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2.2 Profil Telkom Indonesia

Nama Perusahaan

Perusahaan Perseroan (Persero) PT

Telekomunikasi Indonesia Tbk

Nama Panggilan

PT Telkom Indonesia Tbk (Persero)

Nama Komersial

Telkom

Bidang Usaha

Jasa dan jaringan telekomunikasi

Kegiatan Usaha

Perdagangan barang dan jasa

NPWP

01.000.013.1-093.000

TDP

101116407740

SIUP

510/3-0689/2013/7985-BPPT

Domisili

Bandung - Jawa Barat

Alamat

Gedung Graha Merah Putih, Jl.

Japati No. 1, Bandung, Indonesia

40133

Telepon

+62-22-4521404

Faksimili

+62-22-7206757

Call Center

147

Website

www.telkom.co.id

Email

corporate_comm@telkom.co.id,

investor@telkom.co.id.

Hasil Pemeringkatan

idAAA (Pefindo) untuk tahun 2012,

2013 dan 2014

Tanggal Berdiri Sebagai Persero

19 November 1991

Dasar Hukum Pendirian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah

No.25 tahun 1991, status Perusahaan

diubah menjadi perseroan terbatas

milik negara (“Persero”) berdasarkan

Akta Notaris Imas Fatimah, S.H.

No.128 tanggal 24 September 1991

yang disetujui oleh Menteri

Kehakiman Republik Indonesia

dengan Surat Keputusan No.C2-

6870.HT.01.01.Tahun.1991 tanggal

19 Nopember 1991 dan diumumkan

dalam Berita Negara Republik

Indonesia No.5 tanggal 17 Januari

1992, Tambahan No.210. Perubahan

Anggaran Dasar Perusahaan terakhir
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berdasarkan akta notaris A.

Partomuan Pohan, S.H., LLM. No.4

tanggal 6 April 2006 dan telah

diumumkan dalam Berita Negara RI

No.51 tanggal 27 Juni 2006,

Tambahan No.666, antara lain

mengubah kewenangan dan

tanggung jawab Direksi dan

Komisaris.

Modal Dasar

1 saham Seri A Dwiwarna dan

399.999.999.999 saham Seri B

Modal Ditempatkan dan Disetor

Penuh

1 saham Seri A Dwiwarna dan

100.799.996.399 saham Seri B

Kepemilikan

- Pemerintah Republik Indonesia

52,56%

- Publik 47,44%

Kode Saham

- TLKM di Bursa Efek Indonesia

(“BEI”), Jakarta, Indonesia.

- TLK di New York Stock Exchange

(“NYSE”), New York, Amerika

Serikat.

Pencatatan di Bursa Saham

Saham Perseroan dicatatkan di

NYSE, Bursa Efek Indonesia

(Sebelumnya Bursa Efek Jakarta)

dan Bursa Efek Surabaya (yang

bergabung dengan Bursa Efek

Jakarta pada tahun 2007) pada 14

November 1995.

Kantor

- 1 Kantor Pusat

- 7 Kantor Divisi Regional (“Divre”)

dan 58 Wilayah Telekomunikasi

(“Witel”)

Kantor Layanan terdiri dari:

- 572 outlet Plasa Telkom

- 409 GraPARI (termasuk yang

dikelola oleh pihak ketiga)

- 268 unit Mobile GraPARI

Bursa Terdaftar

- Bursa Efek Indonesia ("BEI")

- New York Stock Exchange

("NYSE") Sejak 5 Juni 2014, saham

Telkom tidak lagi diperdagangkan di

London Stock Exchange ("LSE").

Profesi Penunjang Pasar Modal

Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik Purwantono,

Suherman, & Surja Anggota dari

Ernst & Young Global Limited

Biro Administrasi Efek

PT Datindo Entrycom

Wali Amanat

PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Kustodian

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
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Agen Pemeringkat

PT Pemeringkat Efek Indonesia

Depositary Receipts

The Bank of New York Mellon

Detail profesi penunjang pasar modal

dapat dilihat di Informasi Umum

Telkom Indonesia – Informasi Efek.
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2.3 Milestone Telkom Indonesia

Gambar 2.1

Milestone Telkom Indonesia
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Sumber : Laporan Tahunan 2014 PT Telkom Indonesia Tbk (Persero)
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2.4 Penghargaan dan Sertifikasi

2.4.1 Penghargaan

Gambar 2.2

Penghargaan yang diperoleh PT Telkom Indonesia, Tbk
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Sumber : Laporan Tahunan 2014 PT Telkom Indonesia Tbk (Persero)
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2.4.2 Sertifikasi

Gambar 2.3

Sertifikasi yang diperoleh PT Telkom Indonesia, Tbk

Sumber : Laporan Tahunan 2014 PT Telkom Indonesia Tbk (Persero)
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2.5 Peristiwa Penting

Gambar 2.4

Peristiwa Penting PT Telkom Indonesia, Tbk
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Sumber : Laporan Tahunan 2014 PT Telkom Indonesia Tbk (Persero)
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2.6 Identitas Perusahaan Telkom

Gambar 2.5

Logo PT Telkom Indonesia, Tbk

Sumber : Laporan Tahunan 2014 PT Telkom Indonesia Tbk (Persero)

2.6.1 Logo

Logo baru Perseroan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perusahaan

No.PD.201.03/ 2014 tentang New Corporate/Brand Identity tanggal 20 Juni

2014.

2.6.2 Tagline

Tagline: the world in your hand

Yang bermakna “Dunia dalam genggaman Anda” dimana pesan yang

disampaikan adalah bahwa Telkom akan membuat segalanya menjadi lebih

mudah dan lebih menyenangkan dalam mengakses dunia.

