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CONTINUE GROWTH IN THE DIGITAL ERA 1

DRIVING 
GROWTH

DELIVERING EXCELLENCE

Kehidupan masyarakat modern tidak dapat dilepaskan dari dunia digital.  Dunia 

digital menjadi sarana komunikasi untuk membangun hubungan dalam keluarga, 

sarana untuk berbelanja, mencari informasi, belajar, maupun melakukan transaksi 

bisnis untuk mengembangkan ekonomi. Kemajuan sebuah bangsa secepat 

kemajuan dunia digitalnya.  Menyadari hal ini,  XL Axiata mendukung bangsa tercinta 

untuk terus maju dan berkembang, dengan memberikan yang terbaik: Driving 

Growth, Delivering Excellence.

Komitmen XL Axiata bagi bangsa ini dinyatakan dalam tujuan kami yaitu, 

“Mengembangkan Indonesia melalui Demokratisasi Teknologi.”  

Namun peran kami tidak hanya untuk mengembangkan ekonomi saja, 

melainkan juga mengembangkan masyarakat dan lingkungan melalui berbagai 

program digitalisasi. Building Prosperity, Nurturing People, Process 

Excellent, dan Planet & Society merupakan 4 pilar yang melandasi 

perusahaan dalam mengoperasikan strategi keberlanjutan kami. Rancangan 

untuk membangun  XL Axiata  menjadi perusahaan Telko  berkelanjutan  telah  

mulai diterapkan dan akan terus dikembangkan. Kami percaya digitalisasi 

memiliki peran  penting  dalam perjalanan ini, dan kami pastikan   bahwa   melalui 

konektivitas kami dukung upaya-upaya masyarakat dunia untuk mewujudkan 

17 target SDGs pada tahun 2030.  
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LAPORAN CEO 
[GRI 102-14]

Para pemangku kepentingan 

yang terhormat,

Perkembangan dunia digital 

melandasi percepatan 

pertumbuhan di berbagai bidang.  

melalui layanan digital, kita dapat 

bersilaturahmi tanpa tatap muka, 

kuliah tanpa harus datang ke 

kampus, berdagang tanpa toko, 

dan bekerja tanpa harus datang 

ke kantor.  Semuanya bisa 

dilakukan dalam platform digital. 

Perkembangan dunia digital dan 

teknologi informasi di Indonesia 

meningkat pesat dari tahun ke 

tahun, ditandai dengan perluasan 

Konektivitas 
adalah kunci dalam 
mewujudkan 
17 target 
Pembangunan 
Berkelanjutan 
(Sustainable 
Development 
Goals/SDGs) pada 
tahun 2030. XL 
Axiata menjadi 
garda terdepan 
dan terpercaya 
dalam penyediaan 
infrastruktur 
teknologi informasi, 
membangun 
konektivitas untuk 
peningkatan 
kesejahteraan 
masyarakat 
dan kelestarian 
lingkungan.

cakupan area, peningkatan 

internet, dan teknologi terkini 

yang lebih cepat dan efisien. XL 

Axiata mendukung kemajuan 

bangsa melalui penyediaan 

layanan digital untuk kemajuan 

Indonesia.  “Driving growth, 

delivering excellence” menjadi 

komitmen kami untuk 

mendorong pertumbuhan dan 

kemajuan bangsa ini melalui 

penyelenggaraan layanan yang 

ekselen.  

 

Dukungan kami bagi bangsa ini 

tidak hanya dibatasi dalam dunia 

teknologi digital saja, melainkan 

memanfaatkan teknologi 

ini untuk mengembangkan 

kesejahteraan sosial dan 

kelestarian lingkungan.  

Komitmen ini kami nyatakan 

melalui “roadmap” keberlanjutan 

yang terangkum dalam 4P 

Sustainability Framework kami: 

Building Prosperity, Nurturing 

People, Process Excellence, 

Planet & Society. Kami juga 

telah menetapkan target-target 

khusus dari tahun ke tahun 

untuk menuju XL AXIATA 2022 

yang membangun diri sebagai 

perusahaan yang memiliki 

DNA keberlanjutan.  Dalam 

setiap aspek operasional, kami 

menerapkan prinsip-prinsip 

keberlanjutan, gedung-gedung 

kami menerapkan “green 

building” dan aspek-aspek 

keberlanjutan menjadi bagian 

dari KPI atau pengukuran kinerja 

kami.  

KINERJA EKONOMI

Pertumbuhan dunia digital 

mendukung pertumbuhan XL 

Axiata.  Sebagai penyedia jasa 

telekomunikasi ke-2 terbesar 

di Indonesia, saat ini XL Axiata 

menyediakan  3.319,9 PetaByte 

yang dipancarkan melalui 130.217 

BTS (Base Transceiver Station) 

di 425 kota di Indonesia.  Kami 

terus meningkatkan layanan 

yang ekselen, sehingga saat 

ini kami memiliki 56,7 juta 

pelanggan, atau meningkat 

1,8 juta pelanggan dari tahun 

sebelumnya. 

Pertumbuhan infrastruktur kami 

sejalan dengan pertumbuhan 

dalam pendapatan pada tahun 

pelaporan, yang mencapai 

25.150 miliar, atau meningkat 

9,34% dibadingkan tahun 

sebelumnya.  Dengan demikian, 

pengeluaran untuk pemerintah 

berupa pajak juga meningkat 

pada tahun 2019.  Tentunya 

Kehadiran teknologi baru 
akan memunculkan 

kesempatan baru juga.
DIAN SISWARINI

Presiden Direktur & CEO

LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 PT XL AXIATA TBK4



Tujuan kami adalah 
“Mengembangkan 
Indonesia melalui 
Demokratisasi Teknologi”.
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peningkatan penghasilan ini juga 

mewujudkan peningkatan dalam 

kesejahteraan karyawan dalam 

bentuk peningkatan gaji dan 

remunerasi, serta peningkatan 

pengeluaran bagi masyarakat 

yang diwujudkan dalam 

program-program CSR. 

Kami percaya peningkatan ini 

adalah dampak dari layanan 

ekselen yang kami sediakan 

bagi para pelanggan, seperti 

XL Care yang siap menanggapi 

kebutuhan pelanggan 24 jam 

sehari, 7 jam seminggu, di 

samping 600 petugas layanan 

konsumen dan 95 XL Center 

yang tersebar di seluruh 

Indonesia. 

KINERJA SOSIAL

Akses digital belum merata 

di seluruh wilayah Indonesia, 

terutama di daerah-daerah 

terpencil dan perbatasan.  

XL Axiata percaya bahwa 

konektivitas dan akses internet 

adalah hak dari semua orang 

tanpa memandang usia, 

pendapatan, kemampuan, atau 

lokasi.  Adanya konektivitas 

membuka hubungan, meluaskan 

wawasan dan pengetahuan, 

serta meningkatkan geliat 

ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat.  Tujuan kami adalah 

“mengembangkan Indonesia 

melalui Demokratisasi Teknologi”.  

Untuk itu, XL Axiata telah 

mengimplementasi berbagai 

inisiatif untuk mendukung 

dan memperluas inklusi digital 

Indonesia ke lebih banyak daerah 

bahkan menjangkau di luar 

cakupan operasionalnya.  Bekerja 

sama dengan pemerintah 

melalui program Universal 

Service Obligation (USO), XL 

Axiata membuka akses digital 

di wilayah yang jauh dan 

terpencil, sehingga kesejahteraan 

penduduk di wilayah tersebut 

dapat meningkat.  

Tidak hanya menyediakan 

sarana digital, tetapi XL Axiata 

ingin semua orang memiliki 

kepercayaan diri, pengetahuan, 

dan keterampilan untuk ikut 

serta dalam dunia digital dengan 

cara yang aman, efektif, dan 

efisien, bahkan mendatangkan 

keuntungan bagi mereka.  Untuk 

itu kami menyiapkan aplikasi dan 

forum untuk mewujudkannya.  

