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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

4.1. Sejarah Perusahaan PT Telkomunikasi Seluler (Telkomsel)  

PT Telkomsel adalah sebuah perusahaan operator telekomunikasi 

seluler di Indonesia. Telkomsel merupakan operator telekomunikasi seluler 

GSM kedua di Indonesia, dengan layanan paskabayarnya yang diluncurkan 

pada tanggal 26 Mei 1995. Waktu itu kepemilikan saham Telkomsel adalah 

PT Telkom (51%) dan PT Indosat (49%). Kemudian pada November 1997 

Telkomsel menjadi operator seluler pertama di Asia yang menawarkan 

layanan prabayar GSM. 49 Telkomsel merupakan operator telekomunikasi 

dengan pelanggan operator seluler terbanyak di Indonesia, dengan 157,4  

juta pelanggan dan market share sebesar 51% pada (Maret 2008). 

Telkomsel memiliki tiga produk GSM, yaitu SimPATI (prabayar), 

KartuAS (prabayar), serta KartuHALO (paskabayar). 

Dalam perjalanan sejarahnya Telkomsel menjadi operator 

telekomunikasi seluler pertama di Asia yang memperkenalkan jasa GSM 

pra-bayar pada bulan November 1997. Telkomsel merupakan operator 

pertama di Indonesia yang meluncurkan layanan 3G pada bulan September 

2006, lalu layanan 4G pada bulan Juli 2015 dan saat ini Telkomsel tengah 

mempersiapkan dan melakukan uji coba pada layanan 5G. Sejak tanggal 

30 April 2011, Telkomsel telah memecahkan rekor baru dengan jumlah 

pelanggannya yang mencapai 100 juta orang dari 245 juta penduduk 

                                                           
49Anonim, diakses dari httplib.ui.ac.idfilefile=digital123666-SK%20006%2009%20Pus%20m%20-

%20Motivasi%20Tanggungjawab-Metodologi.pdf pada tanggal 16 Juli 2018 pukul 21.07 WIB 
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Indonesia. Sebagai tambahan, merek ini juga telah menggarap kerjasama 

dengan negara-negara tetangga untuk menawarkan produk simPATI 

Kangen untuk pelanggan Indonesia yang berada di negara-negara tetangga 

tersebut.50 

Menurut Dkatadata.co.id, pada 9 Maret 2017 Telkomsel memiliki 

jumlah Base Transceiver Station (BTS) terbanyak yaitu 146 ribu unit dan 

jumlah pengguna sebanyak 178 juta, meliputi jaringan 2G, 3G, dan 4G.51 

Telkomsel merupakan operator seluler ke-7 di dunia dan menjadi 

pemimpin pasar dalam industri telekomunikasi Indonesia. 52 Untuk 

melayani pelanggan diseluruh Indonsesia Telkomsel didukung oleh lebih 

dari 430 pusat layanan dan 24 jam contact center di seluruh Indonesia. 

Selain dari contact center, saat ini Telkomsel tengah fokus terhadap 

pemerataan jaringan dan menyiapkan infrastruktur sehingga seluruh 

pelanggan di Indonesia dan luar Indonesia tetap bisa merasakan kesetaraan 

pelayanan komunikasi Telkomsel. Lepas dari itu Telkomsel saat ini juga 

sedang menyiapkan jaringan 5G. 

4.2. Kantor Pelayanan 

Kantor pelayanan Telkomsel tidak hanya ada dipusat kota saja, tetapi 

kantor pelayanan Telkomsel telah merambah ke pelosok desa. Kantor 

pelayanannya antara lain: 

                                                           
50Riset dan analisa oleh Kustin Ayuwuragil D https://www.merdeka.com/pt-telekomunikasi-selular/profil/ 

(14 agustus 2018) 13:18 WIB 
51 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/03/09/pajak-progresif-incar-industri-telekomunikasi (14 

agustus 2018) 17:17 WIB 
52 Sindung sukoco editor Victor Mambor http://tabloidjubi.com/artikel-2948-telkomsel-berada-di-peringkat-

ke7-di-dunia-customer-base.html (15 agustus 2018) 15.03 WIB 

https://www.merdeka.com/pt-telekomunikasi-selular/profil/
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/03/09/pajak-progresif-incar-industri-telekomunikasi%20(14
http://tabloidjubi.com/artikel-2948-telkomsel-berada-di-peringkat-ke7-di-dunia-customer-base.html
http://tabloidjubi.com/artikel-2948-telkomsel-berada-di-peringkat-ke7-di-dunia-customer-base.html
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4.2.1. GraPARI (Graha Prai Saraya) 

  GraPARI adalah akronim dari Graha Pari Sraya yang 

dijadikan nama pusat layanan pelanggan Telkomsel. Nama tersebut 

berasal dari bahasa Sanskerta yang diberian oleh Sri Sultan 

Hamengkubuwono X sebagai tanda penghargaan atas 

diresmikannya kantor pelayanan Telkomsel di Yogyakarta. Sejak 

saat itu, seluruh pusat layanan pelanggan Telkomsel ditetapkan 

dengan nama GraPARI Telkomsel. Selain bertindak sebagai pusat 

layanan pelanggan yang memfokuskan diri untuk melayani para 

pelanggannya, GraPARI juga menyediakan penjualan produk 

sendiri seperti kartuHALO dan simPATI. 

