).
Untuk mengukur tingkat kompetensi karyawan, kami menggunakan
tool bernama Competency Based Human Resource Management
(CBHRM) yang dilakukan secara multilateral dengan sistem 360
derajat. Karyawan dinilai oleh atasan, rekan sejawat, diri sendiri
dan staf (jika mempunyai staf).
Hasil penilaian kompetensi ini berupa nilai K (Kompetensi) berupa
K1 hingga K5, di mana K1 paling bagus dan K5 paling buruk. Nilai
kompetensi dijadikan dasar untuk pengembangan kompetensi
lebih lanjut.

Rekrutmen internal tahun 2018 Mitratel dilakukan dengan mengikuti
tahapan seleksi mulai dari administrasi, tes online, interview,
focus group discussion, interview tahap akhir dan medical check
up. Rekrutmen ada beberapa tahapan mulai seleksi administrasi
minimal kerja selama 1 tahun, Scholastic Test (psikotes, tes potensi
akademik, tes bidang), Interview Management, Tes Kesehatan.
Rekrutment menggunakan jasa pihak ketiga (ACI/Assessment
Center Indonesia – Telkom Group).
Setelah mengikuti seluruh proses seleksi, akhirnya di tahun 2018
diperoleh 48 orang talenta-talenta Selanjutnya calon karyawan
masuk ke tahap karyawan dalam masa percobaan (KDMP) selama
3 bulan yang nantinya akan ditempatkan di lokasi kerja Mitratel di
seluruh Indonesia.
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Sistem Remunerasi

Administrasi SDM Berbasis IT

Kami menganut sistem 3P, yaitu Pay for Person, Pay for Position
dan Pay for Performance yang terdiri dari fixed pay dan variable
pay. Fixed pay terdiri dari gaji bulanan dan THR sedangkan variable
pay dibayarkan berdasarkan pencapaian kinerja Perseroan berupa
insentif/ bonus. Komponen gaji terdiri dari 2 (dua) komponen yakni
Gaji Pokok (base salary) dan Tunjangan posisi.

Tahun 2018 Sistem HRIS sudah mulai dikembangkan lebih lanjut,
yakni administrasi SDM berbasis web, antara lain slip gaji online,
absensi online, cuti online dan SPPD online, Lembur Online dan One
Stop System HCM yang terintegrasi dalam HRIS (Human Resources
Information System).

Program Pensiun
(Penghargaan Purna Bhakti)
Setiap karyawan tetap yang telah menjalankan purna bhakti
diberikan uang penghargaan dan perjalanan ke luar negeri untuk
menjalankan ibadah keagamaan atau tujuan rekreasi dengan
istri/suami yang terdaftar dalam HRIS (Human Resources
Information System).

Rencana dan Strategi Pengelolaan
Karyawan
Tahun 2019 perseroan berencana melakukan peningkatan
kompetensi karyawan dengan menambah jumlah peserta pelatihan,
jumlah waktu pelatihan dan juga Sertifikasi untuk karyawan.
Manajemen juga akan melakukan evaluasi kinerja karyawan untuk
mengukur fit dan tidak nya posisi eksisting, serta evaluasi efektivitas
kebijakan eksisting lainnya berikut usulan perubahannya.
Sejalan dengan hal tersebut, akan dilaksanakan penguatan struktur
organisasi melalui rolling guna menyesuaikan kebutuhan bisnis
Perseroan yang terus berubah dinamis.
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TATA KELOLA
Menyajikan informasi mengenai penerapan Tata Kelola Perusahaan
yang di implementasikan oleh Mitratel.

Prinsip GCG Kami

86

Implementasi GCG Kami

86

Manajemen Risiko

89

Etika Bisnis dan Budaya Perusahaan

91

Pakta Integritas

94

Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System)

95

84

PT Dayamitra Telekomunikasi | Laporan Tahunan 2018

PT. Dayamitra Telekomunikasi | Laporan Tahunan 2018

85

Prinsip GCG Kami

Bertekad
Mewujudkan
Budaya Tata Kelola
yang Baik
Dalam menerapkan implementasi Tata Kelola
Perusahaan, Mitratel senantiasa merujuk kepada
berbagai Perundang-undangan, Peraturan dan
ketentuan yang berlaku termasuk Peraturan Menteri
Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang
Penerapan GCG Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
dan “Pedoman Umum Good Corporate Governance”.
Sebagai bagian dari Telkom Group, konsep dan
landasan GCG yang kami miliki, juga mengacu kepada
pada induk Perusahaan kami, yaitu PT Telekomunikasi
Indonesia (Persero) Tbk. Dengan menerapkan GCG
secara Konsisten, kami berharap dapat menjadi lebih
Profesional, Transparan dan Efisien sehingga dapat
memaksimalkan nilai Perseroan bagi para Pemangku
kepentingan dalam bentuk meningkatnya kinerja (nilai
Perseroan dalam jangka panjang) serta citra Perseroan
(corporate image).