Salah satunya melalui aplikasi 

Laut Nusantara yang mendapat 

rekomendasi dari Kementrian 

Kelautan dan Perikanan, di mana 

para nelayan bisa memperoleh 

informasi mengenai lokasi 

ikan, sehingga mereka dapat 

meningkatkan penghasilan 

dan tidak membuang bahan 

bakar dengan sia-sia dengan 

melaut tanpa hasil.  Kami 

juga membangun program 

pemberdayaan perempuan 

Sisternet yang menggunakan 

platform digital.

yang tidak kalah pentingnya 

adalah membangun pemimpin 

masa depan melalui program XL 

Future Leaders (XLFL). Program 

ini telah memperlengkapi 1.150 

mahasiswa dan 700 siswa 

setingkat SmU dari berbagai 

daerah di Indonesia dengan 

sebuah kurikulum untuk 

meningkatkan ketrampilan 

berkomunikasi, inovasi dan 

kewirausahaan.  Bagian dari 

program XLFL adalah e-Learn 

atau pembelajaran online yang 

telah diakses oleh 38.000 

pengguna aktif sejak 2013 lalu 

hingga saat ini. 

KINERJA 
LINGKUNGAN

Berbagai upaya terus kami 

kembangkan untuk mewujudkan 

XL Axiata menjadi sebuah 

perusahaan telekomunikasi 

berkelanjutan yang peduli pada 

lingkungan.  Kegiatan kami 

yang sebagian besar berpusat 

pada gedung dan perkantoran 

menggunakan energi listrik, yang 

kami kelola dengan menerapkan 

berbagai penghematan energi, 

seperti penjadwalan penggunaan 

listrik, mencanangkan program 

“Green BTS” dan lainnya.  

Dengan demikian, pada tahun 

pelaporan kami dapat melakukan 

penghematan energi sebesar 

122.010 joule dan pengurangan 

emisi setara 3,9 Ton CO2. 

Untuk pengurangan timbulan 

limbah, kami telah meminimalkan 

penggunaan plasik seperti 

gelas plastik, air mineral dalam 

kemasan, piring styrofoam 

dan lainnya.  Kami juga telah 

melakukan pemilahan sampah 

domestik di kantor-kantor kami. 

Semua pertumbuhan dan 

kemajuan XL Axiata tidak bisa 

dilepaskan dari kerja keras 

seluruh direksi dan karyawan 

yang telah memberikan 

pemikiran dan dedikasinya bagi 

kemajuan perusahaan ini.  Kami 

juga menyadari dukungan dari 

para pemangku kepentingan 

yang mendorong kami untuk 

terus meraih yang terbaik.  Untuk 

itu, kami ingin mengucapkan 

banyak terima kasih pada setiap 

direksi, karyawan, dan para 

pemangku kepentingan yang 

bersama-sama telah berhasil 

mewujudkan XL Axiata menjadi 

perusahaan telekomunikasi 

dan digital terpercaya di 

Indonesia.  Kami berharap 

bahwa kerja sama ini dapat terus 

dikembangkan pada tahun-tahun 

mendatang, demi kemajuan dan 

perkembangan bangsa yang kita 

cintai ini, dan demi tercapainya 

tujuan-tujuan keberlanjutan.

DIAN SISWARINI
Presiden Direktur & CEO

Atas nama Direksi



3.319,9
Petabyte
TOTAL PRODUKSI

Rp6,7triliun
PENGELUARAN UNTUK 

PEMERINTAh

718,3
Ton CO2 eq
EMISI

6.650
TOTAL PEREMPUAN 

DIBERDAYAKAN 

1.000
TOTAL PEMIMPIN MUDA 

DIBANGUN LEwAT 

PROGRAM FUTURE 

LEADERS

>38.000
TOTAL CALON PEMIMPIN MUDA 

MENDAPATKAN PELATIhAN 

ONLINE LEwAT ELEARN.ID

1.200
TOTAL PELAJAR 

MENDAPATKAN PELATIhAN 

DARI 85 KARYAwAN XL 

AXIATA LEwAT PROGRAM 

XL BERBAGI

1.149routers  & 
271,97TB kuota
BERhASIL DIDONASIKAN KE 

SEKOLAh-SEKOLAh LEwAT 

PROGRAM GERAKAN DONASI 

KUOTA (GDK)

>25.000
TOTAL NELAYAN YANG 

MENDAPATKAN MANFAAT 

TEKNOLOGI DIGITAL LEwAT 

APLIKASI LAUT NUSANTARA

KINERJA
XL AXIATA 2019

1.606
JUMLAh KARYAwAN 

(PERMANEN DAN KONTRAK)

Rp25.150
miliar
PENDAPATAN

30.474
kilo joule
KONSUMSI ENERGI

Rp13miliar
PENGELUARAN UNTUK 

MASYARAKAT

28,65
jam
RATA - RATA JAM PELATIhAN

130.217BTS
JUMLAh BTS (BASE 

TRANSCEIvER STATION) 
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PENCAPAIAN 
XL AXIATA

Kami ikut membangun Indonesia melalui 
penyediaan infrastruktur teknologi digital 
untuk mendukung kemajuan Indonesia 
dalam era revolusi digital 4.0 menuju masa 
depan yang lebih baik.
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01. THE PR INDONESIA AWARDS 

 Penghargaan dari PR Indonesia atas 

kemampuan XL Axiata mempertahankan 

publikasi positif di media massa.

02. APRESIASI INOVASI

 XL Prioritas memenangkan penghargaan 

“Inovasi Produk dan Teknologi” dalam ajang 

“Apresiasi Inovasi” oleh Koran SINDO.

03. SELULAR AWARD

 XL Axiata berhasil meraih 3 penghargaan dari 

Selular.id yaitu: Best Network Transformation, 

Best B2B Service dan CEO of The year diraih 

oleh Ibu Dian Siswarini.

04. INDONESIA’S MOST IMPACTFUL 
WOMEN LEADERS

 CEO XL Axiata, Dian Siswarini, meraih 

penghargaan sebagai salah satu “Indonesia’s 

most Impactful Women Leaders 2018” dari 

majalah Warta Ekonomi.

PENGHARGAAN 2019

07. THE 11th IICD CORPORATE 
GOVERNANCE CONFERENCE AND  
AWARD 2019

 XL Axiata memperoleh “The Best Role of 

Stakeholders” dan masuk peringkat 20 “The 

Biggest market Capitalization Public Listed 

Companies” dari Indonesian Insitute for 

Corporate Directorship (IICD) atas tanggung 

jawab sosialnya.

08. APRESIASI PEREMPUAN HEBAT 
INDONESIA 2019 

 Dian Siswarini, CEO XL Axiata, terpilih menjadi 

salah satu penerima penghargaan Apresiasi 

Perempuan Hebat Indonesia 2019 dari SINDO 

media. 

09. STELLAR WORKPLACE AWARD 
2019

 XL Axiata meraih penghargaan dalam 

kategori Employee Commitment & Employee 

Satisfaction dalam ajang Stellar Workplace 

Award 2019 yang digelar oleh PT GmL 

Performance Consulting bekerja sama 

dengan koran Kontan yang bertujuan untuk 

melakukan survei dan analisis Employee 

Engagement dan Performa Organisasi.

10. MARKETEERS EDITOR’S CHOICE 
AWARD 2019 

 XL Business Solutions Raih Penghargaan 

marketeers Editor’s Choice Award 2019 

Kategori “IoT Product of The year”.

11. MARKETEERS EDITOR’S CHOICE 
AWARD 2019

 melalui webseries Di Balik Kubikal, XL Axiata 

meraih penghargaan The Breakthrough 

Content marketing of the year dari marketeers 

Editor’s Choice Award 2019 dalam acara 14th 

Annual markplus Conference 2020.

05. ASIA’S POWER BUSINESSWOMEN 

 CEO XL Axiata, Dian Siswarini, dinobatkan 

sebagai salah satu dari Asia’s Power 

Businesswomen oleh Forbes. karena  memiliki 

peran signifikan dalam membentuk lanskap 

bisnis di kawasan Asia. 