  GraPARI tidak menjual perangkat telepon seluler kecuali 

apabila ada kebijaksanaan tertentu untuk menjual dalam bentuk paket 

produk Telkomsel yang tidak selalu dilakukan. Bila ada pelanggan 

yang ingin membeli perangkat telepon seluler terpisah dari produk 

Telkomsel, maka GraPARI akan menyarankan untuk mendapatkannya 

di dealer resmi, toko eksklusif, maupun ritel yang telah bekerja sama 

dengan Telkomsel.Adapun struktur organisasi PT Telkomsel 

GraPARI Branch Malang, sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi PT Telkomsel GraPARI Branch Malang : 
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Sumber : Telkomsel GraPARI Malang, 2018 
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Adapun tugas dan wewenang struktur organisasi PT. Telkomsel Branch 

Malang sebagai berikut : 

1) Manager Branch Malang 

Bertugas dan bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan operasional 

dalam devisi SOO, BDS, YNC, HVC, SME dan Shop serta pencapaian 

target yang telah ditetapkan (customer base and revenue) di perusahaan 

Telkomsel Branch Malang. 

2) SPV SOO (Supervisor Sales & Outlet Operation) 

Bertugas mengkoordinasi semua staf SOO untuk pelaksanaan tugas 

dilapangan yang bertujuan untuk pendapatan target penjualan, 

pendistribusian produk perdana serta pengelola mitra dealer dan mitra 

outlet yang tersebar di area Malang dan area PasMok. 

3) Staf SOO (Sales & Outlet Operation) 

Pelasksanaan tugas dilapangan yang bertujuan untuk pencapaian target 

penjualan, distribusi produk perdana serta pengelola mitra dealer dan 

mitra outlet yang tersebar di area Malang dan area Pasmok. 

4) SPV BDS (Supervisor Broadbrand Digital Service) 

Mengkoordinasi staf BDS dengan kegiatan utama yaitu bekerja sama 

dengan mitra-mitra device atau handphone budling seperti indosel dan 

meteor dalam penjualan broadbrand berbentuk kartu perdana telkomsel, 

serta untuk mengontrol target pengguna internet se-Malang Raya setiap 

bulan. 
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5) Staf BDS (Broadbrand Digital Service) 

Melaksanakan tugas penjualan dan bekerja sama dengan mitra-mitra 

device atau handphone bundling seperti indosel dan meteor dalam 

penjualan broadbrand berbentuk kartu perdana Telkomsel, serta untuk 

mengontrol target pengguna internet se-Malang Raya setiap bulan. 

6) SPV YNC (Supervisor Youth & Community) 

Melakukan pengambilan keputusan untuk kegiatan utama, yaitu 

mengelola komunitas sekolah, kampus dan lainnya dengan 

mengumpulkan informasi tentang sekolah atau kampus tersebut serta 

untuk melakukan penjualan produk, melakukan event dan untuk 

mendata outlet disekitar sekolah atau kampus. 

7) Staf YNC (Youth & Community) 

Melakukan survei lapangan ke komunitas sekolah, kampus dan lainnya 

dengan mengumpulkan informasi tentang sekolah atau kampus tersebut, 

serta melakukan penjualan produk, melakukan event dan mendata outlet 

disekitar sekolah atau kampus. 

8) SPV ALR (Acquisiton Loyalty Retention) 

Bertugas untuk mendata pelanggan yang memiliki usage atau pengguna 

rata-rata produk perbulanya. High vele customer ini bearti pelanggan 

yang bernilai tinggi, biasanya adalah pengguna kartu Hallo. Devisi ini 

juga menggandeng merchant serta promosi ke pelanggan menggunakan 

Telkomsel Point dan semua hal yang terkait dengan point, karena 

tujuanya adalah royalty. 
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9) SPV FA & ADM (Supervisor Finance & Administration) 

Mengkordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan yang akurat, 

tepat waktu yang sesuai dengan peraturan perusahaan, melakukan 

rekonsialisasi penerimaan pendapatan tunai sebelum disetorkan ke 

rekening bank perusahaan, mengendalikan akuntansi keungan operation 

branch Malang, menyetorkan pendapatan tunai branch Malang ke bank 

perusahaan, serta mengatur tentang kerumah tanggaan dan personalia. 