2.6.3 Makna Logo

Mengacu pada filosofi Telkom Corporate, yaitu Always The Best – sebuah

keyakinan dasar untuk selalu memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan

yang dilakukan dan senantiasa memperbaiki hal-hal yang biasa menjadi sebuah

kondisi yang lebih baik, dan pada akhirnya akan membawanya menjadi yang

terbaik.
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2.6.4 Filosofi Warna

Merah – Berani, Cinta, Energi, Ulet

Mencerminkan spirit kami untuk selalu optimis dan berani dalam menghadapi

tantangan dan perusahaan.

Putih – Suci, Damai, Cahaya, BersatuMencerminkan spirit kami untuk

memberikan yang terbaik bagi bangsa.

Hitam – Warna Dasar

Melambangkan kemauan keras.

Abu – Warna Transisi

Melambangkan teknologi

2.7 Visi dan Misi

Visi dan Misi tercantum dalam rencana jangka panjang perusahaan yang

disetujui Dewan Komisaris pada 30 Mei 2014 melalui Surat Keputusan Dewan

Komisaris No 11/KEP/DK/2014/RHS dan perubahannya disetujui pada tanggal

31 Desember 2014 melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No

18/KEP/DK/2014/RHS.

Penjelasan Visi dan Misi:

Leading memiliki arti kinerja kami pada aspek finansial (pendapatan dan

laba) dan kapitalisasi pasar termasuk dalam kelompok operator telekomunikasi

unggulan (baik yang hanya memiliki portofolio telekomunikasi maupun TIMES)

di kawasan regional. Region memiliki arti kawasan Asia, sehingga kinerja kami

akan dibandingkan dengan para operator telekomunikasi di kawasan Asia.



24

More for Less adalah suatu model bisnis baru yang mengutamakan benefit

lebih tinggi dari harga. Model bisnis ini sering disebut sebagai Paradox

Marketing, yaitu memberikan benefit atau value yang lebih banyak (more)

dengan harga yang lebih rendah (for less).

Kualitas layanan dan pelayanan dikembangkan berdasarkan Telkom

Quality System yang berbasis standar internasional. Kami melakukan pengelolaan

bisnis dengan menggunakan metode dan alat bantu terbaik yang diterapkan oleh

perusahaanperusahaan kelas dunia sehingga diharapkan dapat menjadi

perusahaan terbaik di Indonesia dan role model bagi perusahaan lain.

2.8 Nilai-Nilai Budaya

Telkom Corporate Philosophy : Always The Best

Telkom Leadership Architecture : Lead by Heart, Managed by Head

The Telkom Way : Solid-Speed-Smart

Telkom Corporate Philosophy: Always The Best

Corporate Philosophy Always the Best adalah sebuah spirit dasar untuk selalu

memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Always the

Best adalah sebuah sikap mental untuk selalu menjadi yang terbaik, yang

memiliki esensi Ihsan yang mengandung tiga makna, yaitu memperbaiki, lebih

baik dan terbaik.

Telkom Leadership Architecture: Lead by Heart, Managed by Head

Leadership Architecture mengandung tiga unsur inti yang disebut sebagai 3P,

yaitu philosophy, principle dan practice. Leadership Philosophy to be the Best

adalah keyakinan dasar (basic belief) yang berisi filosofi-filosofi dasar bagi

seluruh jajaran Telkom untuk menjadi pemimpin yang terbaik; keyakinan dasar

(basic belief) yang harus selalu menciptakan harmoni antara Heart dan Head

(2H) dan menciptakan sinergi Antara Spirit dan Strategy (2S); serta komitmen

yang harus selalu tertanam dalam diri seluruh jajaran.
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Leadership Principles to be the Star yaitu nilai-nilai inti (core values) yang berisi

prinsip-prinsip dasar untuk menjadi pemimpin bintang, yang mencakup dua nilai

inti, yaitu Lead by Heart & Managed by Head. Principles Lead by Heart dan

Managed by Head tersebut diterjemahkan ke dalam perilaku practices dalam

mencapai goal-nya, yaitu menjadi pemenang dalam persaingan bisnis TIMES.

Leadership Practices to be the Winner yaitu standar perilaku (standard

behaviors) yang berisi praktikpraktik luhur menjadi pemimpin pemenang.

The Telkom Way

The Telkom Way mengandung tiga unsur inti 3P, yaitu philosophy, principle, dan

practice.

Philosophy to be the Best: Always The Best

Philosophy Always the Best adalah keyakinan dasar (basic belief) yang berisi

filosofi-filosofi dasar bagi seluruh jajaran Telkom untuk menjadi insan terbaik.

Principles to be the Star: Solid-Speed-Smart (3S)

Principles 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: Solid, Speed, Smart.

Solid adalah terwujudnya satu hati (hati yang bersih), satu pikiran, dan satu

tindakan. Solid merupakan terjemahan dari Always the Best yang pertama, yaitu

integrity.

Speed adalah bertindak secara cepat dalam setiap pekerjaan. Speed merupakan

penerjemahan dari unsur Always the Best yang kedua, yaitu enthusiasm.

Smart adalah bersikap, berpikir, dan bertindak secara cerdas dalam pekerjaan

melalui intuisi yang tajam, olah rasio melalui kreativitas dan inovasi yang

menghasilkan terobosan, dan olahraga melalui aksi-aksi yang impresif. Smart

merupakan penerjemahan dari unsur Always the Best yang ketiga, yaitu totality.
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Practices to be the Winner: Imagine-Focus-Action

Practices to be the Winner yaitu standar perilaku (standard behaviors) yang

berisi praktik-praktik luhur untuk menjadi insan pemenang.