Implementasi GCG Kami
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang dilakukan oleh Mitratel
mengedepankan prinsip TARIF, yakni sebagai berikut :

Transparansi
(Transparency)

86

Akuntabilitas
(Accountability)

Pertanggungjawaban
(Responsibility)

PT Dayamitra Telekomunikasi | Laporan Tahunan 2018

Kemandirian
(Independency)

Kewajaran
(Fairness)
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Kami memiliki komitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good
Corporate Governance/GCG) sebagai pedoman dalam pengelolaan Perseroan pada setiap
aktivitas dan pada setiap tingkatan organisasi untuk mewujudkan sebagai Perusahaan
yang terpercaya oleh seluruh Pemangku Kepentingan. GCG diarahkan tidak sebatas
kepada kepatuhan peraturan tetapi menjadi budaya dalam pengelolaan Perseroan.

Transparansi
(Transparency)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan
dalam mengemukakan informasi Materiil dan Relevan mengenai Perseroan.

Akuntabilitas
(Accountability)

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan
Perseroan terlaksana secara efektif.

Pertanggung Jawaban
(Responsibility)

Kesesuaian dalam pengelolaan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.

Kemandirian
(Independency)

Suatu keadaan dimana Perseroan dikelola secara Profesional tanpa benturan kepentingan
dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan prinsip Korporasi.

Kewajiban
(Responsibility)

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak Pemangku Kepentingan yang timbul
berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Transparansi
Mitratel

Akuntabilitas

menerapkan

transparansi

Pertanggungjawaban

menerapkan

prinsip

Mitratel

menerapkan

prinsip

akuntabilitas dengan mengoptimalkan

pertanggungjawaban

kinerja dan peran setiap karyawan

bertanggung

dan responsif dalam memperoleh

Mitratel sehingga seluruh aksi dan

masyarakat dan lingkungan terkait,

informasi

mengenai

Perseroan,

kegiatan Perseroan berjalan dengan

mematuhi

peraturan

sehingga

seluruh

pemangku

efektif dan efisien.

undangan

yang

komunikasi

kepentingan

mampu

menyediakan

Mitratel

efektif

sarana

dengan

prinsip

yang

memahami

dengan

jawab

terhadap
perundang-

berlaku,

serta

menghindari segala transaksi yang

kinerja dan tindakan.

dapat merugikan pihak ketiga maupun
pihak di luar ketentuan yang telah
disepakati.

Independensi
Mitratel

menerapkan

Kewajiban & Kesetaraan
prinsip

independensi

dengan

Mitratel

menerapkan

prinsip

kesetaraan

dengan

mengelola peran dan fungsi yang di miliki secara mandiri

memperhatikan hak setiap pemangku kepentingan secara

tanpa ada tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai

adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

berlaku. Mitratel menerapkan prinsip kewajaran dengan

prinsip serta tata nilai Perseroan.

memenuhi hak setiap pemangku kepentingan dengan tetap
memperhatikan kaidah dan peraturan Perseroan.
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MANAJEMEN
RISIKO

Kami menjadikan manajemen risiko sebagai budaya
dalam setiap aktivitas bisnis Perseroan dan menjadikan

Kebijakan Manajemen Risiko
Pengelolaan manajemen risiko mengacu pada Pedoman

manajemen risiko melekat dalam operasional setiap unit

Pengelolaan Risk Management sesuai dengan Keputusan

kerja. Enterprise Risk Management (ERM) adalah suatu

Direksi No.KD.13/CEO-010/III/2012. Pedoman ini memuat

proses yang melibatkan seluruh anggota Perseroan (BOD,

standar kerangka penerapan Manajemen Risiko, yang

manajemen dan karyawan) untuk mengidentifikasi suatu

diimplementasikan dalam ERM pada setiap tingkatan.

kejadian atau potensi kejadian yang dapat menimbulkan
kerugian dan mengelola secara komprehensif untuk

Seperti bidang usaha lain, kegiatan usaha yang kami

menjamin pencapaian tujuan Perseroan.