10) Staf FA & ADM (Finance & Administration) 

Mengelola akuntansi, keuangan, operation Branch Malang, melakukan 

rekonsiasi penerimaan pendapatan tunai, mengadministrasikan aktivitas 

kesekertariatan dan aktivitas lainnya yang berkaitan dengan manajemen 

di Branch Malang, melaporkan hasil pengolahan akuntansi keungan ke 

supervisor finance & administration serta membantu mengatur tentang 

kerumahtanggan dan personalia. 

11) SPV SME (Supervisor Small Medium Enterprise) 

Mengontrol dan melaksanakan tugas yang betujuan untuk pencapaian 

target penjualan, distribusi produk dan kerjasama yang dikhususkan 

untuk perusahaan kecilmenengah atau UKM se-Malang Raya agar 

personalia atau karyawan pada UKM menggunakan produk dari 

Telkomsel. 

12) Supervisor Shop 

Sebenarnya tidak bertanggung jawab secara lagsung kepada manger 

branch, karena memiliki struktur organisasi sendiri, tetapi karena 

tempatnya sama berada dalam branch Malang, jadi terdapat irisian tipis 
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terkait operasional pelayanan dengan manager branch atau sales. 

Tugasnya fokus untuk mengontrol pelayanan dan kinerja GraPARI  

Telkomsel. 

13) Staff Shop  

Bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan kepada custumer 

yang datang ke GraPARI Telkomsel. 

14) Manager Network 

Bertugas dan bertanggung jawab atas keseluruhan network atau jaringan 

yang ada di Telkomsel branch Malang agar tetap stabil dan tidak ada 

gangguan. 

15) SPV RTPA 

Bertanggung jawab menghandle dan mengontrol BTS dalam hal 

jaringan sinyal, kecepatan serta apabila ada BTS yang mati atau terdapat 

gangguan. 

16) Staf RTPA 

Membantu SPV untuk menghandle dan mengontrol BTS dalam hal 

jaringan sinyal, kecepatan, serta apabila ada BTS yang mati ataupun 

terdapat gangguan. 

17) Supervisor Case 

Bertanggung jawab, menghandle dan mengontrol server atau pusat dari 

BTS. 

 

 



44 
 
  

4.2.2. Simpatindo Multimedia  

PT Simpatindo Multimedia Indonesia Merupakan perusahaan 

yang bergerak dalam bidang telekomunikasi yang mana mereka 

memberikan pelayanan berupa produk-produk Telkomsel, baik itu 

penyedia pulsa konter alias M-kios dan juga berbagai kartu perdana 

bawaan telkomsel.  

Simpatindo Multimedia berdiri pada tahun 2002 merupakan anak 

perusahaan dari Tiphone Group bergerak dibidang Perdagangan & 

Telekomunikasi sebagai Nasional Authorized Dealer Telkomsel & 

Flexi SIMPATINDO memiliki jaringan distribusi melalui 

GeraiHALO, Branch Office dan Outlet diwilayah Jabotabek, Jabar, 

Jatim, Balinusa, Kalimantan dan Sumatera Selatan & Tengah.53 

Selain melalui jaringan distribusi tersebut Simpatindo telah 

bekerjasama dengan beberapa Modern Retail Indomaret, Superindo, 

Indogrosir, BTPN, Foodhall dan Carrefour. Adapun struktur 

perusahaan sebagai berikut: 

  

                                                           
53 Anonim. “About Us”. Diakses http://www.simpatindo.com/?page_id=43, pada tanggal 17 Agustus 2018 

pukul 15.08 WIB 

http://www.simpatindo.com/?page_id=43
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Gambar 4.2 

Struktur perusahaan simpatindo 

  

4.3. Budaya Perusahaan Telkomsel 

1. Customer Intimacy 

Mengutamakan keakraban dan kepedulian untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan. 

1) Memahami kebutuhan pelanggan dan keinginan pelanggan, 

2) Pemberi solusi, 

3) Mengatasi keluhan. 

2. Profesionalism 

Mengeutamakan keahlian, komitmen, dedikasi, obyektivitas, dan 

orientasi jangka panjang. 

1) Tanggung jawab terhadap tugas 

2) Tanggung jawab terhadap aset perusahaan 

3) Manajemen waktu dan kualitas 

4) Kontribusi pribadi 

3. Teamwork 

Kemampuan bekerja sama secara sinergis untuk mencapai tujuan. 

Sumber : www.simpatindo.com 
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1) Menghormati perbedaan 

2) Komitmen terhadap tujuan tim 

3) Umpan balik yang konstruktif 

4) Keterlibatan dan partisipatif 

5) Kepercayaan 

4. Integrity 

Konstitensi antara moral dan tindakan yang sesuai dengan standar 

etika dan praktik yang benar. 