2.9 Anggaran Dasar

Anggaran Dasar Perusahaan (“Anggaran Dasar”) telah didaftarkan sesuai

Undang-undang Perseroan Terbatas No.1/1995 dan telah disetujui oleh Menteri

Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman

No.C2-7468.HT.01.04.TH.97 Tahun 1997. Sehubungan dengan diterbitkannya

UUPT No.40/2007 yang menggantikan Undang-undang Perseroan Terbatas

No.1/1995, Perusahaan telah menyesuaikan Anggaran Dasarnya dan telah

disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“HAM”) Republik

Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM

No.AHU.46312.AH.01.02/2008 tanggal 31 Juli 2008 dan telah didaftarkan pada

Berita Negara Republik Indonesia No.84 tanggal 17 Oktober 2008, Lampiran

Berita Negara No.20155.

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir antara lain tentang

perubahan struktur modal melalui pemecahan nilai nominal saham Perseroan

(stock split) dari semula sebesar Rp250,- menjadi Rp50,- dan dihapuskannya

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (“PKBL”) dari Rencana Kerja dan

Anggaran Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah dilakukan

berdasarkan akta notaris Ashoya Ratam, SH, MKn. No.11 tanggal 8 Mei 2013.

Pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima oleh

Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat No.AHU-

AH.01.10-22500 tanggal 7 Juni 2013.
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2.10 Produk dan Layanan

Perseroan menyediakan layanan telekomunikasi yang mencakup

sambungan telepon kabel tidak bergerak dan telepon nirkabel tidak bergerak,

komunikasi selular, layanan jaringan dan interkoneksi serta layanan internet dan

komunikasi data. Kami juga menyediakan berbagai layanan di bidang informasi,

media dan edutainment, termasuk cloud-based dan server-based managed

services, layanan e Payment dan IT enabler, e-Commerce dan layanan portal

lainnya.

Telkom terus melakukan inovasi di sektor-sektor selain telekomunikasi

serta membangun sinergi di antara seluruh produk, layanan dan solusi. Untuk

meningkatkan business value, pada tahun 2012, kami mengubah portofolio bisnis

menjadi TIMES (Telecommunication, Information, Media Edutainment &

Service). Untuk menjalankan portofolio bisnis tersebut, berdasarkan BoE kami

mengelompokkan entitas anak menjadi empat kelompok, yaitu bisnis selular

dipimpin oleh Telkomsel, bisnis internasional dipimpin oleh Telin, bisnis

multimedia dipimpin oleh Telkom Metra, dan bisnis infrastruktur dipimpin oleh

Telkom Infra.

Telecommunication

Kami memberikann layanan fixed services (fixed phone, fixed broadband

dan Wi-Fi), mobile services (full dan limited mobility), network & infrastructure

services (interconnection & international traffic, network service, satelit dan

tower).

Information

Layanan informasi terdiri dari platform services (managed application &

SI, BPM, e-payment, premise integration, data center & cloud, M2M ), big data

dan ecosystem solution (e-health, e-logistic, e-tourism, e-transportation dan e-

governance).



28

Media dan Edutainment

Layanan Media dan Edutainment ini menawarkan digital life, digital

home, dan digital advertising.

Services

Services menjadi salah satu model bisnis Perseroan yang berorientasi

kepada pelanggan. Ini sejalan dengan Customer Portfolio kami kepada pelanggan

Personal, Consumer/Home, Business, Enterprise, Wholesale, dan Internasional.

Strategy Framework – Strategy Formulation

Gambar 2.6

Strategy Framework – Strategy Formulation

Sumber : Laporan Tahunan 2014 PT Telkom Indonesia Tbk (Persero)
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STRATEGIC OBJECTIVE TELKOM

Kami menetapkan strategi Perseroan secara umum sebagai berikut:

1. Directional Strategy : Sustainable Competitive Growth

2. Portfolio Strategy : Converged TIMES Portfolio

3. Parenting Strategy : Strategic Guidance

Directional Strategy ditetapkan sebagai strategi pertumbuhan kompetitif

yang berkelanjutan untuk mendukung dan meningkatkan kapitalisasi pasar kami.

Portfolio Strategy ditetapkan sebagai strategi pengembangan portofolio

converged TIMES yang menyediakan layanan konvergensi secara seamless

(multiservice pada multidevice) dengan memanfaatkan sinergi Telkom Group.

Parenting Strategy ditetapkan bahwa kami mengelola multibisnis dengan tingkat

maturity yang berbeda. Untuk mendukung growth maka yang dikendalikan

meliputi aspek perencanaan dan optimalisasi sinergi.

Untuk memastikan transformasi bisnis ini berjalan baik dan menyeluruh

dari level korporat hingga level fungsional, maka diterapkan model penyusunan

strategi secara berjenjang. Corporate Strategy dibuat mulai dari Strategic

Situation Analysis (SSA), Strategy Formulation (SF), Strategy Implementation

(SI), Strategy Evaluation & Control (SEC) dan diterjemahkan lebih tajam dan

mendalam di level divisi hingga fungsional

2.11 Merek, Hak Cipta, Desain Industri, dan Paten

Kami selalu berusaha untuk melakukan inovasi baru dalam layanan dan

produk sejalan dengan dinamika portofolio bisnis Perusahaan. Untuk melindungi

sekaligus memberikan penghargaan terhadap kreativitas tersebut, kami telah

mendaftarkan sejumlah hak kekayaan ìntelektual yang terdiri dari merek, hak

cipta, desain industri dan paten di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan lntelektual

(“Ditjen HKI”), Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia.

Hak kekayaan intelektual yang kami daftarkan meliputi: (i) merek dagang

atas produk dan layanan, serta logo dan nama Perusahaan; (ii) hak cipta atas logo

nama Perusahaan, logo produk dan layanan Perusahaan, program-program
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komputer, karya tulis dan lagu; dan (iii) paten sederhana dan paten biasa atas

penemuan-penemuan di bidang teknologi berupa produk, sistem dan metode di

bidang telekomunikasì.