lakukan tidak terlepas dari risiko usaha, yang dipengaruhi
oleh faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu,
Manajemen Risiko memainkan peranan penting dalam
pengelolaan bisnis sebagai langkah antisipasi atas potensi
ketidakpastian sekaligus merumuskan langkah-langkah
mitigasi yang diperlukan.
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Berikut ini merupakan beberapa faktor risiko dalam aktivitas usaha
kami :

Risiko Community Case
Sebagian besar site telekomunikasi dibangun di atas lahan atau
bangunan yang disewa dari pemilik tanah/lahan. Dalam beberapa
kasus, seringkali terjadi tuntutan dari pemilik tanah/lahan maupun
warga di sekitar site dengan besaran nilai kompensasi melebihi
batas kewajaran. Hal ini dapat berpotensi menghambat kegiatan
usaha, yaitu pembangunan site telekomunikasi baru maupun
kegiatan operasional pada site eksisting. Untuk memitigasi risiko
ini, kami menerapkan kebijakan untuk melakukan negosiasi kepada
para pihak dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat serta
senantiasa menjalin hubungan baik dengan pemilik lahan maupun
warga di sekitar site.

Risiko Keterlambatan Delivery Services
Kami senantiasa berupaya menyelesaikan pesanan dari tenant
sesuai target waktu yang telah disepakati. Namun, kami masih
menghadapi risiko keterlambatan penyelesaian delivery services
akibat sejumlah faktor internal dan eksternal. Keterlambatan
penyelesaian delivery services akan berdampak pada performansi
Perseroan dan berpotensi mempengaruhi reputasi Perseroan.
Kami menerapkan sejumlah program mitigasi berupa pengawasan
dan pengendalian proyek pembangunan melalui implementasi
Project Management. Kami juga memantau pengurusan izin-izin
sesuai aturan yang berlaku untuk menekan terhambatnya proses
pembangunan akibat tertundanya izin.

Risiko Hambatan Regulasi
Kami menyadari bahwa usaha infrastruktur telekomunikasi sangat
rentan dipengaruhi oleh penerapan peraturan dan kebijakan
pemerintah pusat maupun daerah. Kebijakan-kebijakan tersebut
dapat saja membatasi aktivitas bisnis, misalnya peraturan
mengenai Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara
Telekomunikasi yang terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan
(IMB), penataan menara atau cell plan dan tower sharing maupun
peraturan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kami
bekerjasama dengan asosiasi industri dengan menjalin komunikasi
dengan pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini kami lakukan
untuk menghindari dampak penerapan regulasi yang berpotensi
mempengaruhi aktivitas bisnis Perseroan.

Evaluasi Efektifitas Manajemen Risiko
Kami telah mengimplementasi ERM sepanjang tahun 2018 dengan
langkah-langkah sebagai berikut :
•

•

•

Melakukan assessment atau penilaian risiko dan menetapkan
risk profile Perseroan, untuk disusun menjadi langkah-langkah
mitigasi;
Menentukan skala prioritas penanganan risiko beserta
alternatif mitigasinya dengan tetap memperhatikan tingkat
cost and benefit;
Melakukan pengawasan secara berkala terhadap implementasi
program mitigasi untuk memastikan risiko masih berada di
tingkat wajar dan melakukan pelaporan kepada Pemangku
Kepentingan maupun pihak terkait.

Akses dan keterbukaan informasi
Kami mendukung keterbukaan informasi publik dengan membuka
akses melalui website www.mitratel.co.id. Publik dapat membaca
dan mengunduh informasi yang kami tempatkan dalam website
tersebut.
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Etika Bisnis dan
Budaya Perusahaan

Etika Perusahaan yang berlaku menjadi pedoman perilaku seluruh
unsur dalam Perseroan, baik pemangku kepentingan, pemegang
saham, jajaran manajemen, maupun karyawan. Pelaksanaan
etika Perusahaan secara berkesinambungan diharapkan mampu
membentuk budaya Perusahaan. Perseroan juga menerapkan
beberapa prinsip yang terkait dengan etika penerapan GCG, etika
bisnis dan budaya Perseroan.