1) Karyawan perusahaan harus bersikap konsisten dalam pemikiran 

2) Perbuatan berdasarkan peraturan dan norma perusahaan 

4.4. Perkembangan Pengguna Telkomsel di Indonesia 

Gambar 4.3 

Perbandingan pelanggan operator  

sebelum dan sesudah registrasi ulang prabyar 2017-2018 
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Gambar 4.4 

Pengguna Provider di Indonesia periode Januari-Desember 2017 

 

4.5. Visi dan Misi Telkomsel 

Dalam sebuah perusahaan tentunya visi dan misi adalah satu hal yang 

penting karena bisa dikatakan hal itu merupakan suatu pedoman dan tujuan.  

Tanpa adanya visi dan misi dalam sebuah perusahaan tentunya tidak akan 

bertahan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut. 

Visi dan misi PT. Telkomsel merupakan suatu hal yang membawa 

Telkomsel menjadi perusahaan terkemuka di Indonesia. 

4.5.1. Misi 

Misi merupakan penjabaran secara tertulis mengenai makna visi 

yang mengandung filsafah atau nilai-nilai yang harus tertanam 

dalam tingkah laku seluruh organisasi perusahaan. Misi 

diamanatkan dalam perusahaan adalah : 

“Memberikan layanan dan solusi digital mobile yang melebihi 

espektasi para pengguna, menciptakan nilai lebih bagi para 

Sumber : asset.kompas.com 
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pemegang saham serta mendukung pertumbuhan ekonomi 

negara”.54 

4.5.2. Visi 

Visi adalah pedoman bagi perusahaan yang merupakan suatu 

keinginan terhadapa keadaaan di masa yang akan datang. Telkomsel 

memiliki visi yang dijadikan acuan untuk pengembangan 

perusahaan kedepan, yaitu : 

“Menjadi penyedia layanan dan solusi gaya hidup digital mobile 

kelas dunia yang terpacaya”55 

4.6. Bentuk Design dan Makna Logo Perusahaan 

 Logo adalah lambang dari sebuah perusahaan ataupun produk. Logo 

juga dapat diartikan sebuah simbol yang memberi penjalasan tentang citra 

dari sebuah perusahaan ataupun produk. Dalam arti lain logo dapat 

digunakan sebagai media branding dan corporate identity. Dengan 

memiliki logo sebuah perusahaan  ataupun produk menempatkan dirinya 

secara berbeda dalam masyarakat atau konsumen. Begitu pula dengan 

perusahaan telkomunikasi terbesar di Indonesia yaitu PT.Telkomsel yang 

memiliki Logo yang tentunya terdapat makna di balik logo tersebut. 

 

 

 

 

                                                           
54 Ibid 19.55 WIB 
55Telkomsel. “Tentang Kami”. Di akses https://www.telkomsel.com/about-us/our-story, pada tanggal 24 

Agustus 2018 Pukul 19.31WIB 

https://www.telkomsel.com/about-us/our-story
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Gambar 4.5 

Logo Resmi Telkomsel 

 

 

 

 

 

Sumber : www. Telkomsel.com 

 

1. Arti logo Telkomsel 

Dari setiap bagian dan  warna dari logo Telkomsel memiliki arti 

tersendiri yaitu: 

1) Lingkaran elips horizontal yang membelah heksagon 

tersebut merupakan gambaran dari penyelanggara jasa 

telkomunikasi domstik yaitu PT.Telkom. 

2) Lingkaran elips vertikal merupakan gambaran 

penyelanggara jasa telkomunikasi Internasional di 

Indonesia  (PT.Telkom) sebagai salah satu “The Founding 

Father” 

3) Heksagon Merah, melambangkan seluler, warna merah 

sendiri memiliki makna bahwa Telkomsel berani dan siap 

menyongsong masa depan dengan segala kemungkinan.  

4) Heksagon abu-abu kehitaman, warna ini menggambarkan 

bahwa Telkomsel selalu siap mengayomi dan terus 

memenuhi kebutuhan pelanggan. Sedangkan untuk warna 
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abu-abu adalah warna logam yang berarti kesejukan, 

luwe, dan fleksibel. 

5) Pertemuan dua lingkaran berwarna putih di atas heksagon, 

menggambarkan bentuk huruf ‘T’sebagai huruf awal 

Telkomsel dan warna putih pada huruf ‘T’ mengandung 

makna keberanian, keterbukaan, dan transparasi.56 

4.7. Produk-Produk Telkomsel 

Telkomsel memiliki beberapa macam produk dengan penawaran-

penawaran berdasarkan kebutuhan pelanggan, antara lain : 