Berikut ini daftar merek yang diajukan permohonan pendaftaran untuk

periode tahun 2013 dan 2014 :

Tabel 2.1

Daftar Merek yang diajukan Permohonan Pendaftaran untuk Periode

Tahun 2013 dan 2014

Sumber : Laporan Tahunan 2014 PT Telkom Indonesia Tbk (Persero)
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Berikut ini daftar surat pendaftaran hak cipta yang diterima pada periode

tahun 2014 :

Tabel 2.2

Daftar Surat Pendaftaran Hak Cipta yang diterima pada Periode

Tahun 2014

Sumber : Laporan Tahunan 2014 PT Telkom Indonesia Tbk (Persero)

Berikut daftar hak cipta yang sudah diajukan pendaftarannya pada

periode tahun 2013 dan 2014:

Tabel 2.3

Daftar Hak Cipta yang Sudah diajukan Pendaftarannya pada Periode

Tahun 2013 dan 2014

Sumber : Laporan Tahunan 2014 PT Telkom Indonesia Tbk (Persero)
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2.12 Manajemen Telkom Indonesia

Sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

(RUPST) Telkom tanggal 4 April 2014, susunan Dewan Komisaris dan Direksi

adalah sebagai berikut:

Komisaris

Jusman Syafii Djamal : Komisaris Utama

Parikesit Suprapto : Komisaris

Hadiyanto : Komisaris

Gatot Trihargo : Komisaris

Johnny Swandi Sjam : Komisaris Independen

Virano Gazi Nasution : Komisaris Independen

Direksi

Arief Yahya : Direktur Utama

Honesti Basyir : Direktur

Indra Utoyo : Direktur

Sukardi Silalahi : Direktur

Muhammad Awaluddin : Direktur

Rizkan Chandra : Direktur

Priyantono Rudito : Direktur

Ririek Adriansyah : Direktur

Sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

(RUPSLB) Telkom yang diselenggarakan pada 19 Desember 2014, susunan

Dewan Komisaris dan Direksi mengalami perubahan sebagai berikut:

Komisaris

Hendri Saparini : Komisaris Utama

Dolfie Othniel Fredric Palit : Komisaris

Imam Apriyanto Putro : Komisaris

Hadiyanto : Komisaris
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Parikesit Suprapto : Komisaris Independen

Johnny Swandi Sjam : Komisaris Independen

Virano Gazi Nasution : Komisaris Independen

Direksi

Alex J. Sinaga : Direktur Utama

Indra Utoyo : Direktur

Abdus Somad Arief : Direktur

Heri Sunaryadi : Direktur

Herdy Rosadi Harman : Direktur

Dian Rachmawan : Direktur

Honesti Basyir : Direktur

Muhammad Awaluddin : Direktur
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Struktur Organisasi PT Telkom Indonesia Divre IV-Jateng & DIY

Gambar 2.7

Struktur Organisasi PT Telkom Indonesia Divre IV-Jateng & DIY

Sumber : Peraturan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi

Indonesia Tbk

Nomor : PR. 202. 18 / r.00 / HK.200 / COP-J4000000 / 2015

Tanggal 30 April 2015
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2.13 Kelompok Usaha Telkom

Untuk menjalankan portofolio bisnis sesuai prinsip-prinsip good

corporate governance dan best practises, serta memperhatikan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, Telkom Group membentuk Board

of Executive (“BoE”) yang mewadahi mekanisme parenting terhadap entitas

anak. Entitas anak dikelompokkan berdasarkan kategori bisnis selular yang

dipimpin Telkomsel, media dipimpin Telkom Metra, infrastruktur dipimpin

Telkom Infra, dan internasional dipimpin Telin.
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STRUKTUR KELOMPOK USAHA TELKOM

Struktur kelompok usaha berdasarkan parenting system atau kategori

bisnis tersaji dalam diagram berikut.

Gambar 2.8

Struktur Kelompok Usaha Telkom
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Sumber : Laporan Tahunan 2014 PT Telkom Indonesia Tbk (Persero)

ENTITAS ANAK DAN ASOSIASI

Sesuai dengan Board of Executive Charter Telkom Group yang

diputuskan pada 19 Desember 2013, struktur pengelolaan dikelompokkan

berdasarkan Corporate Strategic Scenario (“CSS”). CSS ini mengatur kerangka

aturan, prinsip dasar, dan acuan dalam pengelolaan serta mekanisme hubungan

antara kami dan entitas anak secara terpadu. CSS ini diterapkan agar dapat

mencapai tujuan perusahaan dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance

(“GCG”) dan best practices, serta tetap memperhatikan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
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Tabel berikut menyajikan struktur perusahaan yang dikelompokkan

berdasarkan parenting system atau kategori bisnis seluler, internasional,

multimedia, dan infrastruktur.

Entitas Anak dan Asosiasi Kategori Bisnis Seluler

Tabel 2.4

Entitas Anak dan Asosiasi Kategori Bisnis Seluler

Sumber : Laporan Tahunan 2014 PT Telkom Indonesia Tbk (Persero)
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Entitas Anak dan Asosiasi Kategori Usaha Internasional

Tabel 2.5

Entitas Anak dan Asosiasi Kategori Usaha Internasional

Sumber : Laporan Tahunan 2014 PT Telkom Indonesia Tbk (Persero)
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Entitas Anak dan Asosiasi Kategori Usaha Media

Tabel 2.6

Entitas Anak dan Asosiasi Kategori Usaha Media
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Sumber : Laporan Tahunan 2014 PT Telkom Indonesia Tbk (Persero)
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Entitas Anak dan Asosiasi Kategori Usaha Infrastruktur

Tabel 2.7

Entitas Anak dan Asosiasi Kategori Usaha Infrastruktur

Sumber : Laporan Tahunan 2014 PT Telkom Indonesia Tbk (Persero)
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2.14 Informasi Efek dan Obligasi

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Modal dasar Perseroan terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna, dan

399.999.999.999 saham Seri B (saham biasa). Modal dasar ditempatkan dan

disetor penuh 100.799.996.400, terdiri dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan

100.799.996.399 saham Seri B. Satu lembar saham Seri A Dwiwarna tersebut

merupakan milik Pemerintah Republik Indonesia (“Pemerintah”).

