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BAB II 

GAMBARAN UMUM PT POS INDONESIA (PERSERO) 

2.1 Profil Singkat PT Pos Indonesia (Persero) (Persero) 

PT Pos Indonesia (Persero) merupakan perusahaan BUMN yang 

bergerak dibidang jasa pengiriman surat maupun barang yang memiliki 

kantor pusat di Kota Bandung dan memiliki 11 kantor regional yang 

tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dalam menjalankan kebijakan yang 

diambil kantor pusat, kantor regional berperan sebagai penggerak kebijakan 

yang diambil untuk diterapkan di wilayah masing-masing. 

 Sejarah PT Pos Indonesia (Persero) berawal dari didirikannya kantor 

pos di Batavia (sekarang Jakarta) oleh gubernur saat itu yang bernama 

Jendral G.W Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746. Pemikiran 

untuk mendirikan kantor pos tersebut salah satunya untuk menjamin 

keamanaan surat-surat penduduk dan terutama yang berdagang di luar Jawa 

dan bagi yang penduduk Belanda yang dari dan ke Negeri Belanda. Sejak 

saat itu PT Pos Indonesia (Persero) mulai menjalankan fungsi dan peran 

tersebut untuk pelayanan kepada publik. Setelah berjalan empat tahun, 

kantor pos kemudian mendirikan kantor kedua di Kota Semarang untuk 

mempercepat pengiriman dari dua wilayah tersebut. Pada saat itu jalur 

pengiriman yang dilalui ialah Karawang, Cirebon, dan Pekalongan. 

Pos Indonesia telah beberapa kali beberapa perubahan status mulai 

dari Jawatan PTT (Post, Telegraph dan Telephone). Badan usaha tersebut 

beroperasi tidak bersifat komersial dan fungsinya lebih kepada pelayanan 

kepada publik. Perkembangan terus terjadi hingga statusnya menjadi 

Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Mengamati 

perkembangan zaman dimana sektor pos dan telekomunikasi berkembang 

sangat pesat, maka pada tahun 1965 berganti menjadi Perusahaan Negara 

Pos dan Giro (PN Pos dan Giro), dan pada tahun 1978 berubah menjadi 

Perum Pos dan Giro yang sejak ini ditegaskan sebagai badan usaha tunggal 
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dalam menyelenggarakan dinas pos dan giropos baik untuk hubungan dalam 

maupun luar negeri. Selama 17 tahun berstatus Perum, maka pada 1995 

berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Pos Indonesia 

(Persero) (persero) dilaksanakan berdasarkan PP No. 5 Tahun 1995 tanggal 

27 Februari 1995, dan perubahan tersebut secara efektif mulai berlaku pada 

tanggal 20 Juni 1995. 

Seiring berjalannya waktu, Pos Indonesia kini telah mampu 

menunjukkan kreatifitasnya dalam pengembangan bidang perposan 

Indonesia. Dengan memanfaatkan infrastruktur jejaring yang dimilikinya 

yang mencapai sekitar 24 ribu titik layanan yang menjangkau 100 persen 

kota/kabupaten, hampir 100 persen kecamatan dan 42 persen 

kelurahan/desa, dan 940 lokasi transmigrasi terpencil di Indonesia.                               

(sumber:http://www.posindonesia.co.id/index.php/profil-perusahaan/sejarah-pos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 
 

 

2.2 Visi dan Misi 

2.2.1 Visi PT Pos Indonesia (Persero) 

Visi dari PT Pos Indonesia (Persero) adalah “Menjadi perusahaan 

pos terpercaya.” 

 

2.2.2 Misi PT Pos Indonesia (Persero) 

a. Berkomitmen kepada pelanggan unutk menyediakan layanan 

yang selalu tepat waktu dan nilai terbaik. 

b. Berkomitmen kepada karyawan untuk memberikan iklim kerja 

yang aman nyaman dan menghargai kontribusi. 

c. Berkomitmen kepada pemegang saham untuk memberikan hasil 

usaha yang menguntungkan dan terus bertumbuh. 

d. Berkomitmen untuk berkontribusi positif kapada masyarakat. 

e. Berkomitmen untuk berperilaku transparan dan terpercaya kepada 

seluruh pemangku kepentingan. 