1. Kartu HALO  

Kartu HALO merupakan produk kartu pascabayar yang di 

luncurkan oleh Telkomsel pada tahun 1997. Secara umum 

produk ini tidak ada perbedaan pembayaran antara kartu 

prabayar maupun pasca bayar. Bagi pengguna produk kartu 

prabayar bila ingin mengubah kartu menjadi pasca bayar pun 

bisa tanpa mengganti nomer. Produk ini juga memiliki beberapa 

keuntungan. Pertama, tagihan kartu HALO yang menggunakan 

sistem tagihan di setiap bulan penggunaan kartu perdana, 

sehingga pelanggan kartu HALO tidak perlu kerepotan setiap 

kali harus menggunakan telepon. Kedua, pelanggan bebas 

memilih paket internet, sms bahkan telepon. Dengan kebebasan 

memilih paket data, tentunya dapat membantu pelanggan untuk 

                                                           
56 Febian arief. “Arti Logo Telkomsel”. Di akses dari http://ariefabian.blogspot.com/2011/08/arti-logo-

telkomsel.html, pada tanggal 24 Agustus 2018 pukul 20.00 WIB 

http://ariefabian.blogspot.com/2011/08/arti-logo-telkomsel.html
http://ariefabian.blogspot.com/2011/08/arti-logo-telkomsel.html
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melakukan perancanaan keuangan yang lebih matang karena 

pelanggan bisa bebas memilih berapapun biaya yang harus 

dikeluarkan diakhir tagihan. Adapun beberapa paket yang 

ditawarkan seperti Halo Kick!, HaloFit, dan Halo Hybrid. 

Terdapat satu rahasia kecil yang sering kali luput bagi pelanggan 

kartu prabayar, dimana secara umum paket internet yang 

ditawarkan oleh kartu pascabayar Telkomsel lebih murah. 

KartuHalo memang merupakan salah satu produk yang 

ditawarkan oleh Telkomsel kepada konsumen kelas menengah 

ke atas. Bukan hanya dari paket-paket yang ditawarkan namun 

hal itu dapat dilihat dari cara Telkomsel “mengiklankan” produk 

ini. 57 

Gambar 4.6 

Kartu Halo 

 

 

 

 

   Sumber : www.telkomsel.com 

2. SIMPATI 

Simpati adalah salah satu produk kartu prabayar Telkomsel yang 

diluncurkan pada tahun 1997. Simpati  merupakan seri kartu 

                                                           
57 Anonim. “Mengenal Lebih Dalam Tentang Tagihan Kartu Helo”. Diakses dari 

https://www.sepulsa.com/blog/mengenal-lebih-dalam-tentang-tagihan-kartu-halo, pada tanggal 25 Agustus 

2018 pukul 19.15 WIB 

https://www.sepulsa.com/blog/mengenal-lebih-dalam-tentang-tagihan-kartu-halo
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yang terus ada dimiliki oleh Telkomsel dan setiap tahun selalu 

memiliki tajuk yang berbeda-beda pula. Di tahun 2018 ini, 

telkomsel mengeluarkan kartu perdana simPATI dengan tajuk 

your everday discoveries, yang mana kartu ini juga diperuntukan 

untuk kalangan menengah keatas. 58Namun tidak menutup 

kemungkinan pula bagi anda-anda yang ingin mencoba beralih 

ke kartu perdana Telkomsel ini, mengingat terdapat beberapa 

paket hemat Telkomsel di kartu ini. Produk ini mungkin terasa 

sama dan nyaris tak terasa berbeda dengan produk karu prabayar 

lainnya. Jika kartu As maupun LOOP perdana dibanderol 

dengan harga Rp 5.000,- maka kartu simPATI ini dibanderol 

dengan harga 10 kali lipatnya, yakni tepat Rp 50.000,- dengan 

masa berlaku yang juga sama yakni 30 hari. Kartu ini juga sudah 

secara otomatis terhadap jaringan 4G LTE karena seluruhnya 

telah menggunakan USIM. Paket perdana ini pun sudah berisi 

kuota internet 25MB yang memiliki masa berlaku 3 hari. 

Gambar 4.7 

Kartu simPATI 

 

 

 

 

Sumber : www.telkomsel.com 

                                                           
58 Anonim. “ Mengenal Kartu Perdana Telkomsel”. Diakses dari https://www.sepulsa.com/blog/mengenal-

kartu-perdana-telkomsel, pada tanggal 25 Agustus 2018 pukul 20.32 WIB 

https://www.sepulsa.com/blog/mengenal-kartu-perdana-telkomsel
https://www.sepulsa.com/blog/mengenal-kartu-perdana-telkomsel
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3. Kartu As 

Kartu As merupakan kartu prabayar yang diluncurkan pada 

tahun 2004. Kartu As diciptakan oleh Telkomsel khusus bagi 

konsumen-konsumen kalangan menengah hingga pelajar yang 

memang memiliki keterbatasan dana dalam membeli paket 

internet, sms ataupun telepon. Maka dari itu produk ini memiliki 

tagline “Pas Untuk Semua”59. Hal ini dibuktikan dengan tarif 

dan kartu perdana As yang amat murah yaitu Rp 5.000,- anda 

sudah bisa membawa pulang kartu ini dengan masa berlaku 30 

hari saja. Kartu ini juga sudah siap dan otomatis 4G LTE. 