Tabel 2.8

Komposisi Pemegang Saham

Sumber : Laporan Tahunan 2014 PT Telkom Indonesia Tbk (Persero)

Komposisi pemegang saham Telkom per 31 Desember 2014 secara detail adalah

sebagai berikut:

1. Pemegang Saham dengan Kepemilikan Lebih dari 5% (Pemegang Saham

Utama/Pengendali)

Tabel 2.9

Pemegang Saham dengan Kepemilikan Lebih dari 5% (Pemegang

Saham Utama/Pengendali)

Sumber : Laporan Tahunan 2014 PT Telkom Indonesia Tbk (Persero)
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Pemerintah adalah pemegang saham

mayoritas dan pengendali.

Pemerintah juga bertindak sebagai

regulator yang membuat, mengawasi,

dan menegakkan peraturan yang

berkaitan dengan pengaturan sektor

telekomunikasi, menetapkan tarif

serta menerbitkan lisensi. Di satu

sisi, Pemerintah juga merupakan

salah satu pelanggan dan pemberi

pinjaman bagi Perseroan. Dalam

bagian ini, istilah “Pemerintah”

diartikan sebagai Pemerintah

Republik Indonesia dan kementerian,

departemen dan lembaga Pemerintah,

namun tidak termasuk BUMN.

Pemerintah Sebagai Pemegang

Saham

Hubungan yang terjalin antara kami

dengan Pemerintah sangat

menyeluruh dalam berbagai hal.

Pemerintah merupakan pemegang

saham mayoritas dan pengendali

utama yang menguasai 52,56%

kepemilikan saham kami sampai

dengan 31 Desember 2014.

Kepemilikan Pemerintah atas satu

Saham Seri A Dwiwarna

memberikannya hak suara khusus

dan hak veto. Menurut peraturan

yang berlaku, “kepemilikan” saham

biasa dan satu Saham Seri A

Dwiwarna kami berada di bawah

Kementrian

Keuangan RI (“Kemenkeu”) yang

kemudian memberikan

kewenangankepada Menteri BUMN

untuk menggunakan hak-hak yang

diberikan dalam saham ini sebagai

“pemegang saham pengendali” kami.

Sebagai pemegang saham mayoritas

dan pengendali, Pemerintah

berkepentingan atas kinerja kami,

baik terkait dengan layanan yang

kami berikan kepada bangsa

maupun kemampuan kami untuk

beroperasi secara komersial. Hak dan

batasan material yang berlaku untuk

saham biasa juga berlaku untuk

Saham Seri A Dwiwarna, dengan

pengecualian Pemerintah tidak boleh

mengalihkan kepemilikan Saham

Seri A Dwiwarna dan Pemerintah

memiliki hak khusus untuk, (i)

pengajuan, pengangkatan dan

pemberhentian Direksi, (ii)

pengajuan, pengangkatan dan
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pemberhentian Komisaris, (iii)

penerbitan saham baru, dan (iv)

perubahan terhadap Anggaran Dasar

Perusahaan, termasuk tindakan untuk

menggabungkan atau membubarkan

Perusahaan, meningkatkan atau

mengurangi modal dasar, atau

mengurangi modal ditempatkan

Pemerintah sebagai Regulator

Pemerintah dalam perannya sebagai

regulator berwenang mengatur sektor

telekomunikasi melalui Menteri

Komunikasi dan Informasi

(“Menkominfo”). Menkominfo

berwenang menerbitkan peraturan

pelaksanaan atas undang-undang,

yang umumnya memiliki lingkup

yang luas. Keputusan Menkominfo

mendefinisikan struktur industri,

menetapkan formula tarif,

menentukan Kewajiban Pelayanan

Universal (“KPU”), dan

mengendalikan berbagai faktor yang

dapat mempengaruhi posisi

persaingan, operasional dan

keuangan kami. Melalui Direktorat

Jenderal Pos dan Telekomunikasi

(“Ditjen Postel”), Menkominfo

mengatur alokasi frekuensi dan

menentukan jumlah sambungan

telepon tidak bergerak. Kami

diharuskan untuk memperoleh lisensi

dari Ditjen Postel untuk setiap jenis

layanan yang ditawarkan, termasuk

frekuensi yang dipergunakan

(sebagaimana dialokasikan oleh

Menkominfo). Kami dan operator

lain diharuskan membayar biaya hak

penggunaan frekuensi. Telkomsel

memiliki beberapa lisensi yang

diterbitkan oleh Menkominfo

(beberapa sebelumnya dikeluarkan

oleh Menteri Perhubungan) untuk

penyediaan jasa selulernya dan dari

Badan Koordinasi Penanaman Modal

Indonesia terkait dengan investasi

oleh Telkomsel untuk pembangunan

jasa sambungan telepon seluler

dengan jangkauan nasional, termasuk

perluasan jangkauan jaringannya.

Pemerintah, melalui Menkominfo

sebagai regulator, berwenang untuk

memberikan lisensi baru untuk

pendirian ventura bersama dan

pengaturan baru lainnya, khususnya

di bidang telekomunikasi.
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Pemerintah Sebagai Pemberi

Pinjaman

Pada bulan Juli 1994, Pemerintah

mengatur sebuah fasilitas dengan

sejumlah institusi asing untuk

menyediakan dana bagi kami dalam

bentuk pinjaman penerusan.

Pinjaman tersebut adalah pinjaman

tanpa jaminan yang diperoleh

Pemerintah dan kemudian diteruskan

kepada Perseroan. Sampai dengan 31

Desember 2014, saldo pinjaman

penerusan sebesar Rp1.615 miliar

(US$130 juta), termasuk jumlah

yang jatuh tempo dalam satu tahun.

