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Pergerakan Perusahaan

Kerja sama dengan eBay direalisasikan
dengan membentuk perusahaan
patungan (Joint Venture) dengan nama
PT Metraplasa.

Metranet menjadi Perusahaan Induk
sejak membeli 52% saham PT Melon
Indonesia (Melon) untuk memperkuat
bisnis konten digital.

2012

Metranet mengembangkan portofolio bisnis
menjadi 6 (enam) portofolio yaitu Digital Content,
Digital Advertising, Financial Services, B2B
Commerce, Big Data, dan Communication
Services. Metranet mengonversi Convertible Note
pada RUN System, startup di bidang Enterprise
Resource Planning (ERP).

2020

2016

2009

2015

Metranet adalah anak perusahaan PT
Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom)
yang dibentuk sejak 17 April 2009 yang
memiliki visi dalam memonetisasi
peluang pada industri online.

Mulai tahun 2015 Metranet fokus pada 2
(dua) portofolio: Digital Payment (UPoint)
dan Digital Advertising (UAd) dengan
tagline “Help You Monetize More”.

2018
Metranet berfokus pada 5 (lima) portfolio yaitu
Digital Content, Commerce, Smart Platform,
Digital Advertising, Financial Services.
Metranet mengakuisisi saham Cellum,
penyedia mobile wallet multinasional berbasis
di Hungaria.
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Tentang Metranet

Metranet
merupakan
anak
perusahaan
PT
Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom) yang dibentuk
sejak 17 April 2009 dengan memiliki visi untuk
mengakselerasi dan menumbuhkan inovasi digital
melalui proses scale-up management untuk menjadi
produk yang bermanfaat bagi masyarakat.
Sejak pendiriannya, Metranet berperan sebagai vehicle
Telkom Indonesia untuk memasuki industri digital dan
menjadi perusahaan digital enabler.
Sejalan dengan strategi perusahaan Telkom Indonesia,
Metranet berfokus pada 4 (empat) portofolio yaitu
Digital Transformation Business, B2B Commerce
Business, Digital Advertising Business, dan Digital-Life
Distribution Business.
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Digital Transformation Enabler
Metranet merupakan perusahaan teknologi Indonesia yang berperan mendorong
percepatan transformasi digital di semua lini kehidupan. Metranet menjadi enabler melalui
fungsi tata kelola scale-up bagi inovasi-inovasi digital yang ada di bawah Telkom Indonesia
untuk melakukan Go To Market (GTM) dan menjadi produk yang memberikan dampak positif
bagi masyarakat.

Metranet memiliki visi untuk mempercepat dan menumbuhkan inovasi-inovasi
digital dengan tata kelola scale-up sehingga menjadi produk yang bermanfaat
bagi masyarakat.
Visi tersebut kami wujudkan melalui misi perusahaan yaitu:
Mewujudkan tujuan TelkomGroup, membangun bangsa yang sejahtera dan
berdaya saing serta memberikan nilai yang terbaik bagi pemangku
kepentingan (stakeholders).
2. Mengutamakan percepatan value yang melibatkan 5 pilar Penta Helix yaitu
pemerintah, bisnis, akademisi, komunitas, dan media agar tepat sasaran.
3. Menjadi partner terbaik dalam menjadi penyedia system digitalisasi pada
proses transformasi digital di semua industri.
1.
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Budaya Perusahaan
Sebagai anak perusahaan Telkom Indonesia yang merupakan bagian
dari BUMN, Metranet menerapkan nilai dasar (core values) AKHLAK
sebagai identitas dan perekat budaya kerja seluruh BUMN di Indonesia.
AKHLAK merupakan singkatan dari Amanah, Kompeten, Harmonis,
Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
Amanah: Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
Kompeten: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
Harmonis: Saling peduli dan menghargai perbedaan
Loyal: Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan
negara
Adaptif: Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun
menghadapi perubahan
Kolaboratif: Membangun kerja sama yang sinergis
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Budaya Perusahaan
Di tahun 2021, Metranet menetapkan tema perusahaan Flying The Giants yang
memiliki makna Metranet sebagai kekuatan besar dan semangat yang digambarkan
sebagai burung Phoenix, melambangkan pembaharuan dan kebangkitan yang
membawa giants (inovasi-inovasi besar) untuk diterbangkan ke level yang lebih
tinggi.
Adapun GIANTS merupakan akronim dari :

Great Innovation
Metranet sebagai wadah inovasi-inovasi besar untuk terus dikembangkan menjadi
lebih besar lagi.
Accelerated
Metranet terus mendorong inovasi-inovasi digital agar mampu memasuki pasar (GoTo Market) sehingga menjadi produk yang bermanfaat bagi masyarakat.
Nurtured
Terus menumbuhkan kapasitas dan kapabilitas inovasi digital (startup) agar semakin
besar dan mampu berdaya saing.
To the Top
Menghasilkan inovasi-inovasi digital yang terdepan dan menjadi produk yang
bermanfaat untuk masyarakat.
Selain tema perusahaan, Metranet juga menerapkan working mindset 3C yaitu quiCk
(semangat untuk bekerja secara cepat), Comply (mematuhi aturan-aturan yang
ditetapkan) dan Complete (malakukan semua pekerjaan secara tuntas) sebagai
pijakan dalam melakukan aktivitas kerja di internal perusahaan.
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Struktur Holding Metranet