06.INDONESIA’S BEST 
CORPORATE SOCIAL 
INITIATIVES 2019

 Program CSR unggulan 
XL Axiata, Laut Nusantara 
meraih “The Best 
Creating Shared value” 
dalam ajang Indonesia’s 
Best Corporate Social 
Initiatives 2019 dari 
majalah SwA dan MIX.

06.01. 04.
08.

02. 03.

07. 09. 10&11



1000 Sekolah Mendapatkan 
Akses Internet 
XL Axiata telah menyalurkan donasi 

akses internet ke lebih dari 1000 sekolah 

di berbagai daerah di Indonesia, yang 

dimanfaatkan oleh lebih dari 494.100 siswa.

1 MARET 2019

21 MARET 2019

Bantuan untuk Korban 
Bencana Alam
Selain bantuan kesiapan agar jaringan 

dapat terus beroperasi di situasi darurat, XL 

Axiata menyalurkan bantuan bagi korban 

bencana alam di berbagai daerah, seperti 

korban tanah longsor (4 Jan), korban banjir 

di Sulawesi (25 Jan), korban banjir di Jateng 

& DIy. 

XL Axiata Kenalkan Aplikasi Laut Nusantara ke Nelayan 
Banyuwangi 
XL Axiata melakukan  program sosialisasi aplikasi Laut Nusantara kepada 

masyarakat nelayan Indonesia di Banyuwangi. Turut menyaksikan acara ini adalah 

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas m.Si, Kepala Balai Riset & Observasi 

Laut (BROL) Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP) Dr. I Nyoman Radiarta 

m.Sc, serta Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini.

4 APRIL 2019

17 NOVEMBER 2019

Wisuda Mahasiswa XL Future Leaders 
XL Axiata mewisuda mahasiswa Program XL Future Leaders (XLFL) angkatan ke-6 dan 

memulai perkuliahan untuk mahasiswa angkatan baru.  Dengan mahasiswa angkatan baru 

ini, sekarang ada sebanyak 300 mahasiswa yang sedang mengikuti program.  mahasiswa 

peserta baru berasal dari 45 perguruan tinggi yang berlokasi di 20 provinsi.

1 JUNI 2019

Mudik Bareng, XL Axiata 
Berangkatkan 1.300 Mitra
melanjutkan program rutin yang sudah 

berlangsung setiap tahun, PT XL Axiata Tbk 

(XL Axiata) kembali menggelar program 

mudik Bareng bagi 1.300 mitra penjual pulsa 

dan produk layanan XL Axiata dari wilayah 

Jabodetabek. 

30 AGUSTUS 2019

Teknologi Digital untuk Tingkatkan 
Produktivitas Nelayan 
Program aplikasi Laut Nusantara disampaikan 

dalam acara “Inovasi Bahari” yang diinisiasi 

oleh Badan Riset dan Observasi Laut (BROL) - 

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik 

Indonesia, di Desa Perancak, Kabupaten 

Jembrana, Bali. Hadir dalam acara tersebut antara 

lain Staf Ahli menteri Kelautan dan Perikanan 

Bidang Ekologi dan Sumberdaya Laut, DR. Aryo 

Hanggono, DEA

29 MEI 2019 26 AGUSTUS 2019

8 MARET 2019

Dukungan XL Axiata 
untuk Pilpres 2019 
PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) telah 

menyiapkan jaringan yang memadai 

untuk mengantisipasi kenaikan trafik 

terkait dengan berlangsungnya 

Pemilihan Presiden. 

XL Axiata & BNPB Jalin Kerja 
Sama Penanganan Bencana   
PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) telah menyiapkan 

jaringan yang memadai untuk mengantisipasi 

kenaikan trafik terkait dengan berlangsungnya 

Pemilihan Presiden. 

14 APRIL 2019 27 APRIL 2019

XL Axiata Dorong 
Perekonomian dengan 
Perluasan Jaringan 4G 
di Sumbawa  
XL Axiata  terus meningkatkan 
kenyamanan pelanggan atas 
akses internet cepat dan layanan 
data di berbagai pelosok Nusa 
Tenggara Barat (NTB). Salah 
satu wilayah yang mendapatkan 
perhatian adalah Pulau Sumbawa.  
Pertama kali hadir pada 2017, kini 
74% dari total 180 ribu pelanggan 
telah mengakses layanan 4G.

AGUSTUS - 
SEPTEMBER 2019

XL Axiata  dan Bakamla 
RI Rintis “Desa Maritim” 
di Berbagai Pulau
XL Axiata dan Badan Keamanan 
Laut Republik Indonesia (Bakamla) 
berkerja sama membangun “Desa 
maritim” di sejumlah lokasi yang 
terletak di perbatasan negara, 
seperti Pulau Sebatik, Kab. Nunukan 
dan Kabupaten Asahan, Sumatera 
Utara.  Kerjasama ini mencakup 
menerapan sarana dan teknologi 
digital untuk meningkatkan kualitas 
hidup masyarakat setempat.  

Dukungan untuk Percepatan 
Pembangunan di Luar Jawa
Hingga saat  ini, jaringan data XL Axiata telah 
menjangkau sekitar 440 kota/kabupaten di 
wilayah di Indonesia, di mana 19.000 BTS 
baru sebagian besar berada di luar Jawa 
dan jaringan backbone fiber optik lebih dari 
45.000 km akan terus dibangun di Sumatera, 
Kalimantan, dan Sulawesi.

4 APRIL 2019

XL Axiata dan 
Kemenhub Luncurkan 
Aplikasi “Peta Jelajah 
Nusantara 
PT XL Axiata Tbk (XL 

Axiata) bekerjasama dengan 

Kementerian Perhubungan 

Republik Indonesia (Kemenhub) 

meluncurkan aplikasi navigasi 

digital “Peta Jelajah Nusantara” 

sebagai sarana pemandu bagi 

masyarakat yang melakukan 

perjalanan darat.

Resmikan Jaringan USO di Pelosok NTT, XL Axiata Dukung Pemerataan 
Pembangunan di Kawasan Timur Indonesia
Pembangunan jaringan USO oleh XL Axiata tahun ini mencakup 289 titik di berbagai provinsi yang sebagian 
besar masuk Kawasan Timur Indonesia (KTI), termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Dukung Pembangunan 
Wilayah Terluar di 
Kepulauan Anambas
XL Axiata melayani hingga ke 

pelosok daerah, termasuk pulau-

pulau terluar seperti Kep. Anambas, 

dengan mengaktifkan jaringan 4G 

LTE. 

OKTOBER - DESEMBER 2019
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PERISTIWA PENTING 2019 

PEDULI MASYARAKAT MEMBANGUN BANGSA



XL Axiata Luncurkan Paket untuk Milenial 
Untuk memenuhi kebutuhan segmen anak muda atas layanan 

internet cepat dengan kuota yang besar, XL menyediakan 

paket yang baru. Selain kuota yang besar, pelanggan akan 

mendapatkan harga yang terjangkau, serta berbagai akses ke 

sejumlah aplikasi media sosial hingga games. 

XL Axiata dan 
Kementrian Agama 
Luncurkan Program 
Madrasah Aliyah 
4.0
XL Axiata dan Kementerian 
Agama Republik Indonesia 
(Kemenag) bekerja 
sama mengembangkan 
pendidikan berbasis 
digital di sekolah setingkat 
madrasah Aliyah yang akan 
menjangkau sedikitnya 
400 madrasah Aliyah 
yang tersebar di seluruh 
Indonesia.