Kami diwajibkan untuk membayar

bunga dan mengembalikan pokok

pinjaman kepada Pemerintah, yang

selanjutnya akan dibayarkan oleh

Pemerintah kepada masing-masing

pemberi pinjaman. Sampai dengan

31 Desember 2014, 72,9% dari

pinjaman penerusan tersebut

merupakan pinjaman dalam mata

uang asing. Sisanya, sebesar 27,1%

dari pinjaman tersebut dalam mata

uang Rupiah. Pada tahun 2014,

tingkat suku bunga tahunan atas

pinjaman yang harus dibayar

kembali adalah sebesar 8,5% dalam

Rupiah, 4,0% dalam Dolar Amerika

Serikat dan 3,1% dalam Yen Jepang.

Pemerintah sebagai Pelanggan

Sejumlah departemen dan lembaga

Pemerintah memanfaatkan layanan

kami sebagai pelanggan langsung

secara komersial. Tidak ada layanan

yang diberikan secara cuma-cuma.

Kami melayani departemen dan

lembaga Pemerintah tersebut sebagai

pelanggan terpisah. Pada tahun 2014,

jumlah pendapatan yang bersumber

dari departemen dan lembaga

Pemerintah sebesar Rp749 miliar,

berkisar 1,95% terhadap total

pendapatan konsolidasian serta

bukan merupakan jumlah yang

material terhadap pendapatan

Perusahaan. Departemen dan

lembaga Pemerintah ini diperlakukan

sama halnya dengan pelanggan

perumahan terkait biaya koneksi dan

biaya bulanan dengan tarif yang

lebih rendah dari tariff layanan

bisnis. Hal ini tidak berlaku terhadap
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tarif untuk sambungan lokal, jarak

jauh dan SLI. Kami memiliki

kebijakan untuk tidak melakukan

transaksi dengan perusahaan afiliasi

kecuali persyaratannya tidak kurang

menguntungkan dibandingkan bila

kami melakukannya dengan pihak

ketiga. Kementerian BUMN telah

menyarankan kami untuk

menghindari transaksi dengan entitas

lain di bawah kendali mereka kecuali

dengan persyaratan yang konsisten

dengan kebijakan kami sebagaimana

dimaksud di atas. Berdasarkan

Peraturan OJK, setiap transaksi yang

terdapat benturan kepentingan

dengan emiten BEI lain, harus

disetujui oleh mayoritas pemegang

saham biasa kami yang tidak

memiliki benturan kepentingan

terhadap transaksi yang dimaksud,

kecuali benturan kepentingan

tersebut telah ada sebelum

Perusahaan tercatat dan sepenuhnya

diungkapkan dalam prospektus.

2. Kepemilikan Saham oleh Direksi dan Komisaris

Pada tanggal 31 Desember 2014 tidak ada Direksi atau manajer senior

kami yang memiliki lebih dari 1,0% saham Perusahaan. Selain itu, pada tanggal

31 Desember 2014 tidak ada Komisaris yang memiliki saham Perusahaan.

Tabel 2.10

Kepemilikan Saham oleh Direksi dan Komisaris

Sumber : Laporan Tahunan 2014 PT Telkom Indonesia Tbk (Persero)
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2. Pemegang Saham dengan Kepemilikan Kurang Dari 5%

Tabel 2.11

Pemegang Saham dengan Kepemilikan Kurang Dari 5%

Sumber : Laporan Tahunan 2014 PT Telkom Indonesia Tbk (Persero)

4. Persentase Saham yang Dimiliki di Indonesia dan di Luar Indonesia

Pada tanggal 31 Desember 2014, sebanyak 42.508 pemegang saham,

termasuk Pemerintah, terdaftar sebagai pemegang saham biasa kami, termasuk

39.971.745.785 saham biasa yang dimiliki oleh 1.971 pemegang saham di luar

Indonesia, Hingga tanggal 31 Desember 2014, terdapat 98 pemegang saham ADS

yang memiliki 55.381.118 ADS (1 ADS setara dengan 200 saham biasa).
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5. Daftar 20 Pemegang Saham Publik Terbesar

Berikut ini adalah daftar 20 pemegang saham publik terbesar kami pada 31

Desember 2014 :

Tabel 2.12

Daftar 20 Pemegang Saham Publik Terbesar

Sumber : Laporan Tahunan 2014 PT Telkom Indonesia Tbk (Persero)
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KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM

Tabel 2.13

Kronologis Pencatatan Saham

Sumber : Laporan Tahunan 2014 PT Telkom Indonesia Tbk (Persero)
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1. Program Kepemilikan Saham Karyawan Telkom

Program kepemilikan saham

karyawan atau Employee Stock

Ownership Program (“ESOP”)

merupakan suatu program yang

memungkinkan partisipasi karyawan

untuk memiliki saham Perusahaan.

Pada saat penawaran saham perdana

tanggal 14 November 1995, terdapat

jumlah saham Telkom sebanyak

116.666.475 lembar saham dimiliki

oleh 43.218 pegawai. Pada tanggal

14 Juni 2013, Perusahaan telah

mengalihkan sebagian saham yang

diperoleh kembali dalam bentuk

ESOP sebagai bagian dari insentif

kerja tahunan tahun buku 2012.

Sebanyak 59.811.400 lembar saham

(setara dengan 299.057.000 lembar

saham setelah pemecahan saham)

yang diperoleh kembali dialihkan

kepada 24.993 karyawan dengan

nilai wajar keseluruhan Rp661

miliar. Pada tanggal 31 Desember

2014, sebanyak 139.140.010 lembar

saham kami dimiliki oleh 16.805

pegawai dan pensiunan. Pada tahun

2014, kami tidak mengadakan

program ESOP.