Etika Bisnis
1. Kami berusaha menjadi Perseroan yang jujur dan menjadi
panutan dengan menjalankan bisnis yang sehat, kuat dan adil
yang digerakkan oleh tata nilai yang terpuji serta taat hukum
dan menghormati semua Pemangku Kepentingan.
2. Perseroan wajib menjalankan atau mengelola bisnis Perseroan
dengan memperhatikan prinsip etika bisnis dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

3. Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola
Perusahaan yang Baik dan peduli kepada masyarakat, budaya
dan lingkungan hidup.
4. Tindakan melawan hukum dan melanggar etika adalah
tindakan dilarang meskipun untuk alasan bisnis atau karena
tekanan dari pihak manapun.
5. Perseroan melindungi setiap pelapor yang memberikan
informasi terkait pelanggaran legal, kejadian tidak etis, atau
tindakan lain yang melanggar prinsip- prinsip Tata Kelola
Perusahaan yang Baik.
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Budaya Perusahaan
Dalam merumuskan budaya Perusahaan, kami mengacu pada
budaya Perusahaan yang ditetapkan oleh PT Telekomunikasi
Indonesia (Persero) Tbk sebagai induk Perusahaan.

Pondasi dari The Telkom Way adalah Telkom Corporate Philosophy:
Always The Best yang sekaligus menjadi Basic Belief.

Philosophy to be the Best :
Always The Best
Always the Best adalah sebuah basic belief untuk selalu memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan. Always The Best memiliki esensi
“Ihsan” yang dalam pengertian ini diterjemahkan “terbaik”. Setiap insan Telkom Group yang memiliki spirit Ihsan akan selalu memberikan
hasil kerja yang lebih baik dari yang seharusnya, sehingga sikap ihsan secara otomatis akan dilandasi oleh hati yang ikhlas. Ketika setiap
aktivitas yang dilakukan adalah bentuk dari ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Philosophy to be the Best menuntut setiap insan Telkom
Group memiliki integritas (integrity), antusiasme (enthusiasm) dan totalitas (totality).

Principles to be the Star:
Solid-Speed-Smart
Principles to be the Star dari The Telkom Way adalah 3S, yakni Solid,
Speed, Smart yang sekaligus menjadi Core Values atau Great Spirit.
Penjelasan dari Solid, Speed, Smart adalah sebagai berikut:
Solid adalah terwujudnya 1 Hati (Rasa), 1 Pikiran (Rasio) dan
1 Tindakan (Raga). Soliditas akan melahirkan sahabat sejati.
Artinya saling menyayangi, saling melindungi dan saling
membela. Untuk meningkatkan soliditas, diperlukan tiga hal
sehingga terbangun kohesivitas dan rasa saling percaya antarinsan Telkom, yakni The Shared Vision (semua memiliki tujuan
yang sama – 1 Rasa), The shared values (selalu mengacu
pada nilai panduan dalam pengambilan keputusan – 1 Rasio)
dan The Culture of Trust (empowering/mempercepat proses
pengambilan keputusan dan kemudahan untuk segera
beradaptasi terhadap perubahan – 1 Raga).
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Speed adalah sikap mental untuk bertindak sebagai pionir/
pelopor (Awal), sesuai dengan arah yang sudah ditentukan dalam
bentuk tindakan (Aksi) untuk mewujudkan kecepatan dalam
merespons peluang bisnis, ketepatan penyampaian produk dan
kecepatan dalam memberikan layanan kepada pelanggan atau
disebut QCD (Quality, Cost, Delivery).
Smart adalah sikap untuk berpikir dan bertindak secara cerdas
dalam melakukan pekerjaan. Smart terwujud melalui Olah Rasa
melalui Intuisi yang tajam, Olah Rasio melalui kreativitas dan
Inovasi yang menghasilkan terobosan (breakthrough) dan Olah
Raga melalui aksi-aksi impresif.
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Practices to be the Winner:
Imagine-Focus-Action
Practices to be the Winner dari The Telkom Way adalah IFA, yaitu
Imagine, Focus, Action sekaligus sebagai Key Behaviors. Penjelasan
dari Imagine, Focus dan Action adalah adalah sebagai berikut:
Imagine adalah praktik berperilaku yang selalu berawal dari akhir
(starting from the end) dalam merencanakan dan menjalankan
aktivitas. Sebuah kerja besar harus dimulai dari mimpi dan citacita besar. Praktik ini identik dengan visi atau mimpi seorang
pemimpin yang menggambarkan desireability (keinginan), bukan
feasibilty (kebiasaan).
Focus adalah praktik berperilaku yang selalu mengutamakan yang
utama. Bila aktivitas digambarkan sebagai sebuah peperangan
maka kita harus memiliki prioritas dalam memenangkan
peperangan. Kita harus menetapkan bukit-bukit pertempuran yang
harus dimenangkan untuk memenangkan seluruh peperangan.
Kekuatan utama difokuskan dengan mengalokasikan sumber daya
sesuai prioritas untuk merebut bukit-bukit utama.