98,85%

100%

1,15%

8,67%

30,4%
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Tentang Melon Indonesia

Melon Indonesia dibentuk tahun 2010 sebagai usaha
patungan (Joint Venture Company) antara Telkom
Indonesia
dengan
SK
Telecom
(SKT)
untuk
menghadirkan layanan musik digital di Indonesia.

Melon Indonesia memperkuat strategi bisnis dengan
fokus pada pengembangan sektor teknologi digital
yang erat kaitannya dengan hiburan.
Melon Indonesia telah menjalin kerja sama dengan
bermacam-macam mitra bisnis dari berbagai bidang
hiburan di tanah air maupun mancanegara.
Dengan dukungan lebih dari 200 mitra bisnis, saat ini
Melon Indonesia telah menghadirkan 6 juta katalog
musik dari pasar domestik maupun internasional, 400
ribu konten RBT, 5 ribu konten video karaoke, 30
konten artis, belasan film domestik.
Informasi selengkapnya: www.melon.id
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Tentang RUN System

RUN System adalah perusahaan rintisan (startup)
penyedia perangkat lunak yang berfokus pada
pengembangan
perencanaan
sumber
daya
perusahaan (Enterprise Resource Planning/ERP). RUN
System merupakan salah satu startup terpilih yang
menjadi startup binaan Telkom Indonesia dalam
program Indigo Incubator pada tahun 2014. RUN
System menjadi anak perusahaan Metranet sejak
dikonversi Convertible Note di tahun 2019.
Kekuatan utama RUN System adalah keahlian dan
pengalaman
yang
luas
dalam
perencanaan,
merancang, membangun dan menerapkan Solusi
Teknologi Informasi untuk semua proses bisnis
terintegrasi. RUN System sebagai produk unggulan
hasil dari teknologi terbaik yang disesuaikan dengan
situasi, kondisi dan budaya perusahaan di Indonesia
yang memiliki keunikan tersendiri.
Informasi selengkapnya: www.runsystem.id
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Tentang Cellum

Cellum merupakan perusahaan multinasional
penyedia mobile wallet yang berbasis di Hungaria,
yang memungkinkan bank, operator mobile dan
provider untuk menawarkan mobile commerce
services termasuk pembayaran tagihan dan loyalty
program. Transaksi melalui smartphone menjadi
lebih mudah, aman dan mencakup semua mobile
commerce.
Informasi selengkapnya: www.cellum.com
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Jajaran Direksi

Didik Budi Santoso
Direktur Utama

Faisal Yusuf
Direktur Bisnis
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Portofolio Bisnis
Sebagai perusahaan digital enabler, Metranet fokus pada pengembangan bisnis
di 4 portfolio untuk mengakselerasi bisnis digital Telkom Group.
Market

Enterprise, Government, Small-Medium Business, Consumer
Digital Transformation Business

B2B Commerce
Business

Digital Advertising
Business

Digital-Life
Distribution Business

Business
Portfolio

Accelerated: GTM with Operation, Business Deployment and Business Orchestration
Function

Nurtured: People Management, Business Management, Corporate Management
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Digital Transformation Business
Portofolio bisnis ini menyediakan platform dan solusi untuk

transformasi digital berbasis data analytics, Enterprise Resource
Planning (ERP), dan digital signature. Selain itu, portofolio bisnis ini
bertanggung jawab dalam pengelolaan startup internal (Amoeba)
dan eksternal (Indigo) untuk menjadi produk digital yang siap untuk

Go To Market (GTM) dengan menyasar pada perusahaan-perusahan
(enterprise) maupun pemerintahan (government).
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Use Case
Di tahun 2021, Metranet telah melakukan kerja sama untuk mendorong
digitalisasi pemerintahan kepada 19 pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten
di Indonesia. Salah satu implementasinya adalah pada Pemerintah Kota
Semarang dengan menghadirkan program Satu Data Indonesia dan data
analytics untuk memberikan insight kebijakan berdasarkan data.

Metranet

dipercaya

menjadi

mitra

dalam

proses

digitalisasi

kepada

perusahaan-perusahaan dengan penyediaan Enterprise Resource Planning
(ERP). Penggunaan software ERP ini dapat memberikan laporan yang lengkap
dan terintegrasi, akurat, dan real-time sehingga dapat meningkatkan performa
perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien.