52

2. Pembelian Efek oleh Penerbit dan Penerbit Terafiliasi

Tabel 2.14

Pembelian Efek oleh Penerbit dan Penerbit Terafiliasi

Sumber : Laporan Tahunan 2014 PT Telkom Indonesia Tbk (Persero)

Sampai dengan 31 Desember 2012,

kami telah membeli kembali saham

sebanyak 5.054.652.300 lembar

saham biasa atau setara dengan 5,0%

dari saham biasa yang diterbitkan

dan beredar dengan harga agregat

pembelian kembali senilai Rp8.067

miliar, belum termasuk biaya broker

dan kustodian. Selama program

pembelian kembali, Telkom telah

membeli kembali saham biasa

dengan perincian sebagai berikut:

591.882.500 lembar saham di tahun

2006; 631.820.000 lembar saham di

tahun 2007, 1.229.170.000 lembar

saham di tahun 2008, 1.415.427.300

lembar saham di tahun 2011 dan

1.186.352.500 lembar saham di

tahun 2012. Pada program pembelian

yang terakhir, yaitu SBB IV tahun

2011 dan 2012, kami telah

melakukan pembelian kembali

saham biasa sebanyak 2.601.779.800

lembar dengan harga agregat

pembelian kembali sebesar Rp3.803

miliar. Pada 19 April 2013, sesuai

dengan hasil keputusan RUPST dan

Peraturan Bapepam No.XI.B.2 No. 4
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huruf a angka (3), kami telah

melaksanakan pengalihan

299.057.000 lembar saham seri B

dari program pembelian saham

kembali tahap III melalui Program

Kepemilikan Saham Karyawan. Pada

30 Juli 2013, kami telah menjual

melalui private placement

1.056.452.500 lembar, yang

diperoleh dari program pembelian

saham kembali tahap I. Harga

penjualan sebesar Rp2.280 per

lembar saham yang tidak lebih

rendah dari harga rata-rata pembelian

sebesar Rp1.731, harga penutupan

rata-rata dalam 90 hari sebelum

penjualan sebesar Rp2.258 per

lembar saham dan Rp2.280 yang

menjadi harga penutupan satu hari

sebelum tanggal penjualan.

Pada 13 Juni 2014, kami telah menjual melalui private placement

1.075.000.000 lembar yang diperoleh dari progam pembelian saham kembali

tahap II. Harga penjualan sebesar Rp2.405 per lembar saham yang tidak lebih

rendah dari harga rata-rata pembelian sebesar Rp1.832 harga penutupan rata-rata

dalam 90 hari sebelum penjualan sebesar Rp2.330 per lembar saham dan Rp2.405

yang menjadi harga penutupan satu hari sebelum tanggal penjualan.

Pada tanggal 31 Desember 2014 saldo saham yang diperoleh kembali

adalah 2.624.142.800 lembar saham, atau setara dengan 2,6% dari seluruh modal

ditempatkan dan disetor penuh dimana terdiri dari pembelian saham kembali

tahap III dan IV dengan harga rata-rata pembelian kembali setelah stock split

adalah Rp1.454, diluar biaya broker dan kustodian. Lihat Catatan 25 Laporan

Keuangan Konsolidasian Telkom. Nilai nominal tersebut diatas telah

memperhitungkan hasil pemecahan saham 1:5, yang berlaku efektif 2 September

2013.

C. Kronologis Penerbitan Obligasi

Perusahaan menerbitkan obligasi sebesar Rp1.000 miliar pada tanggal 16

Juli 2002, pada harga nominal untuk jangka waktu lima tahun. Obligasi ini

dikenakan bunga tetap sebesar 17% per tahun, yang dibayarkan secara triwulan

sejak 16 Oktober 2002. Obligasi ini diperdagangkan di Bursa Efek Surabaya
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dengan jatuh tempo pada tanggal 16 Juli 2007. Wali amanat obligasi ini adalah

BRI, yang sejak 17 Januari 2006 efektif menggantikan BNI. PT Kustodian Sentral

Efek Indonesia bertindak sebagai kustodian. Perusahaan telah melakukan

pelunasan atas utang obligasi tersebut pada tanggal 16 Juli 2007.

Kami menerbitkan obligasi rupiah kedua pada tanggal 25 Juni 2010,

masing-masing sebesar Rp1.005 miliar untuk Seri A dengan jangka waktu lima

tahun dan Rp1.995 miliar untuk Seri B dengan jangka waktu sepuluh tahun.

Penerbitan obligasi tersebut telah dicatatkan di BEI dengan penjamin pelaksana

emisi obligasi ini adalah PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT

Mandiri Sekuritas. Wali amanat adalah PT CIMB Niaga Tbk. PT Pemeringkat

Efek Indonesia (Pefindo) pada tanggal 31 Desember 2014 memberikan peringkat

obligasi idAAA (stable outlook)
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2.15 Profesi Penunjang Pasar Modal

Tabel 2.15

Daftar Profesi Penunjang Pasar Modal

Sumber : Laporan Tahunan 2014 PT Telkom Indonesia Tbk (Persero)
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2.16 Mekanisme Perdagangan Pasar Modal dan ADS Telkom

Saham biasa kami tercatat dan diperdagangkan di BEI. Selain BEI, saham

kami juga tercatat di NYSE melalui mekanisme ADS. Satu lembar saham ADS

mewakili 200 lembar saham dari Saham Biasa.

A. Pasar Saham Indonesia

Pasar saham Indonesia yang dikenal dengan BEI sejak 1 Desember 2007,

merupakan penggabungan dua bursa saham yang beroperasi di dua lokasi berbeda di

Indonesia, yaitu Bursa Efek Jakarta yang berlokasi di Jakarta dan Bursa Efek

Surabaya yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Pada tanggal 31 Desember 2014,

BEI memiliki 506 emiten dan 110 anggota perusahaan pialang aktif. Selama tahun

2014, volume perdagangan di BEI mencapai 169 miliar lembar saham. Pada tanggal

31 Desember 2014 total kapitalisasi pasar BEI senilai Rp5.227 triliun (US$429,5

miliar).

