
PERAN TELKOMSEL DALAM 
PEMBERDAYAAN EKONOMI 
DIGITAL  DAN KREATIF 
MASYARAKAT INDONESIA



Menginspiras
iMenginspirasi inovasi dan kemajuan dengan 
menyediakan konektivitas bagi seluruh masyarakat 
Indonesia.

Meng-enable
Meng-enable masyarakat Indonesia untuk 
meningkatkan standar hidup mereka

Mengakselerasi
Didukung oleh platform-platform terintegrasi 
kami, kami mengakselerasikan kesiapan bangsa 
Indonesia untuk tetap maju

Selama 26 Tahun,
Telkomsel Senantiasa Hadir untuk Mengakselerasikan Negeri

Pertumbuhan 
Digital Business+10.6 %

YoY

Pertumbuhan 
Pengguna Data+4.6 %YoY

*Sumber: Info Memo 9M2020

▪ Layanan Digital 

• Platform Digital

• Konektivitas Digital

+170 juta pelanggan

+228.000 BTS
▪ 3G : 78.118 BTS
▪ 4G LTE : 100.1900 BTS

TEKNOLOGI
▪ 2G Mobile – GSM/EDGE
▪ 3G/HSPA+
▪ 4GLTE/LTE-A
▪ 4.9G Massive Mimo
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https://www.telkom.co.id/data/lampiran/1604562911431_TLKM%20Info%20Memo%209M20.pdf


Bersama Telkomsel, Buka Semua Peluang

Identitas Baru 
Telkomsel

Akselerasi 
Komersialisasi 5G

Kolaborasi 
dengan Gojek

26 tahun terus melayani masyarakat 
Indonesia, Telkomsel menyadari 

perubahan-perubahan yang harus 
dihadapi untuk beradaptasi dan 

selalu memenuhi kebutuhan 
konsumen kami. Kami menghadirkan 
identitas baru kami, dengan nilai-nilai 

baru, dengan komitmen yang tetap 
sama agar selalu menghadirkan 

kesempatan tanpa batas bagi 
konsumen kami dan membuka segala 

potensi baru bagi masyarakat 
Indonesia.

Setelah mempersiapkan diri untuk 
pengembangan jaringan 5G di 

Indonesia dengan melaksanakan trial 
5G dari tahun 2017, Telkomsel menjadi 

The First 5G Operator di Indonesia, 
guna memperkuat komitmen 

Telkomsel untuk selalu menyediakan 
produk dan layanan yang terbaik dan 

terkemuka..

Investasi dan kerjasama Telkomsel 
dengan GOJEK pada akhir tahun 2020 

lalu akan terus berlanjut dan 
menghadirkan banyak perubahan 
dan manfaat, mulai dari layanan 

hingga pengembangan aset sumber 
daya manusia dan teknologi yang 
dapat dirasakan secara nyata oleh 
komunitas terkait, konsumen dan 
masyarakat secara menyeluruh.





Bentuk kontribusi Telkomsel dalam 
mendukung ekonomi kreatif digital di 
Indonesia



Jaringan Broadband Berkualitas

Telkomsel 4G LTE & Telkomsel 5G

Telkomsel telah meluncurkan jaringan 4G pada tahun 2014, dengan terus
memperhatikan perkembangan zaman dan menyesuaikan produk dan
layanan terbaik kami serta jaringan broadband luas dan berkualitas melalui
implementasi customer-centric Telkomsel.

Mulai tahun 2021, Telkomsel melakukan peningkatan awareness untuk
mendorong adopsi 4G melalui berbagai edukasi melalui konten di berbagai
owned media channel Telkomsel.

Telkomsel juga secara resmi telah meluncurkan jaringan 5G pada bulan Mei
2021 lalu secara komersial di 10 kota besar di Indonesia Telkomsel akan terus
berkolaborasi dengan mitra strategis untuk memperluas jaringan 5G di tanah
air.



Program Unggulan

Program CSR
Hero Campaign

IndonesiaNEXT merupakan program unggulan CSR dari
Telkomsel yang rutin diadakan setiap tahun. IndonesiaNEXT
merupakan program CSR dari Telkomsel untuk mendukung
peningkatan kualitas generasi muda dalam menghadapi
persaingan pasar kerja global melalui mentoring dan
training yang mencakup 13 regional dan 34 provinsi yang
dilakukan secara virtual.

Program CSR
Mikro Maju

Program Mikro Maju dari Telkomsel merupakan program
untuk mendukung usaha nano dan mikro dalam digitalisasi
dan penyesuaian dengan perkembangan zaman. Telkomsel
berkolaborasi dengan 99% Usahaku untuk memastikan
kemajuan produsen lokal di seluruh negeri serta memberikan
pemahaman dan sosialisasi dalam melakoni
digitalpreneurship.Program ini mendorong literasi bisnis
digital dalam bentuk peer-to-peer sharing session mingguan
bagi para pelaku usaha nano dan mikro.



Program Unggulan

Program Inkubasi StartUp

The NextDev merupakan sebuah
wadah bagi para startup digital
yang membawa dampak sosial
positif bagi masyarakat untuk bisa
berkembang dan mendapatkan
guidance dari para ahli.

TINC adalah sebuah inisiasi untuk
mendukung akselerasi startup
pemula untuk scale up melalui
program inkubasi dengan mentor
handal dan kesempatan
berkolaborasi dalam ekosistem
digital Telkomsel.

Beberapa mitra kami dari
berbagai sektor industri:

TMI merupakan wujud upaya
Telkomsel dalam mendukung
secara nyata melalui bentuk
dukungan pendanaan bagi
startup Serie A untuk bisa
mengakselerasi pertumbuhannya.



Kolaborasi Unggulan

Kuncie adalalah layanan digital Telkomsel
yang merupakan platform aplikasi
pendidikan (edutech) dimana para mentor
berpengalaman di berbagai bidang
memberikan insight dalam pengembangan
bisnis berbasis digital seperti pembelajaran
bisnis, branding, pemasaran digital, hingga
ide bisnis yang dimulai dari awal, hingga
terdapat fitur mentoring on demand serta
kolom chat sesama pengguna agar mereka
dapat memperluas koneksi satu sama lain.





Pengembangan Talenta Digital

Telkomsel juga turut mendorong pengembangan
talenta-talenta digital yang dimiliki oleh Indonesia
salah satunya dalam industri e-sports yang kian
berkembang di Indonesia. Hal ini merupakan upaya
Telkomsel dalam membuka segala potensi para
digital kreatif dalam negeri yang diwujudkan
dengan hadirnya teknologi jaringan terdepan,
mobile broadband dan 5G sebagai gamechanger.

Kini, para talenta e-sports Indonesia dapat semakin
unjuk gigi dalam persaingan global di bidang ini.



Terima Kasih