24 MEI 2019

3 JULI 2019

24 MEI 2019

Princeton Digital Group Mengakuisisi 
Kepemilikan Modal dengan USD 100 Juta  
Princeton Digital Group (PDG), investor, pengembang dan 
operator infrastruktur internet berbasis di Singapura yang 
didukung oleh Warburg Pincus, telah mencapai kesepakatan 
untuk mengakuisisi 70% kepemilikan pada portofolio bisnis 
layanan Data Center PT XL Axiata Tbk (XL Axiata).  Joint Venture 
yang dinamakan Princeton Digital Group Data Centres, akan 
mendukung eksistensi strategis PDG di Indonesia sebagai negara 
ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2025. 

21 AGUSTUS 2019

XL Axiata Kembali 
Uji Coba Teknologi 
5G
Uji coba teknologi 5G di 
jaringan XL Axiata kembali 
dilaksanakan untuk menguji 
berbagai aspek teknis dan 
teknologi.  Uji coba 5G yang 
kali ketiga ini berlangsung di 
dalam salah satu ruangan di 
Gedung XL Axiata, Jakarta, 
dihadiri menteri Komunikasi 
dan Informatika Republik 
Indonesia, Rudiantara dan 
Presiden Direktur & CEO XL 
Axiata, Dian Siswarini.

19 JULI 2019

XL Axiata Terus Perluas 
Jaringan Data di 
Kalimantan 

Meningkatnya trafik data dalam 

setahun terakhir sebesar 43% 

membuat XL Axiata merencanakan 

perluasan jaringan  wilayah di 

Kalimantan Barat dan Kalimantan 

Utara. 

25 SEPTEMBER 2019

XL Axiata Luncurkan 
Secara Komersial 
Jaringan NB-IoT 31 
Kota 
XL Axiata meluncurkan 

jaringan berteknologi 

Narrowband IoT (NB-IoT) di 31 

kota/kabupaten di Indonesia 

untuk memperkuat bisnis 

layanan dalam melayani pasar 

korporasi dan UKm terhadap 

kebutuhan solusi IoT secara 

end to end dan customize. 

16 APRIL 2019

16 APRIL 2019

Modem Wifi 4G untuk 
Meningkatkan Kenyamanan 
Pelanggan 
Demi memaksimalkan kenyamanan 

pelanggan layanan broadband XL Go IZI, 

XL Axiata mengenalkan modem WiFi 4G 

berkualitas premium. Dengan modem WiFi 

terbaru ini akan membantu pelanggan 

mengakses internet cepat secara maksimal 

di mana pun dan kapan pun.

4 SEPTEMBER 2019

Penawaran Menarik di 
Hari Pelanggan Nasional 
2019 
menyambut Hari Pelanggan Nasional 

2019, PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) 

mencanangkan tema “Untukmu 

#JadiLebihBaik” dan menggelar 

sejumlah program dan penawaran 

menarik sebagai apresiasi kepada 

puluhan juta pelanggannya. 

Paket Khusus Jamaah Haji Kerja Sama dengan Semua Operator 
di Arab Saudi 
XL Axiata melalui salah satu brandnya XL Prabayar (XL) sudah mempersiapkan paket khusus untuk 
jamaah haji dengan layanan bertarif kompetitif, dengan kuota data yang besar, dengan dukungan 
jaringan 4G dari seluruh operator di Arab Saudi.

9 OKTOBER 2019

XL Axiata Rayakan HUT-23
merayakan hari jadi ke-23 tahun, PT XL 

Axiata Tbk (XL Axiata) meluncurkan 

sejumlah penawaran khusus bagi semua 

segmen pelanggannya, baik pemegang 

kartu prabayar maupun pascabayar.

XL Axiata Bagikan Hadiah Rp1,3 
Miliar untuk Pelanggan Setia
XL Axiata kembali memberikan apresiasi kepada 

pelanggan setia. melalui dua program loyalitas, 

“XTRAvaganza & FantAXIS” dan “XpLay & 

BombAXIS”, sejumlah pelanggan setia dari berbagai 

daerah berhasil memenangi hadiah bernilai total 

Rp1,3 miliar. 

FEBRUARI - DESEMBER 2019
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PENGEMBANGAN BISNIS LAYANAN  BAGI PELANGGAN



KEPEMILIKAN DAN BENTUK HUKUM 
[GRI 102-5] 

Bentuk hukum perusahaan adalah Perseroan 
Terbuka 

Saat ini, mayoritas saham XL Axiata dimiliki oleh 

Axiata melalui Axiata Investments (Indonesia) Sdn. 

Bhd (66,4%) dan sisanya dipegang oleh publik 

(33,6%).

DASAR HUKUM PENDIRIAN
Akta pendirian no. 55, tanggal 6 Oktober 1989 

sebagaimana diubah oleh Akta no. 79 tanggal 17 

Januari 1991, keduanya dibuat di hadapan Rachmat 

Santoso, S.H., notaris di Jakarta, dan telah disahkan 

oleh menkumham berdasarkan Keputusan No. 

C2-515 HT.01.01.TH.91 tanggal 19 Februari 1991, dan 

didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di 

bawah no. 670/ not/1991/pn.JKT.SeL dan no. 671/ 

not/1991/pn.JKT.SeL, keduanya tanggal 21 Agustus 

1991, dan telah diumumkan dalam Berita negara 

Republik Indonesia no. 90 tanggal 8 November 1991, 

Tambahan no. 4070.

KODE TICKER: EXCL
XL Axiata merupakan anak perusahaan dari Axiata 

group (“Group”) yang merupakan grup di bidang 

telekomunikasi terbesar di Asia.  Adapun beberapa 

anak perusahaan maupun asosiasi lainnya yang 

tergabung di dalam Group adalah  Celcom 

(malaysia), Dialog (Sri Lanka), Robi (Bangladesh), 

Smart (Cambodia), Ncell (Nepal), Idea (India), dan 

m1 (Singapore).

Sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi seluler terkemuka di Indonesia, XL Axiata menyediakan 

layanan bagi pelanggan:

PASAR YANG DILAYANI [GRI 102-6]   

Tentang

XL AXIATA
Kami ikut membangun Indonesia melalui penyediaan infrastruktur 
teknologi digital untuk mendukung kemajuan Indonesia dalam era 
revolusi digital 4.0 menuju masa depan yang lebih baik.

Jasa Layanan 
Seluler 

(meliputi layanan 
Data, Voice, SmS 

pada teknologi 2G, 
3G dan 4G)

Jasa Akses 
Internet (ISP)

Jasa Internet Telepon 
untuk Keperluan Publik 
(VoIP)

Jaringan Tetap 
Tertutup

Jasa Interkoneksi 
Internet (NAP)

KEGIATAN, MEREK, 
PRODUK DAN JASA  

[GRI 102-2] 
Penyelenggaraan jasa telekomunikasi 

dan/atau jaringan telekomunikasi dan/
atau multimedia 

Dengan cakupan 
layanan yang 
beragam dan 
jaringan yang luas, 
XL Axiata menguasai 
pangsa pasar ke-2 
terbesar dari total 
penjualan layanan 
telekomunikasi seluler 
maupun jumlah 
pelanggan seluler.

Teknologi digital saat ini menguasai seluruh aspek 
kehidupan masyarakat, baik dalam bidang politik, 
ekonomi, ilmu pengetahuan, pertahanan, keamanan, 
bahkan dalam kehidupan pribadi dan keluarga.  Teknologi 
digital ini terus berkembang seperti arus yang tidak 
dapat dibendung, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali 
menguasai dunia digital untuk menjadi yang terdepan.  
Tujuan kami adalah untuk “Mengembangkan Indonesia 
melalui Demokratisasi Teknologi” yang mendesak untuk 
diwujudkan mengingat dunia teknologi digital yang melaju 
dengan cepat tanpa menunggu siapa pun. 

Melihat kebutuhan dan potensi yang besar dalam dunia 
digital, XL Axiata memposisikan diri sebagai perusahaan 
seluler swasta pertama di Indonesia pada tahun 1996.  
hingga kini, XL Axiata terus berinovasi dan menjadi 
operator telekomunikasi pertama di Indonesia yang 
meluncurkan 4.5 G.  