Action adalah berperilaku yang selalu menekankan tindakan
konkret dalam mencapai hasil. Imagine dan Focus hanya
bisa bermuara pada hasil nyata jika dikerjakan (Action) atau
di implementasikan dan sekaligus dikontrol. Visi tanpa aksi
adalah fantasi, aksi tanpa visi adalah sensasi (sesaat). Dalam
menjalankan praktik ini, kita dituntut selalu belajar dari orang
lain (benchmark) dan meraih kemenangan-kemenangan
kecil (Quick Wins) untuk membangun kepercayaan diri dalam
menggapai kemenangan.
Dengan terciptanya keselarasan Telkom Corporate Philosophy,
Telkom Leadership Architecture dan Telkom Way, maka akan
terwujud Philosophy To Be The Best, Principles To Be The Star dan
Practices To Be The Winner.

Pemberlakuan Penerapan Kode Etik bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan
•

Menjunjung tinggi kejujuran dan kewajaran dalam bertindak dan menjalankan tugas.

•

Mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

•

Menghormati hak individual dan keragaman sebagai sumber kekuatan Perseroan

•

Menjunjung tinggi budaya Perusahaan.

•

Menjaga keamanan aset dan melindungi kerahasiaan informasi Perseroan.

•

Memberikan kualitas produk dan layanan terbaik kepada pelanggan.

•

Senantiasa mengejar laba dan pertumbuhan usaha dengan tetap mematuhi ketentuan hukum dan etika bisnis.

•

Bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang dijalankan.

•

Menjaga dan meningkatkan reputasi Perseroan.

•

Peduli kepada masyarakat dan lingkungan hidup.
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Pakta
Integritas
Untuk memastikan seluruh karyawan mengerti dan
menghargai etika dalam melaksanakan tugas dan
usaha, Perseroan mewajibkan seluruh karyawan untuk
menandatangani dokumen pernyataan Pakta Integritas
pada setiap awal tahun.

Sosialisasi dan Upaya Penegakan Pakta
Integritas
Kami melakukan sosialisasi pakta integritas melalui
email dan intranet kepada seluruh jajaran manajemen
dan karyawan. Langkah ini kami lakukan agar karyawan
mengerti dan menghargai etika dalam melaksanakan tugas
dan menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sehingga
martabat dan integritas warga Perseroan selalu terjaga dan
terus ditingkatkan.
Materi yang disosialisasikan berisi beberapa hal seperti
yang tercantum didalam PD GCG, yaitu etika bisnis,
fraud, manajemen risiko, pengendalian internal (“SOA”),
whistleblowing, pelarangan gratifikasi, tata kelola TI,
menjaga keamanan informasi dan hal-hal lain yang
terintegrasi dan terkait dengan praktik Tata Kelola
Perusahaan.
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Tata Kelola
Perusahaan

Sistem Pelaporan Pelanggaran
(Whistle Blowing System)
Sistem pelaporan pelanggaran atau Whistle Blowing System adalah salah satu unsur pengendalian internal pada tingkat
entitas (entity level control). Sistem ini dirancang dan dijalankan oleh Dewan Komisaris untuk mencegah, mengidentifikasi
dan mendeteksi kemungkinan adanya tindak pidana (fraud) dan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, yang
dapat mengakibatkan kerugian bagi Perseroan. Sistem ini menyediakan laporan formal bagi pihak ketiga dan karyawan
untuk menyampaikan pengaduan atau keluhan serta menyediakan kebijakan dan prosedur yang jelas dan konsisten dalam
penanganan pengaduan.
Pengaduan yang disampaikan oleh pelapor harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab dan bukan bersifat fitnah,
yang dapat mencemarkan nama baik atau reputasi seseorang.

Pengaduan dari Pihak Ketiga dan Karyawan
yang Ditangani Komisaris

Syarat-syarat dalam Menyampaikan
Pengaduan

Akuntansi dan pengendalian internal atas pelaporan
keuangan yang berpotensi mengakibatkan salah saji
material dalam laporan keuangan;
• Audit, terutama yang menyangkut independensi Kantor
Akuntan Publik;
• Pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang
berkaitan dengan operasi Perseroan;
• Pelanggaran terhadap peraturan internal yang
berpotensi mengakibatkan kerugian bagi Perseroan;
• Kecurangan dan/atau dugaan korupsi yang dilakukan
oleh pejabat dan/atau karyawan Perseroan;
• Perilaku Direksi dan Manajemen yang tidak terpuji,
yang berpotensi mencemarkan reputasi Perseroan
atau mengakibatkan kerugian bagi Perseroan. Perilaku
Direksi dan Manajemen yang tidak terpuji antara lain
meliputi: tidak jujur, benturan kepentingan (conflict
of interest) dengan Perseroan, atau memberikan
informasi menyesatkan kepada publik. Pengaduan yang
disampaikan oleh pelapor harus dilakukan dengan rasa
tanggung jawab dan bukan bersifat fitnah, yang dapat
mencemarkan nama baik atau reputasi seseorang.