Gambar 4.8 

Kartu As 

 

 

 

 

Sumber : www.telkomsel.com 

4. LOOP 

Loop merupakan kartu prabayar yang diluncurkan Telkomsel 

pada tahun 2014. Loop menargetkan pasar pada usia 12-19 

tahun, hal itu dapat dilihat melalui bentuk kartu perdana yang 

trendi ala-ala anak masa kini serta taglinenya “ini kita!” pun 

memperjelas bahwa kartu perdana LOOP ini  “merakyat” dan 

                                                           
59 Ibid., “Mengenal Kartu Perdana Telkomsel” 
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cocok dibeli oleh anak anak muda yang cukup identik dengan 

yang namanya keterbatasan dana60. Harga kartu ini hanya Rp 

5.000,- dan dengan pembelian pertama itu anda sudah memiliki 

pulsa sebesar Rp 5.000,- dengan masa berlaku 30 hari. LOOP 

juga sudah siap dan otomatis menangkap jaringan 4G LTE dan 

kuota mencapai 25MB. 

Gambar 4.9 

Kartu LOOP 

 

 

 

 

 

Sumber: www.telkomsel.com 

4.8. Jenis layanan dan fitur Telkomsel 

Sebagai provider dengan jumlah pengguna terbanyak, Telkomsel selalu 

bertekad untuk terus memberikan pelayanan terbaik buat para 

pelanggannya, di antaranya sebagai berikut : 

1. My Telkomsel 

Guna meningkatkan pelayanan bagi seluruh pelanggan di Indonesia, 

Telkomsel meluncurkan My Telkomsel pada tahun 2014. My 

Telkomsel merupakan sebuah layanan dari Telkomsel yang bertujuan 

untuk mempermudah para pelanggan dalam mengakses layanan 

                                                           
60 Ibid,. “Mengenal Kartu Perdana Telkomsel” 
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Telkomsel melalui browser, tablet, maupun smartphone.  61Untuk lebih 

mempermudah para pelanggan, Telkomsel juga menciptakan aplikasi 

My Telkomsel yang dapat diunduh di AppStore dan Google Playstore 

secara gratis. Di aplikasi My Telkomsel pelanggan dapat mengecek 

kuota paket internet yang tersisa, sisa pulsa, tagihan selama tiga bulan 

terakhir , dan pemakaian sementara untuk pelanggan postpaid. Selain 

dari pengecekan, terdapat fitur lainnya yang dapat dinikmati oleh 

pelanggan, antara lain: 

1) Pengisian ulang pulsa dan pembayaran tagihan dengan kartu 

kredit, 

2) Kemudahan pembelian paket telepon, internet, sms dan 

international roaming, 

3) Fasilitas log in ke aplikasi melalui email, facebook dan twitter, 

4) Mendapatkan informasi mengenai merchant, dan promo 

Telkomsel POIN dan menukar Telkomsel POIN yang dimiliki, 

5) Mengetahui lokasi Grapari terdekat dari posisi pelanggan saat 

itu. 

2. Magic Call 

Layanan Magic Call merupakan layanan dari Telkomsel yang dapat 

mengubah suara penelpon menjadi suara lain saat menghubungi nomor 

tujuan, seperti kartun, anak kecil, wanita dan raja. Tarif berlangganan 

yang dikenakan untuk menggunakan layanan ini bergantung pada 

jumlah hari, berkisar dari Rp 1.100 untuk tiga hari sampai Rp 5.500 

                                                           
61 Anonim. “Fitur Layanan Telkomsel”. Diakses dari https://www.sepulsa.com/blog/fitur-layanan-telkomsel, 

pada tanggal 25 Agustus 2018 pukul 23..13 WIB 

https://www.sepulsa.com/blog/fitur-layanan-telkomsel
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untuk tiga puluh hari dengan tarif telepon sebesar Rp 300 per menit 

(kecuali pelanggan kartuHalo)62 

3. Transfer Pulsa 

Bagi pelanggan prepaid KartuAs dan simPATI, fitur transfer pulsa dari 

Telkomsel memberi kemudahan untuk membagi pulsa miliknya kepada 

pelanggan sesama seperti simPATI dan KartuAS lainnya63. Besar 

nominal pulsa yang ingin dibagipun menjadi hak pemberi sehingga 

tidak perlu khawatir pulsa akan hilang tanpa sepengetahuan. 

4. Hello Doctor 

Hello Doctor merupakan layanan dari  Telkomsel yang berkerjasama 

dengan mitra ekslusif Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Layanan Hello 

Doctor ini memberikan layanan kesehatan primer dsn preventatif secara 

online yang mudah dan terjangkau bagi pelanggan.64 Data pribadi 

maupun informasi terkait kesehatan pelanggan bersifat rahasia 

sehingga pelangga tidak usah khawatir. Layanan ini memungkinkan 

pelanggan berkomunikasi dengan dokter resmi Hello Doctor baik 

secara lisa (telepon) maupun pesan. 