XL Axiata berkomitmen untuk  menghadirkan koneksi 
yang lebih cepat dan stabil melalui implementasi teknologi 
4,9 G – Massive MIMO, terutama di luar Jawa. Penggunaan 
teknologi tersebut dapat mempercepat transfer data 
untuk lebih memberi kenyamanan kepada pelanggan.

CORPORATE BRAND

COMPANY NAME [GRI 102-1]

PT XL Axiata Tbk.

KEPEMILIKAN SAhAM

33,6%2019

66,4%2018

Axiata Investments

PRODUCT BRAND

Publik

Individu berpenghasilan rendah, 
menengah, hingga atas.

Perusahaan mikro hingga korporasi.  

Bagi pelanggan korporat, kami 

menyediakan layanan-layanan 

berupa: Data, Voice, SMS, 

dan layanan bernilai tambah 

telekomunikasi seluler lainnya. 

Lap
o

ran  C
E

O
P

e
n

ca
p

a
ia

n
 X

L
 A

x
ia

ta
K

o
m

itm
e

n  K
e

b
e

rlanjutan  X
L

 A
xiata

B
isnis yang

  B
e

rtang
g

ung
 Jaw

ab
Te

ntang
  Lap

o
ran

LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 PT XL AXIATA TBK16 CONTINUE GROWTH IN THE DIGITAL ERA 17



Lap
o

ran  C
E

O
P

e
n

ca
p

a
ia

n
 X

L
 A

x
ia

ta
K

o
m

itm
e

n  K
e

b
e

rlanjutan  X
L

 A
xiata

B
isnis yang

  B
e

rtang
g

ung
 Jaw

ab
Te

ntang
  Lap

o
ran

LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 PT XL AXIATA TBK18 CONTINUE GROWTH IN THE DIGITAL ERA 19

LOKASI KANTOR PUSAT  [GRI 102-3]   
XL Axiata Tower 
Jl. h.R Rasuna Said X5 Kav.11-12,  Kuningan Timur 

Setiabudi Jakarta Selatan 12950 

Telp.   : (62-21) 576 1881 

Fax.    : (62-21) 579 59928 

e-mail: corpcomm@xl.co.id

www.xl.co.id

LOKASI OPERASI [GRI 102-4]  

Lokasi operasi XL Axiata terbagi 

dalam empat region/wilayah, 

dengan kantor perwakilan di wilayah 

tersebut.  Di samping itu, ada 95 

outlet XL Center atau toko XL Axiata 

di seluruh Indonesia. 

KEANGGOTAAN ASOSIASI [GRI 102-13]  

Sampai dengan akhir tahun 2019 XL Axiata telah berpatisipasi dalam badan-badan asosiasi berikut: 

Indonesia Corporate 
Secretary Association 

(Management)

Asosiasi  Penyelenggara  
Telekomunikasi Seluruh  

Indonesia 
(Secretary General)

Masyarakat Telematika 
Indonesia (Member)

Asosiasi  Kliring  Telekomunikasi 
(Supervisory board and Secretary 

General)

Dewan  Telekomunikasi  
Informatika  & Komunikasi 
Nasional (Advisory Team)

Asosiasi Kabel Laut Indonesia
(Deputy of Secretary General 

and supervisory board)

INISIATIF EKSTERNAL [GRI 102-12] 

Kami menerapkan berbagai standar operasional tersertifikasi meliputi

ISO/IEC 
27001:2005
Sistem manajemen 
Keamanan  Informasi  

SMK3 
manajemen Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja

SKALA ORGANISASI [GRI 102-7] 

Keterangan 2019 2018 2017

Jumlah pekerja  (orang) 1.606 1.677 1.652

Jumlah total operasi 1 1 1

Pendapatan bersih  (miliar rupiah) 25.150 23.001 22.901

Ekuitas  (miliar rupiah) 19.122 18.343 21.631

Liabilitas (miliar rupiah) 43.603 39.271 34.691

Aset (miliar rupiah) 62.725 57.614 56.321

Jumlah produk/ jasa yang disediakan (petabyte) 3.319,9 2.200,7 1.249,5
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KOMITMEN 
XL AXIATA 
BAGI 
BANGSA

XL Axiata menyadari bahwa akses digital belum 

merata di Indonesia, terutama bagi mereka yang 

tinggal di daerah terpencil dan perbatasan. XL 

Axiata percaya bahwa konektivitas Internet 

adalah hak dari semua orang tanpa memandang 

usia, pendapatan, kemampuan, atau lokasi. XL 

Axiata ingin semua orang memiliki kepercayaan 

diri, pengetahuan, dan keterampilan untuk 

ikut serta dalam dunia digital dengan cara 

yang aman, efektif, dan efisien. Untuk itu, 

XL Axiata telah mengimplementasi berbagai 

inisiatif untuk mendukung dan memperluas 

inklusi digital Indonesia ke lebih banyak daerah 

hingga menjangkau daerah-daerah yang masuk 

dalam kategori tertinggal, terdepan, dan terluar 

Indonesia.
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VISI

TUJUAN

BUDAYA 
PERUSAHAAN

Menjadi penyedia koneksitas data yang paling 
disukai di Indonesia pada tahun 2020.
To be the most preferred data connectivity provider 

in Indonesia by 2020.

UNCOMPROMISING
INTEGRITY

memiliki standar etika 

tinggi, tidak ada toleransi 

terhadap perilaku yang 

tidak etis

EXCEPTIONAL 
PERFORMANCE

Selalu semangat dalam 

memberikan kinerja 

terbaik

TEAM 
SYNERGY

Penuh semangat 

bekerja-sama, 

memastikan semua 

proses dilakukan 

demi mencapai 

tujuan bersama

SIMPLICITY

melakukan yang 

terbaik untuk 

memberikan 

solusi yang mudah 

digunakan dan 

melebihi harapan 

pelanggan. 

Mendekatkan dunia dengan cara yang simpel 
untuk kehidupan yang lebih baik.
We bring the world closer in a simple way for a 

brighter life.

STRATEGI

3R
 

Revamp 
the core

Rise up 
value leader 

Reinvent 
way to play

REINvENT RISE UP 

REvAMP
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2009
PT Excelcomindo Pratama Tbk berganti nama 

menjadi PT XL Axiata Tbk.

2010
Pemegang saham mayoritas XL Axiata yaitu 
Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd. 
melepaskan sebagian sahamnya dengan tujuan 
untuk meningkatkan jumlah saham XL Axiata 
yang dimiliki publik2011

XL Axiata melaksanakan Transformasi secara 
keseluruhan dalam strategi usaha untuk 
menekuni usaha masa depan di segmen 

layanan Data dan menjamin kesinambungan 
pertumbuhan jangka panjangnya.  

2012
Etilasat, salah satu pemegang saham utama di 
XL Axiata, mendivestasikan 9,1% kepemilikan 
sahamnya di XL Axiata sehingga porsi 
kepemilikan saham publik menjadi 33,5%.  

2013
• XL Axiata menjadi salah satu dari dua 

operator selular yang memenangkan 
seleksi tender tambahan kanal frekuensi 

seluler generasi ketiga (3G) pada Pita 
Frekuensi Radio 2.1 ghz. 

• XL Axiata dan Saudi Telecom Company 
(STC) dan Teleglobal Investment B.V 

(Teleglobal)yang merupakan anak 
perusahaan STCmenandatangani 

Perjanjian Jual BeliBersyarat (Conditional 
Sales and Purchase Agreement-CSPA) 

untuk mengakuisisi PT AXIS Telekom 
Indonesia (AXIS). 

2019
• Tersedia di 400 kota dan wilayah 

Indonesia
• 130.217 BTS yang memberikan 

layanan 4G-LTE, dan lebih dari 
40.264 di antaranya adalah 4G BTS

2015
XL Axiata melakukan transformasi bisnis 

yang dijalankan melalui implementasi strategi 
3R sejak awal tahun 2015. Strategi 3R ini 

meliputi “Revamp, Rise-up the value ladder & 
Reinvent”. 