Mendukung digitalisasi dalam pembelajaran melalui penyediaan Learning
Providers dan agragasi konten pada platform Pijar Mahir. Ribuan konten
pembelajaran dan sertifikasi dapat diakses secara online untuk memberikan
kemudahan akses bagi masyarakat untuk meningkatkan keahlian dan
kompetensinya. Bekerja sama dengan 72 Learning Providers dengan total
pengguna mencapai 250.000 users.
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B2B Commerce Business
Portofolio bisnis ini menyediakan market place berbasis B2B
(business-to-business) yang mempertemukan pembeli dan
penjual dalam satu platform untuk bertransaksi berdasarkan
segmentasinya (sekolah, UMKM, atau korporasi). Market yang
saat ini dilayani adalah TelkomGroup, perusahaan-perusahaan,
dan sekolah-sekolah. Salah satu tanggung jawab portofolio
bisnis ini adalah peningkatan perekonomian UMKM dengan
menyediakan platform untuk UMKM sebagai penjual dan
mempertemukan dengan seller di lingkungan BUMN.
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Use Case
Platform PaDi UMKM telah memberikan akses kepada pelaku UMKM di
Indonesia

untuk

bertansaksi

di

PaDi

UMKM

dengan

mempertemukan

perusahaan-perusahaan BUMN sebagai buyer. Jumlah pelaku UMKM yang
hadir di PaDi UMKM mencapai 10.100 UMKM.

SIPLah Telkom menjadi mitra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam
menghadirkan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) yang dapat
digunakan dalam pengadaan barang dan jasa sekolah yang dilakukan secara
daring.

Melalui

platform

SIPLah

ini

dapat

meningkatkan

akuntabilitas,

transparansi, dan efektivitas serta pengawasan pengadaan barang dan jasa
sekolah yang bersumber dari dana BOS.

Xooply merupakan platform B2B yang memberikan kemudahan kepada
perusahaan dalam melakukan transaksi secara daring (e-commerce) yang

mengagregasi kebutuhan pengadaan barang (procurement) secara lebih
efektif, efisien, dan transparan.
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Digital Advertising Business
Portofolio bisnis ini menyediakan layanan advertising dan
growth hacking untuk segmen korporasi (enterprise) dan
pemerintahan (government). Produk utama portofolio bisnis
ini adalah Uzone.id sebagai media online dengan fokus pada
penyediaan informasi gadget, teknologi, dan otomotif. Dan
juga dilengkapi dengan kemampuan growth hacking yang
mengoptimalkan inventory digital: WhatsApp, SMS, Wifi.id,
Google Ads, Facebook Ads.
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Use Case

Uzone.id tidak hanya menjadi media online teknologi, namun menyediakan
layanan event organizer untuk kegiatan korporasi khususnya yang bebasis
hybrid atau online.

Tadex.id atau Tanah Air Digital Exchange merupakan aplikasi periklanan
permium yang menyediakan berbagai

macam ad format yang dapat

dimanfaatkan oleh pengiklan (advertiser) untuk meningkatkan efektivitas

campaign lewat Tadex. Advertiser dapat menjalankan campaign sesuai dengan
target audience dan publisher dapat memonitor performance dari inventory
masing-masing publisher.
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Digital-Life Distribution Business
Portofolio bisnis ini menyediakan layanan distribusi produkproduk digital melalui middleware yang dikelola secara
mandiri.

Pengelolaan

produk-poduk

digital

(pulsa,

data,

voucher listrik, dll) di-bundling dalam sebuah layanan berbasis
transaksi dan juga point reward untuk segmen korporasi
(enterprise) dan koperasi. Selain itu, portofolio bisnis ini juga
melakukan agregasi konten-konten digital (musik dan video)
yang didistribusikan melalui beberapa channel digital.
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Use Case

Platform iKonser mendorong percepatan transformasi digital dalam industri
musik tanah air di mana pengguna dapat menikmati tayangan-tayangan
konser nasional dan mancanegara melalui iKonser. Salah satu program

unggulan adalah Prambanan Jazz Festival. Untuk mendorong musisi lokal
Kalimantan tampil pada Prambanan Jazz Festival, iKonser menggelar program
Borneo Goes to Prambanan Jazz Virtual Festival 2021.

IndiBox menghadirkan layanan Over The Top (OTT) menggunakan akses
internet IndiHome yang berbasis Andorid TV Box. Pengguna dapat menikmati
dengan konten yang beragam, hinggal lebih dari ribuan konten video termasuk
streaming TV, music, games, dan aplikasi favorit lainnya.
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Partners
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Head Office:
Mulia Business Park Building J
Jalan MT. Haryono Kav. 58-60
Pancoran, Jakarta Selatan
Indonesia 12780
(021) 79187250
Branch Office:

Telkom Landmark Tower 51st Floor
Jalan Gatot Subroto Kav. 52
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
Indonesia 12710
(021) 27088211

www.metranet.co.id

@metranetofficial

Metranet

Metranet
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