Disampaikan secara tertulis;
1. Memuat identitas pelapor. Komisaris akan menjaga
kerahasiaan identitas pelapor;
2. Memuat informasi yang memberikan petunjuk
mengenai permasalahan seperti diuraikan pada jenisjenis pengaduan di atas;
3. Informasi harus didukung dengan bukti-bukti yang
cukup dan dapat diandalkan sebagai data awal untuk
melakukan pemeriksaan lebih.
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TANGGUNG JAWAB SOSIAL
Menyajikan informasi mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di tahun 2018 meliputi
pengelolaan, kegiatan, dan implementasikan dari Mitratel.

Prinsip Pengelolaan Corporate Social Responsibility

98

Struktur Pengelolaan CSR

98

Rencana Kegiatan CSR

98

Implementasi Kegiatan CSR 2018

98

Lampiran

100
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TANGGUNG JAWAB
Prinsip Pengelolaan Corporate Social
Responsibility
Manusia ditakdirkan untuk hidup bersama, karena satu individu
tidak dapat hidup secara mandiri tanpa bantuan dari orang lain.
Mitratel selaku perusahaan yang sangat dekat dan bersentuhan
langsung dengan masyarakat, menempatkan program Corporate
Social Responsibility (CSR) sebagai prioritas sebagaimana yang
telah diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas.
Perseroan memaknai program CSR sebagai bentuk tanggung
jawab moral kepada stakeholder. Pelaksanaan CSR bagi Mitratel
merupakan implementasi dari rasa syukur perusahaan yang
mengalami peningkatan baik asset maupun revenue sehingga
dapat bermanfaat dan dinikmati oleh masyarakat. Penerapan
CSR yang baik tidak hanya akan meningkatkan laba tetapi juga
keuntungan yang bersifat jangka panjang.
Program CSR Perseroan tidak sekedar sebagai charity, namun
mendukung
program pembangunan berkelanjutan. Program
kemanusiaan dan lingkungan yang dijalankan diharapkan dapat
berkontribusi dalam mendukung upaya penyelesaian masalah
bangsa seperti masalah bencana alam, kemiskinan dan ketimpangan
sosial ekonomi, masalah keamanan dan keselamatan, maupun
kemanusiaan lainnya.

Rencana Kegiatan CSR
Pada tahun 2018, program sosial Mitratel diarahkan kepada
penyintas yang terdampak musibah bencana alam yang banyak
terjadi di sejumlah wilayah di Tanah Air. Dalam menghadapi
bencana alam, Mitratel membangun posko tanggap darurat untuk
membantu masyarakat terutama karyawan Mitratel yang tertimpa
musibah.
Bantuan yang diberikan oleh Mitratel ini merupakan bentuk
solidaritas perusahaan dalam menyikapi perkembangan dan
kejadian yang dialami oleh masyarakat terutama di sekitar lokasi
site. Mitratel yang tumbuh dan berkembang sampai saat ini tidak
terlepas dari hubungan baik dengan masyarakat. Sudah menjadi
kewajiban bagi kami untuk menolong saudara-saudara yang
tertimpa musibah dan meringankan beban mereka.
Sebagai Perusahaan infrastruktur telekomunikasi, kami selalu
berusaha untuk selalu dekat dan bersentuhan langsung dengan
masyarakat. Oleh karenanya, kami memiliki komitmen tinggi
untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial secara
berkelanjutan. Kegiatan CSR yang kami laksanakan mencerminkan
tanggung jawab moral terhadap para pemangku kepentingan
strategis, yang akan tetap mengedepankan prinsip-prinsip
kemanusiaan.