2016
• XL Axiata tetap inovatif dan merupakan 

operator telekomunikasi pertama yang 
secara komersial meluncurkan 4,5G Ready di 
spektrum 1.800 mhZ

• Pada semester kedua tahun 2016, XL 
Axiata menggelar layanan U900 di seluruh 
negara dengan menggunakan frekuensi 
900mHz untuk layanan Data 3G sehingga 
menciptakan cakupan 3G yang lebih luas, 
lebih baik dengan peningkatan kuali

2017
• XL Axiata mendukung realisasi program 

“Nelayan go Online” dengan aplikasi 
dari XL Axiata berupa “Nelayan Pintar 

(NELPIN)”kepada para nelayan di berbagai 
daerah. 

• XL Axiata meluncurkan “Gerakan Donasi 
Kuota” (GDK)  bagi peningkatan kualitas 

pendidikan sekolahsekolah di berbagai 
pelosok Indonesia.

• XL Axiata terlibat penuh dalam 
pembangunan Sistem Komunikasi Kabel 

Laut (SKKL) Australia-Indonesia-Singapore 
yang menghubungkan Australia dengan 

Singapura dan melalui perairan Indonesia. 

2018
• XL Axiata meresmikan pusat monitoring 

kualitas layanan terpadu yang baru bernama 
“Customer Experience & Service Operation 
Center” (CE & SOC). 

• Aplikasi Laut Nusantara diluncurkan untuk 
para nelayan, menginformasikan  wilayah 
tangkapan, sebaran ikan dan cuaca.

• XL Axiata meluncurkan laboratorium IoT 
(IoT Lab) bernama X-CAmP di Jakarta. Lab 
ini merupakan satu-satunya IoT Lab yang 
diakui dan tergabung di GSmA Lab Alliance 
di Asia Tenggara. 

2014
• XL Axiata meluncurkan uji coba real mobile 

4G-LTE (Long Term Evolution). Layanan 
internet kecepatan tinggi XL Axiata hingga 
100mbps ini didukung oleh Huawei dan 
Ericsson.

• XL Axiata melakukan penggantian logo 
dengan konsep logo peel off yang maknanya 
mengupas, menunjukkan komitmen XL 
Axiata untuk menghilangkan hambatan atau 
membuka akses menuju kesempatan baru 
untuk mengembangkan potensi yang dimiliki 
pelanggan secara maksimal.

Sejarah
PERUSAHAAN

2010

1996
memasuki sektor telekomunikasi setelah 
mendapatkan izin operasi GSm 900 dan 
secara resmi meluncurkan layanan GSm, 
dengan fokus area operasional Jakarta, 

Bandung dan Surabaya. 
1997
membangun jaringan microcell terpadu di 
kawasan Segitiga Emas Jakarta.1998

meluncurkan merek proXL untuk produk 
layanan prabayar.

2000
mulai memasuki pangsa pasar di 

Sumatera dan Batam.

2001
• mendapatkan alokasi spectrum DCS 

1800 dan menyelesaikan pembangunan 
jaringan utama serat optik. 

• menghadirkan layanan m-banking and 
m-fun

• mendapatkan alokasi jaringan ke daerah 
Kalimantan dan Sulawesi.

• meluncurkan layanan sirkuit sewa dan IP 
(Internet protocol).

2002
• mendapatkan alokasi jaringan ke 

daerah Kalimantan dan Sulawesi.
• meluncurkan layanan sirkuit sewa 

dan IP (Internet protocol).

2004
melakukan re-branding logo XL Axiata dan 
mengubah merek ‘proXL’ dengan produk-
produk baru, yaitu jempol (prabayar), bebas 
(prabayar) dan Xplor (pascabayar)

2005
• Penawaran Saham Perdana (IPO) sebanyak 

1.427.500.000 lembar saham dan 
mendaftarkan saham di BEJ (saat ini BEI), 

dengan kode saham EXCL
• menjadi anak perusahaan Indocel Holding 

Sdn. Bhd., yang sekarang dikenal sebagai 
Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd., 

yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Tm 
International Sdn. Bhd. (“TmI”) melalui Tm 

International (L) Limited

2007
• menjadi pelopor dalam penerapan 

tarif Rp1 per detik.  - ETISALAT 
menjadi pemegang saham XL 

Axiata. 
• ETISALAT adalah perusahaan 

telekomunikasi terbesar kedua di 
Timur Tengah.  

• memulai konsolidasi brand menjadi 
“prabayar XL” dan “pascabayar XL”.

2008
• Tm group mengumumkan penyelesaian 

proses demerger, menghasilkan dua entitas 
yang terpisah, yaitu Telekom malaysia 
Berhad (“Tm”) dan Tm International Berhad 
(sekarang berganti nama menjadi Axiata group 
Berhad/”Axiata”), dimana Indocel Holding Sdn. 
Bhd. secara tidak langsung merupakan anak 
perusahaan Axiata melalui Tm International (L) 
Limited.  

• Axiata mengakuisisi seluruh kepemilikan saham 
XL yang dimiliki oleh Khazanah Nasional 
Berhad, sehingga kepemilikan Indocel holding 
Sdn. Bhd. menjadi 83,8%.

2006
menghadirkan layanan XL, 3G yang “Pertama 
Terluas danTercepat”.

1995

2000

2005

2015
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KOMITMEN 
KEBERLANJUTAN XL AXIATA

Lebih dari sekadar menyediakan produk 
dan layanan serta meningkatkan ekonomi 
nasional, XL Axiata berkomitmen penuh 
untuk berkontribusi dalam pencapaian 
tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kami percaya keberlanjutan adalah masa depan kita bersama, karena itu XL Axiata merancang sebuah peta 

perjalanan untuk mewujudkan perusahaan ini menjadi sebuah perusahaan berkelanjutan.

Tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi kerangka rujukan bagi XL Axiata untuk merancang Tujuan 

pembangunan berkelanjutan menjadi kerangka rujukan bagi XL Axiata untuk merancang strategi dan 

menjalankan aktivitas operasionalnya. Lebih jauh, kami telah menata program dan aktivitas keberlanjutan 

yang dinamis di bawah empat pilar keberlanjutan 4P Sustainability Framework.

Kebijakan 

KEBERLANJUTAN

2018 - 2019 2021 - 20222020

DESAIN PETA JALAN KEBERLANJUTAN DI XL AXIATA
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masa peletakan 
dasar menuju 
keberlanjutan

Spirit keberlanjutan 
telah tertanam

XL Axiata memiliki 
DNA Keberlanjutan

Building

ProsPerity
1.

3. 4.

2.

MEMBANGUN EKOSISTEM 
DIGITAL
Menyediakan program-program inovatif 
dalam menjembatani jurang digital 
dengan mempertimbangkan aspek 
ekonomi, lingkungan dan sosial.

nurturing

PeoPle

MENGEMBANGKAN 
PEMIMPIN MASA DEPAN
Memberikan kontribusi dalam 
pengembangan para pemimpin 
muda Indonesia, dan meningkatkan 
kompetensi internal mereka. 

Process

excellence
PlAnet

& society

PrOSES & TATA KELOLA 
DIGITALISASI 
Mengoptimalkan proses melalui proses 
yang ramping dengan inovasi teknologi 
untuk meningkatkan efisiensi dan 
keberlangsungan usaha.

MANAJEMEN LINGKUNGAN
Meningkatkan pelayanan dan 
mengoptimalkan potensi lokal dengan 
penjangkauan sosial untuk mengelola 
dampak lingkungan.
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1https://dailysocial.id/post/indonesias-digital-economy-is-now-at-40-billion-
e-commerce-as-the-biggest-participant

2https://datareportal.com/reports/digital-2019-indonesia

perusahaan dari berbagai segmen yang berbeda.  

Dari tahun ke tahun, kami terus memperbaiki dan 

memperluas infrastruktur untuk memperkuat 

posisi di industri telekomunikasi  Saat ini, XL Axiata 

memproduksi  3.319,9 petabyte, yang dipancarkan 

melalui 130.217 BTS yang tersebar di seluruh 

Indonesia.  