5. Google SMS Translator 

Sselain berkerjasama sama dengan IDI, Telkomsel juga berkerjasama 

dengan Google dengan membuat suatu trobosan untuk kemudahan 

pelanggan. Dengan Google SMS Translator, seluruh pelanggan 

Telkomsel (KartuHalo, simPATI, KartuAs dan LOOP) dapat 

                                                           
62 Ibid,. “Fitur Layanan Telkomsel” 
63 Ibid,. “Fitur Layanan Telkomsel” 
64 Ibid,. “Fitur Layanan Telkomsel” 
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menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa asing maupun sebaliknya 

dengan lebih praktis. 

Pelanggan cukup mengirim SMS berisi kalimat yang ingin 

diterjemahkan ke 94664. Untuk menerjemahkan satu bahasa ke bahasa 

lain pelanggan cukup menambahkan kode bahasa sebelum kalimat 

yang ingin diterjemahkan ([kode bahasa]:[kalimat yang akan 

diterjemahkan])65 

6. T-Cash 

T-Cash adalah uang eletronik yang diselenggarakan oleh Telkomsel 

dan telah terdaftar dan diawasi oleh Bank Indonesia. Adapun fungsi 

Tcash sendiri sama dengan uang tunai yaitu sebagai alat pembayaran 

yang sah, yang mana nilainya pun setara dengan nilai uang yang telah 

disetorkan terlebih dahulu ke rekening TCASH. 66Dengan begitu 

pelanggan pengguna TCASH hanya perlu melakukan tapping stiker 

TCASH yang ditempel pada bagian ponsel ke mesin EDC, sehinggan 

pelanggan tidak perlu repot untuk membayar belanjaan. 

7. Teman Dev 

Telkomsel Aplication Developer yang kemudian disingkat menjadi 

Teman Dev dimaksudkan untuk mengajak para pengembang aplikasi 

lokal Indonesia bekerja sama dengan Telkomsel dengan 

membangkitkan industri kreatif digital di Indonesia dalam bidang 

                                                           
65 Ibid,. “Fitur Layanan Telkomsel” 
66 Ibid,. “Fitur Layanan Telkomsel” 
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edutainment, social media, lifestyle, games, utilities, information, 

entertainment, dan e-commerce. 

Untuk bergabung dengan Teman Dev, pelanggan cukup mengisi form 

pendaftaran yang tersedia di website resmi Telkomsel 

([http://www.telkomsel.com/temandev] klik tombol JOIN ) lalu kirim 

form tersebut ke alamat email temandev@telkomsel.co.id67. Untuk 

langkah selanjutnya, maksimal hari kerja tim Teman Dev akan 

menghubungi. 

8. Telkomsel Moovigo 

Layanan aplikasi Telkomsel Moovingo menyediakan branded video on 

demand yang dapat dinikmati langsung dari ponsel Android seluruh 

pelanggan Telkomsel68. Pelanggan dapat menonton film branded lokal 

dan internasional. Selain itu para pelanggan juga dapat menonton klip 

video internet yang terkurasi, menyimpan video favorite pada 

bookmarks, share video favorite ke media sosial, dan menambahkan 

komentar dan rating pada film yang terdapat di aplikasi. Untuk 

mendapatkan layanan ini pelanggan dapat mengunduh aplikasi di 

Telkomsel Moovigo di Play Store maupun dari UMB *500*90#. Bagi 

pelanggan yang tidak menggunakan smartphone Android tetap dapat 

mengakses Telkomsel Moovigo dari mobile WAP. 

 

 

                                                           
67 Ibid,. “Fitur Layanan Telkomsel” 
68 Ibid,. “Fitur Layanan Telkomsel” 

mailto:temandev@telkomsel.co.id
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9. Edukasi Smartphone 

Edukasi samrtphone merupakan fitur CARITAU yang berisi penjelasan 

tentang manfaat smartphone dan penggunaan internet di smartphone. 

Terdapat enam menu utama CARITAU, yakni manfaat internet, 

pengaturan internet, situs populer, aplikasi teratas, video tutorial, dan 

paket internet.69 

10. Layanan Transfer Pulsa Telkomsel 

Demi memanjakan para pelanggan serta mempermudah para 

pelanggannya, Telkomsel menawarkan layanan transfer ke sesama 

Telkomsel. Dengan dua cara yakni, melalui SMS dengan cara TPULSA 

<spasi> nominal transfer , lalu kirim ke nomer tujuan yang akan 

dikirimkan pulsa dan melalui UMB : ketik *858*nomor 

tujuan*nominal transfer#lalu tekan yes/ok.70 

4.9. Telkomsel Loyalty Poin 

Telkomsel adalah salah satu telekomunikasi terbesar di Indonesia. 