 

2.3 Struktur Organisasi PT Pos Indonesia (Persero) 

Struktur organisasi PT Pos Indonesia (Persero), terdiri dari: 

a. Komisaris 

Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) mempunyai tugas sebagai 

berikut: 

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan 

yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi 

termasuk mengenai rencana pengembangan Perseroan, rencana 

kerja dan anggaran tahunan Persero, pelaksanaan ketentuan 

Anggaran Dasar dan RUPS. 

2. Melakukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar dan RUPS. 
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3. Melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan 

kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada 

RUPS. 

 
 

b. Direktur Utama 

Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) mempunyai tugas 

merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi 

dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi 

yang telah ditetapkan bersama dengan seluruh direksi.  

 
c. Direktur Surat dan Paket 

Direktur Surat dan Paket mempunyai tugas melaksanaakan proses 

operasional dalam kegiatan pengelolaan, mekanisme, dan menentukan 

sistem untuk menjalankan proses layanan pengiriman. Selain itu tugas 

yang lain yaitu menyelenggarakan aktivitas pemasaran, penjualan 

produk, penelitian pasar, intelejen pasar, analisi pesaing, analisis mitra 

strategis, pengembangan produk, dan pengelolaan gemar berkirim surat. 

Direktur Surat dan Paket memiliki bawahan SVP Pengembangan Bisnis 

dan Penjualan dan SVP Operasi yang memiliki tugas memperluas 

kerjasama bisnis dengan mitra perusahaan baik ritel maupun korporasi. 

Selain itu SVP Operasi bertugas menjalankan kegiatan pelayanan 

berupa pengiriman dan pengelolaan barang pelanggan.     

                                  
d. Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan 

Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan bertanggung jawab memiliki 

tugas mengembangkan dan mengambil langkah bisnis dari perusahaan 

yang dapat menghasilkan profit bagi perusahaan. Direktur Teknologi 

dan Jasa Keuangan memiliki bawahan SVP Pengembangan Teknologi 

Informasi dan SVP Jasa Keuangan yang bertugas mengembangkan 

teknologi bagi perusahaan dan memantau kondisi keuangan bisnis 

perusahaan. 

  
e. Direktur Ritel dan Properti 
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Direktur Ritel dan Properti bertanggung jawab atas hasil penjualan dan 

properti perusahaan. Direktur Ritel Properti memiliki bawahan SPV 

Ritel dan SPV Properti yang bertugas memantau jumlah pemasukan dan 

properti yang ada pada perusahaan. 

 
f. Direktur Keuangan 

Direktur Keuangan bertanggung jawab atas kondisi dan manajemen kas 

keuangan yang terjadi di perusahaan. Direktur Keuangan memiliki 

bawahan VP Akuntansi, VP Manajemen Keuangan, dan VP Treasury 

dan Pajak. 

 
g. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum 

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum bertanggung jawab segala 

sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya manusia, baik dari 

kinerja, pelatihan, perkrutan dan pemberian upah. Selain itu Direktur 

sumber Daya Manusia dan Umum juga memiliki tugas memonitor 

kinerja karyawan dan memberikan evaluasi terhadap kinerja yang telah 

dilakukan. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum memiliki 

bawahan SVP Sumber Daya Manusia, SVP Strategi Sumber Daya 

Manusia, dan SVP Umum dan Bina Lingkungan Perusahaan. 
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sumber : http://www.posindonesia.co.id/index.php/profil-perusahaan/organisasi/struktur-organisasi

Gambar 2.1 

Bagan Struktur Organisasi PT Pos Indonesia (Persero) 

 

 



 
 

 

 