Berkat pengembangan produk yang inovatif dan 

sesuai dengan kebutuhan para pelanggan, XL Axiata 

berhasil menaikkan penetrasi smartphone sebesar 

6% ke tingkat penetrasi 86% dibandingkan tahun 

sebelumnya. Saat ini, XL Axiata memiliki 56,7 juta 

pelanggan, dengan 48.8 juta diantaranya adalah 

pengguna smartphone. Dengan demikian, jumlah 

total pelanggan XL Axiata pada tahun pelaporan 

meningkat 1,8 juta pelanggan dibandingkan pada 

tahun sebelumnya. Selain pelanggan, perkembangan 

bisnis XL Axiata juga dinyatakan dengan total trafik 

dan jumlah fasilitas BTS.

Pada tahun 2019, XL Axiata berhasil mencatatkan 

kinerja ekonomi yang cukup baik, di tengah 

berbagai tantangan dan persaingan.  Kami berhasil 

mencatatkan pendapatan sebesar Rp25.150 miliar 

rupiah atau meningkat 9,3% dari tahun sebelumnya 

yaitu Rp23.001 miliar.  Berikut ini tabel mengenai 

perolehan dan distribusi nilai ekonomi pada tahun 

pelaporan. [GRI 201-1]
KINERJA EKONOMI

Tidak dapat disangkal bahwa pertumbuhan bangsa 

ini ditentukan oleh perkembangan dunia digital. 

Diperkirakan ekonomi digital Indonesia saat ini 

bernilai $40 miliar dengan pertumbuhan rata-

rata 49% per tahun.  Ekonomi digital Indonesia 

menduduki peringkat teratas di Asia Tenggara, 

dan akan terus bertumbuh menjadi $130 miliar 

pada tahun 2025.1 Dunia digital telah merambah 

seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik personal 

maupun kehidupan profesional, terbukti dari 268,2 

juta penduduk terdapat 355,5 juta pelanggan 

layanan telepon genggam.2

Perkembangan ini merupakan kesempatan bagi 

perusahaan penyedia layanan komunikasi digital 

seperti XL Axiata.  Kami menyediakan konektivitas 

terbaik bagi pelanggan, baik pribadi maupun 

1. BUILDING PROSPERITY

XL Axiata berperan membangun kesejahteraan 
bangsa melalui peningkatan ekonomi nasional maupun 
peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. 

Ekonomi digital 
merupakan kunci 
kemajuan dan 
perkembangan 
bangsa.  XL Axiata 
mengambil peran untuk 
membangun Indonesia 
melalui penyediaan 
jasa digital yang 
inovatif dan inklusif, 
untuk menumbuh 
kembangkan usaha 
pemangku kepentingan.

Trafik (dalam Peta Byte)

2.200,7

1.249,5

3.319,92019

2018

2017

Base Tranceiver Station

118.596

101.094

130.2172019

2018

2017

Pelanggan (dalam juta)

54,9

53,5

56,72019

2018

2017

Keterangan 
(dalam Miliar Rp)

2019 2018 2017

Nilai Ekonomi yang Dihasilkan (A)

Penerimaan Jasa Telekomunikasi 24.233 21.932 21.921

Penerimaan Lain 917 1.069 980

Total Perolehan Nilai Ekonomi 25.150 23.001 22.901

Nilai Ekonomi yang Didistribusikan (B)

Biaya operasional 10.103 9.809 9.897

Gaji dan tunjangan pegawai 1.140 1.037 1.351

Pembayaran bunga pada penyandang 
dana

2.180 1.746 1.539

Pengeluaran untuk pemerintah 6.751 6.617 5.937

Pengeluaran untuk masyarakat         13,09        12,46          9,14

Total Nilai Ekonomi yang 
didistribusikan

20.186 19.221 18.733

Nilai Ekonomi yang Ditahan (A-B) 4.964 3.780 4.168
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1.a BERBAGI (BERSAMA BANGUN NEGERI)

Bantuan Bencana, selain menjaga jaringan 

tetap hidup di lokasi bencana, XL Axiata juga 

menyalurkan bantuan yang bersifat darurat 

untuk warga sekitar.
• 2.400 masyarakat di daerah bencana
• Banjir Sulawesi Selatan 
• Banjir Pekalongan 
• Banjir Dayeh Kolot & Bojongsoang
• Banjir di Bengkulu
• Banjir Purworejo

Bekerja di XL Axiata menjadi bermakna, bukan hanya karena potensi pengembangan karir, melainkan juga 

karena setiap karyawan dapat terlibat membangun negeri baik melalui perusahaan maupun secara pribadi.  

“Berbagi” adalah wadah bagi karyawan untuk menyumbangkan keahliannya maupun sumber daya lain 

yang mereka miliki bagi masyarakat.

1.200
siswa

30
karyawan

340
jam

85
sekolah

MenyumbangkanMelibatkanDiadakan diMenginspirasi

Employee volunteering program, adalah sebuah program sukarela karyawan 
atau yang sering dikenal dengan employee volunteering program di mana 
XL Axiata membuka peluang besar kepada para karyawan untuk terlibat 
dalam berbagai kegiatan sosial berkelanjutan sesuai dengan minat dan 
pengetahuan yang dimiliki masing-masing karyawan.

• Banjir dan Longsor Imogiri, Bantul
• Banjir di Kecamatan Sungai Pinang, Kota 

Samarinda
• Banjir di Kampar, Riau
• Gempa bumi Lombok
• Pembangunan Gedung Sekolah di Lombok 

Utara
• Bantuan pasca tsunami Palu
• Bencana kekeringan di Cibingbin, Kuningan-

Jawa Barat

Peningkatan pendapatan pada tahun pelaporan 

adalah sekitar 9,3% bila dibandingkan tahun 

sebelumnya. Peningkatan ini juga diimbangi 

dengan peningkatan dalam pembayaran pajak 

pada pemerintah, dari Rp6.617 miliar pada tahun 

2018, menjadi Rp6.751 miliar pada tahun 2019, 

dan peningkatan pengeluaran program-program 

CSR untuk masyarakat, menjadi sebesar Rp13,09 

miliar atau naik 5%.

Dalam proses operasionalnya, XL Axiata didukung 

oleh berbagai pemasok, termasuk pemasok barang 

dan jasa.  Pemasok utama kami adalah pemasok 

jasa dan peralatan telekomunikasi yang telah 

memiliki reputasi internasional seperti Huawei 

dan Ericsson, yang mempraktikkan prinsip-prinsip 

keberlanjutan dalam seluruh aspek usahanya dan 

telah mempublikasikan laporan keberlanjutannya.  

[GRI 102-9]

Selain pemasok di bidang teknis, kami memiliki 

berbagai pemasok lainnya, seperti pemasok ATK 

dan pemasok khusus untuk setiap departemen.  

Semua pemasok XL Axiata dipastikan telah 

mematuhi standar yang berlaku di XL Axiata 

dan peraturan perundangan yang berlaku 

di Indonesia Sepanjang para pemasok lokal 

memenuhi syarat, XL Axiata sedapat mungkin 

memanfaatkan pengadaan barang dan jasa dari 

mereka.  Pemasok lokal yang disebutkan di sini 

adalah para pemasok yang berasal dari Indonesia.   

Pada tahun pelaporan, tercatat ada 666 pemasok 

barang dan jasa, di mana 94% adalah pemasok 

lokal, sisanya merupakan vendor dari luar negeri.  

Nilai belanja barang dan jasa untuk pemasok lokal 

adalah sebesar 97% dari total belanja pada tahun 

2019. [GRI 204-1]

Kami melakukan pembinaan, pemantauan dan 

evaluasi mitra kerja dari waktu ke waktu, untuk 

memastikan terpenuhinya indikator kualitas, 

ketepatan waktu, biaya dan kepatuhan pada 

peraturan perundangan yang berlaku.  Dalam 

pengembangan Supply Chain management, 

XL Axiata menekankan prinsip keberlanjutan 

dan kepedulian lingkungan, contohnya dengan 

menerapkan sistem paperless dan otomatisasi 

e-transaction dari proses e-PO hingga e-invoice.  