Oleh karena itu, Telkomsel selalu berusaha untuk melayani pelanggan 

sebaik-baikanya. Beragam penawaran menarik pun diberikan oleh 

Telkomsel sebagai cara untuk menarik pelanggan baru dan menjaga 

loyalitas pelanggan lama. Ada beberapa program yang dilakukan 

Telkomsel dalam membangun loyalitas merek, seperti point reward yang 

memberikan kesempatan pelanggan mendapatkan beragam penawaran dan 

                                                           
69 Ibid,. “Fitur Layanan Telkomsel” 
70 Ibid,. “Fitur Layanan Telkomsel” 
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benefit berdasarkan gaya hidup pelanggan71. Telkomsel Loyalty Poin 

merupakan satu dari banyaknya program yang ditawarkan oleh Telkomsel 

kepada pelangganya.72 

Telkomsel poin adalah program loyalitas yang ditunjukan untuk 

pengguna Telkomsel (kartuHelo, simPATI, Loop, dan KARTU As). Bagi 

anda pengguna Telkomsel, pastinya akan menerima poin tersebut dengan 

satu syarat. Anda harus mengisi pulsa/tagihan minimal Rp 50.000 dalam 

sebulan. Makin sering isi pulsa, makin besar poin yang anda diterima.73 

Selain isi pulsa Rp50.000, ada syarat dan ketentuan lain untuk 

mendapatkan Poin. Bagi pengguna kartuHalo, setiap transaksi kelipatan 

Rp5.000 akan mendapatkan 3 (tiga) poin (berlaku kelipatan). Bagi Anda 

pengguna simPATI, Kartu As, dan LOOP, setiap isi pulsa Rp5.000 akan 

mendapatkan 1 poin (asalkan nilai mencapai nilai minimal sebulan). 74 

Telkomsel mencatat, program loyalitas pelanggan ini direspons 

positif dengan keikutsertaan mencapai 266 ribu lebih pelanggan, yang 

disertai penukaran lebih dari 5,3 juta Telkomsel Poin. 

“Program loyalty ini untuk memperebutkan hadiah mulai dari 40 

paket saldo Tcash senilai masing-masing Rp 500 ribu dan empat unit 

                                                           
71 Tony Burhanudin, Moh. Agus Mahribi, Angelina Merlyana, Yuni Rahmi, “Loyalty Program untuk 

Mempertahankan dan Akuisisi Pelanggan”, https://marketing.co.id/loyalty-program-untuk-mempertahankan-

dan-akuisisi-pelanggan/ pada tanggal 10 Juli 2018 pukul 16.22 
72 Boby Chandro Oktavianus, “Cermati.com: Cara cek poin Telkomsel”, diakses dari 

https://www.cermati.com/artikel/cara-cek-poin-telkomsel, pada tanggal 04 April 2018 pukul 15.03 WIB 
73 Telkomsel. “Telkomsel Poin”, diakses dari www.telkomsel.com/telkomsel-poin, pada tanggal 04 April 

2018 pukul 18.59 WIB 
74 Ibid., “Telkomsel Point” 
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sepeda motor matic," kata General Manager Digital Product Area 

Expansion Jabotabek Jabar Telkomsel Bastian Meyer.75 

Disebutkan olehnya, program ini telah berlangsung selama dua 

periode, yakni periode pertama pada November 2016 sampai April 2017 

dan periode kedua yang dimulai sejak Mei 2017 hingga Oktober 2017. 

Telkomsel Poin menghadirkan beragam rewards menarik yang 

dapat dimanfaatkan di sejumlah mitra Telkomsel. Untuk melihat beragam 

promo dari Telkomsel POIN, pelanggan dapat mengakses layanan UMB di 

*700# atau aplikasi MyTelkomsel, sekaligus dapat juga digunakan untuk 

mengecek jumlah POIN. Semakin banyak POIN yang didapat dari 

transaksi produk Telkomsel, maka akan semakin banyak pula POIN 

pelanggan yang bisa dimanfaatkan diberbagai merchant Telkomsel.76 

 

  

                                                           
75 Achmad Rouzni Noor II – detikInet, “Cara Telkomsel Mempertahankan Loyalitas Pelanggan” diakses dari 

https://inet.detik.com/telecommunication/d-3750859/cara-telkomsel-mempertahankan-loyalitas-pelanggan, 

pada tanggal 10 Juli 2018 pukul 16.11 WIB 
76 IndoTelko, “Pelanggan Fifa Minati Program Loyalty Poin, diakses dari 

https://www.indotelko.com/kanal?c=in&it=fifgroup-telkomsel, pada tanggal 10 Juli 2018 pukul 16.06 WIB 

https://inet.detik.com/telecommunication/d-3750859/cara-telkomsel-mempertahankan-loyalitas-pelanggan
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