Implementasi Kegiatan CSR 2018
Struktur Pengelola CSR
Kami menyadari bahwa kesinambungan usaha (business
sustainability) dan peningkatan nilai Perseroan sangat didukung
oleh investasi non-finansial. Kepedulian terhadap masyarakat
dan lingkungan memiliki arti bagi keberlangsungan bisnis sebagai
perusahaan penyedia infrastruktur telekomunikasi. Pengelolaan
tanggung jawab sosial perusahaan dalam pelaksanaannya
memperhatikan antara lain:
•

•

•

•
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Perencanaan program CSR sesuai dengan rencana kebutuhan
nyata masyarakat sekitar dengan tetap mempertimbangkan
kemampuan Perseroan;
Perseroan ikut serta dalam memelihara kondisi yang tenang,
aman, stabil, dan kondusif di lingkungan lokasi usaha
perusahaan;
Memastikan keberhasilan program dengan terus menerus
memelihara dan mengembangkan hubungan baik melalui
pembinaan dan sosialisasi;
Menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
sebagaimana ditugaskan oleh Pemerintah.
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Lingkup pelaksanaan CSR Mitratel berpijak kepada penciptaan
keseimbangan sosial melalui program pengembangan sosial
kemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya program ini difokuskan
pada berbagai aspek kebutuhan masyarakat di sekitar site yang
dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
Program CSR tersebut antara lain bantuan untuk kegiatan
kemanusiaan, terutama bantuan untuk korban bencana alam. Kami
menyalurkan bantuan untuk korban bencana, membangun posko
tanggap darurat dan membagikan bantuan berupa dana, bahan
makanan, serta perlengkapan primer lainnya.
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Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Sejumlah kegiatan CSR yang telah kami laksanakan pada tahun 2018 meliputi:
NO.
1

2

3

FOTO

KEGIATAN CSR
Bantuan Untuk Korban Gempa Palu
Direktur Utama Mitratel Herlan Wijanarko didampingi Direktur Bisnis Rakhmad Tunggal
Afifuddin menyerahkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana gempa
di Palu, Sigi, dan Donggala Sulawesi Tengah. Mitratel sebagai penyedia infrastruktur
telekomunikasi membuka posko bencana sebagai bagian dari Posko Bencana Telkom
Group untuk melakukan recovery terhadap alat produksi yang terkena dampak bencana
gempa Palu.
Bantuan untuk Panti Asuhan Yauma
Direktur Operasi & Pembangunan Theodorus Ardi Hartoko menyerahkan bantuan
untuk Panti Asuhan Yauma di wilayah Percetakan Negara, Jakarta Pusat. Kegiatan ini
merupakan salah satu bagian dari rangkaian Mitratel Simpatik yang dilakukan di seluruh
Area Mitratel se-Indonesia. Panti Yauma berada tidak jauh dari Kantor Regional Mitratel
Jabotabek yang berlokasi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Panti ini menampung anakanak berusia mulai dari TK sampai pelajar SLTP yang berasal dari keluarga tidak mampu
dan tidak memiliki orang tua.
CSR Site Candi, Sumenep
Direktur Bisnis Rakhmad Tunggal Afifuddin menyerahkan bantuan kepada rumah ibadah
yang berlokasi di sekitar Site Candi, Sumenep. “Program ini merupakan program rutin
yang dilaksanakan Mitratel setiap periode Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Kami terus
berkomitmen untuk memberikan kontribusi terhadap masyarakat khususnya di sekitar
site yang telah membantu kami dalam memelihara dan menjaga alat produksi sehingga
Mitratel dapat terus berkontribusi untuk ketersediaan infrastruktur telekomunikasi di
Indonesia”, ujar Rakhmad dalam sambutannya.

4
Mitratel Salurkan Bantuan Untuk Gempa Lombok
Mitratel menyerahkan bantuan kepada korban bencana gempa Lombok. Bantuan
dibawa langsung menggunakan truk oleh Tim Mitratel dari kantor Regional Balinusra.
Medan yang sulit menuju lokasi bencana, menjadi tantangan bagi Tim Mitratel dalam
pendistribusian bantuan tersebut. Donasi yang terkumpul dari keluarga besar Mitratel
disalurkan dalam bentuk sembako, air minum, beras, mie instan, dan barang kebutuhan
sehari-hari. Bantuan ini ditujukan terutama bagi warga terdampak bencana yang berada
di sekitar lokasi tower Mitratel, landlord, dan mitra kerja.
5