Perdagangan saham dibagi menjadi tiga segmen, yaitu pasar reguler, pasar

negosiasi dan pasar tunai (kecuali untuk right issue yang hanya dapat diperdagangkan

di pasar tunai dan pasar negosiasi pada sesi pertama). Pasar regular merupakan

mekanisme perdagangan saham dalam lot standar di pasar lelang yang dilakukan

secara terus menerus selama jam bursa. Lelang di pasar regular dan pasar tunai

berlangsung sesuai dengan prioritas harga dan waktu. Prioritas harga merujuk pada

pemberian prioritas untuk pesanan pembelian dengan harga yang lebih tinggi atau

pesanan penjualan dengan harga yang lebih rendah. Jika pesanan pembelian atau

penjualan ada pada harga yang sama, maka prioritas diberikan kepada pembeli yang

lebih dahulu menempatkan pesanannya (prioritas waktu). Perdagangan saham di

pasar negosiasi dilakukan melalui negosiasi langsung: (i) antara anggota BEI, (ii)

antara klien melalui satu anggota BEI, (iii) antara klien dan anggota BEI atau (iv)

antara anggota BEI dengan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (“KPEI”). KPEI
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menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Hal ini juga

meningkatkan efisiensi dan kepastian penyelesaian transaksi di BEI.

Pada tanggal 14 November 2012 BEI mengeluarkan Keputusan Direksi

No.Kep-00399/BEI/11-2012 perihal Perubahan

Peraturan Nomor IIA tentang Perdagangan Efek bersifat Ekuitas yang menyebutkan

perubahan jam perdagangan BEI, berlaku mulai tanggal 2 Januari 2013, dengan sesi

perdagangan sebagai berikut:

Tabel 2.16

Sesi Perdagangan

Sumber : Laporan Tahunan 2014 PT Telkom Indonesia Tbk (Persero)

Pada tanggal 8 November 2013 BEI mengeluarkan Keputusan Direksi

No.Kep-00071/BEI/11-2013 perihal Perubahan Peraturan Nomor IIA tentang

Perdagangan Efek bersifat Ekuitas yang menyebutkan perubahan satuan lot, fraksi

harga dan perubahan harga maksimum, yang berlaku mulai 2 Januari 2013.
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Satuan lot berubah dari 500 lembar saham menjadi 100 lembar saham,

sedangkan fraksi harga dan perubahan harga maksimum berubah sebagai berikut:

Tabel 2.17

Perubahan Fraksi Harga dan Perubahan Harga Maksimum

Sumber : Laporan Tahunan 2014 PT Telkom Indonesia Tbk (Persero)

Transaksi di pasar regular BEI harus diselesaikan selambat-lambatnya pada

hari perdagangan ketiga setelah transaksi dilakukan. Transaksi di pasar negosiasi

dapat diselesaikan melalui kesepakatan antara anggota bursa yang menjual dan yang

membeli, untuk setiap transaksi yang dilakukan.

Transaksi di pasar tunai harus diselesaikan pada hari transaksi tersebut

dilakukan dan dilaporkan kepada BEI. Jika anggota bursa gagal melakukan

pembayaran, sahamterkait dapat diperdagangkan melalui negosiasi langsung

berdasarkan persyaratan tunai dan langsung (cash andcarry). Setiap anggota bursa

harus membayar biaya transaksi sesuai aturan BEI. Untuk setiap keterlambatan

pembayaran biaya transaksi, BEI mengenakan denda sebesar 1,0% dari jumlah yang

terhutang untuk setiap hari keterlambatan. BEI berhak mengenakan sanksi kepada

anggota bursa atas pelanggaran terhadap peraturan bursa, yang dapat berupa denda,

peringatan tertulis, skorsing, hingga pencabutan ijin sebagai anggota bursa. Untuk

setiap transaksi yang dilakukan di BEI, setiap anggota bursa diwajibkan untuk
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membayar biaya transaksi untuk transaksi di pasar regular dan pasar tunai sebesar

0,03% dan jaminan sebesar 0,01% dari nilai transaksi serta PPN dan kewajiban pajak

lainnya. Untuk pasar negosiasi, biaya transaksi sebesar 0,03% atau tergantung kepada

kebijakan bursa. Besaran biaya transaksi bulanan minimal adalah Rp2 juta, sebagai

kontribusi untuk penyediaan fasilitas bursa dan tetap berlaku untuk anggota bursa

dalam keadaan suspensi atau yang Surat Persetujuan Anggota Bursa-nya (“SPAB”)

dicabut.

B. Perdagangan Saham di NYSE

Bank of New York Mellon (sebelumnya The Bank of New York) bertindak

sebagai lembaga penyimpan (“Kustodian”) saham ADS, yang diperdagangkan di

NYSE. Investor dapat membayar biaya penjaminan secara langsung atau melalui

pialang yang mewakili mereka untuk pengiriman dan penyerahan ADS demi

keperluan penarikan saham. Kustodian berhak menerima bayaran saat pendistribusian

saham kepada investor dengan mengurangi jumlah yang didistribusikan dengan biaya

custodian atau dengan menjual sebagian dari property yang akan didistribusikan

untuk membayar biaya kustodian. Kustodian dapat menarik iuran tahunan untuk

layanan penjaminan dengan mengurangi distribusi kas, atau secara langsung

mengirim tagihan ke investor atau dengan menagih ke rekening pihak yang mewakili

mereka. Kustodian dapat menolak memberikan layanan sebelum investor

menyelesaikan tagihan atas layanan tersebut.
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2.17 Daftar Alamat Telkom Indonesia

Gambar 2.9

Daftar Alamat Telkom Indonesia
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Sumber : Laporan Tahunan 2014 PT Telkom Indonesia Tbk (Persero)