6

BUMN Berbagi Bersama Panti Asuhan
Direktur Operasi dan Pembangunan Theodorus Ardi Hartoko menyerahkan bantuan
kepada Panti Asuhan Desa Putera di wilayah Srengseng, Jakarta Selatan. Bantuan ini
merupakan bagian dari program BUMN Berbagi Bersama Panti Asuhan dalam rangka
Perayaan Natal & Tahun Baru 2019. Mitratel mewakili 5 BUMN dalam penyerahan
bantuan tersebut yaitu Telkom Indonesia, PT. Pelabuhan Indonesia 2, Percetakan Negara
Republik Indonesia, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, dan Kawasan Berikat
Nusantara.
Mitratel Bantu Korban Tsunami Selat Sunda
Direktur Utama Herlan Wijanarko bersama team menyerahkan bantuan kepada korban
bencana tsunami Selat Sunda di Labuan, Banten. Herlan menyampaikan bahwa bantuan
diberikan kepada warga di Labuan sebagai wujud empati Mitratel terhadap bencana
yang menimpa wilayah Banten dan sekitarnya. Herlan berharap bantuan yang diberikan
dapat meringankan beban warga untuk dapat membangun kembali rumah tinggal yang
terkena tsunami dan cepat pulih dari trauma bencana.
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IKHTISAR KINERJa

Pertumbuhan bisnis Mitratel sepanjang tahun 2018 tercatat sangat sehat. Hal itu tercermin dari capaian triple double digit (di atas 10%);
yakni revenue tumbuh 11%, EBITDA tumbuh 11%, dan net income tumbuh 10%.
Laba Rugi

dalam juta Rupiah
Uraian

Pertumbuhan Yoy (%)

2018

2017

2016

Pendapatan Usaha

10,6%

4.522.315

4.089.164

3.400.112

Beban Usaha

9,9%

2.422.927

2.204.730

1.827.163

EBITDA

11,4%

2.099.388

1.884.434

1.572.949

Laba Bersih

10,4%

449.633

407.394

304.904

Neraca

dalam juta Rupiah
Uraian

Pertumbuhan Yoy (%)

Aset Lancar

2018

2017

2016

(25,1%)

2.088.674

2.789.509

2.374.938

1,4%

10.964.551

10.816.746

8.314.444

(4,1%)

13.053.224

13.606.255

10.689.382

Liabilitas Jangka Pendek

(33,0%)

3.736.659

5.574.661

4.482.266

Liabilitas Jangka Panjang

16,6%

6.430.667

5.514.796

4.036.113

Total Liabilitas

(8,3%)

10.167.327

11.089.457

8.518.379

Ekuitas

14,7%

2.885.898

2.516.798

2.171.003

Total Liablitas dan Ekuitas

(4,1%)

13.053.224

13.606.255

10.689.382

Aset Tidak Lancar
Total Aset

Rasio Pertumbuhan

dalam %
Uraian

2018

2017

2016

Pendapatan

10,6%

20,3%

2,56%

Beban Usaha

9,9%

20,7%

6,52%

EBITDA

11,4%

19,8%

(1,68%)

Jumlah Aset

(4,1%)

27,28%

14,43%

Jumlah Liabilitas

(8,3%)

30,18%

15,23%

Jumlah Ekuitas

14,7%

15,93%

11,43%

Rasio Keuangan

dalam %
Uraian

2018

2017

2016

ROA

0,03

0,03

0,03

ROE

0,16

0,16

0,14

DER

2,48

2,54

2,40

Current Ratio

0,56

0,50

0,53

Debt to EBITDA

3,41

3,44

3,48

Margin

dalam %
Uraian

EBITDA Margin
Net Income Margin
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2018

2017

2016

46,4%

46,1%

46,3%

9,9%

10,0%

9,0%

LAMPIRAN
Attachment

Ikhtisar Kinerja

Kinerja Operasional
Uraian

Satuan

Pertumbuhan Yoy (%)

2018

2017

2016

Jumlah Tower (Makro dan Mikro)

Site

12,87%

12.485

11.061

8.636

Jumlah Tenant (Makro dan Mikro)

Tenant

20,09%

15.712

13.083

9.851

Tenancy Ratio

Times

5,93%

1,25

1.18

1.14

Percent

1,25%

87%

86%

85%

Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI)
Rasio Kolokasi

dalam %
Uraian

2018

2017

2016

Jumlah penyewaan + reseller (tenancy)

22.206

19.368

15.737

Jumlah site menara

12.485

11.061

8.636

Jumlah penyewa menara (tenant)

15.712

13.083

9.851

1,25

1,18

1,14

Rasio kolokasi (Tenancy Ratio)

Catatan:
1. Tanggal laporan keuangan dan data operasional disajikan per 31 Desember
2. Rasio kolokasi adalah perbandingan antara jumlah penyewa menara dengan jumlah site menara
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