Diharapkan penerapan sistem ini akan mengurangi 

timbulan sampah.
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Dalam periode pelaporan, XL Axiata mengadakan 

berbagai program-program CSR yang berfokus 

pada masyarakat. Kami menyediakan solusi 

digital yang inovatif sehingga masyarakat melek 

teknologi dan siap bersaing di industri 4.0.  Untuk 

setiap program CSR, kami melakukan survei 

untuk memahami kebutuhan mereka, sehingga 

program-program yang dilaksanakan dapat tepat 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara 

langsung maupun tidak.  Seluruh program-program 

CSR kami disusun dengan melibatkan masyarakat 

dan dievaluasi secara berkala untuk menilai dampak 

dan keefektifannya. [GRI 413-1]

Salah satu kesulitan para nelayan adalah 

menentukan di mana terdapat populasi ikan.  

Akibatnya, tidak jarang mereka melaut dan 

menghabiskan biaya serta BBm tanpa memperoleh 

hasil yang berarti, alias mengalami kerugian.  Untuk 

itu, XL Axiata menciptakan Aplikasi Laut Nusantara.  

Aplikasi “Laut Nusantara” didukung basis informasi 

yang lengkap dan real time, dengan sumber data 

sepenuhnya dari Balai Riset dan Observasi Laut 

(BROL). Sebagai lembaga riset dan observasi 

kelautan di bawah Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, BROL memiliki data kelautan yang 

sangat lengkap dan sangat berguna untuk 

pengembangan di bidang kelautan, termasuk 

manfaat praktis bagi nelayan kecil.  Data-data 

dari BROL juga up to date dan berdasarkan riset 

dan observasi laut di seluruh wilayah Nusantara. 

Semua informasi kelautan yang terdapat dalam 

Aplikasi Laut Nusantara ini didapat secara langsung 

dari stasiun bumi Balai Riset dan Observasi Laut, 

sehingga tidak diragukan keakuratannya. Updating 

data dilakukan setiap tiga hari berdasarkan data 

dari satelit khusus. Sementara itu, data yang 

bersifat prakiraan berdasarkan analisa data selama 

20 tahun ke belakang. Tim XL Axiata dan BROL 

sebelumnya sudah melakukan penelitian dan 

survei ke sejumlah komunitas nelayan di berbagai 

daerah untuk mengetahui kebutuhan mereka terkait 

informasi seputar aktivitas penangkapan ikan.

1.b LAUT NUSANTARA  [GRI 203-1]

Program CSR XL Axiata, Laut Nusantara, dinobatkan sebagai “The 
Best Creating Shared Value” oleh Majalah SWA/MIX karena dinilai 

memiliki sasaran dan strategi yang jelas dan konsisten, mendukung 
pencapaian SDGs, dan berdampak positif.

Laut Nusantara adalah aplikasi yang ditujukan untuk para nelayan di mana 
mereka bisa memperoleh informasi tentang populasi ikan, sehingga mereka bisa 
mendapatkan hasil yang maksimal. [GRI 203-2] 

Bekerja sama dengan: 
KKP-BROL, Bakamla

25.000 
pengunduh

8.433 
pengguna aktif

Ayo pakai aplikasi 
ini, beritahu semua 
nelayan!

Susi Pujiastuti
menteri Kelautan dan Perikanan
(2014-2019)

1

17

6

2

4 7

8
14

15

16

5

9

10

11

12

13

3 22

18 1920

21

1. Desa Perancak – 

Bali

2. Pandeglang

3. Lombok Tengah

4. Kenjeran - Surabaya 

- Sendangbiru – 

malang

5. Prigi – Trenggalek

6. Pekutatan – Bali

7. Desa Sumber Waru 

– Situbondo

8. Desa Karangantu – 

Serang

9. Kecamatan Greges 

- Gresik

10. Indramayu

11. Banyuwangi

12. Pangandaran

13. Denpasar

14. Tanjung Kait

15. Cilincing 

16. Bekasi

17. Pengambengan

18. Natuna

19. Pulau Sebatik, 

Kab. Nunukan, 

Kalimantan Utara

20. Desa Silo Baru, 

Kabupaten Asahan, 

Sumatera Utara

21. Ende-NTT

22. maumere

Sosialisasi di tahun 2019 diadakan di:
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2. NURTURING PEOPLE
Tidak hanya membawa 
Indonesia ke era digital melalui 
pengembangan infrastruktur 
digital, XL Axiata juga 
berkomitmen untuk memajukan 
sumber daya manusia dalam era 
digital ini.

XL Axiata terus berfokus pada tujuan untuk 
menjadi penyedia layanan data dan digital pilihan 
utama di Indonesia.  Untuk itu, pengembangan 
karyawan atau Human Capital (HC) menjadi 
bagian terpenting untuk meraih keunggulan dan 
mencapai tujuan perusahaan.  Kami berkomitmen 
untuk membangun setiap insan XL Axiata yang 
berkompeten dan memiliki integritas, untuk menjadi 
tulang punggung perusahaan melalui prinsip-prinsip 
yang modern, cerdas dan akrab dengan proses 
digitalisasi.

Kami menyiapkan infrastruktur yang handal 
dan modern dalam bentuk aplikasi digital untuk 
menangani keseluruhan proses HC, seperti 
rekrutmen, manajemen kinerja, pelatihan dan 
pengembangan, manajemen suksesi, dan lainnya.  
Pemutakhiran (update) data karyawan, proses 
permohonan cuti, dan persetujuan lainnya juga 
dilakukan secara digital.  

Proses digitalisasi ini juga dilakukan untuk 
mendukung kegiatan operasional sehari-hari, 
seperti pemesanan ruang rapat, mendistribusikan 

dokumen, dan lainnya.  Tidak ketinggalan, proses 
digitalisasi ini juga mendukung kolaborasi dan 
keakraban karyawan, contohnya dengan adanya 
internal sosial media untuk seluruh karyawan.  Dua 
tujuan digitalisasi dalam HC adalah:
• Meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses 

pengelolaan sumber daya manusia (SDm).
• Membantu analisa dalam pengambilan 

keputusan yang menyangkut SDm dan 
keputusan bisnis terkait.

Kami juga menerapkan EVP (Employee Value 
Proposition) yaitu strategi yang dibangun untuk 
memberi imbalan bagi karyawan yang telah 
menyumbangkan ketrampilan dan kemampuannya 
bagi perusahaan.  EPV juga merupakan “employee 
branding” di mana setiap karyawan dapat 
mengerti keunikan dan keunggulan bekerja di XL 
Axiata.  Diharapkan EPV ini dapat menumbuhkan 
rasa kebanggaan, keterikatan dan kebersamaan, 
sehingga XL Axiata dapat menarik dan 
mempertahankan talenta terbaik.

Karyawan 
Merupakan 
Generasi 
Milenial dan 
Generasi Z

81% 1.606
Total Karyawan Permanen  
dan Kontrak

2.a MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA DI XL AXIATA
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DEMOGRAFI KARYAWAN  [GRI 102-8]

Jumlah karyawan berdasarkan kontrak kerja kepegawaian (tetap dan temporer) dan gender

Keterangan 2019 2018 2017

Pria Wanita Pria Wanita Pria Wanita 

Pekerja Tetap 954 432 1.001 460 1.003 466

Pekerja Temporer 168 52 164 52 137 46

1.122 484 1.165 512 1.140 512

Total 1.606 1.677 1.652

Jumlah karyawan berdasarkan kontrak kerja kepegawaian (tetap dan temporer), 
berdasarkan wilayah

Wilayah 2019 2018 2017

Tetap Temporer Tetap Temporer Tetap Temporer 

Central 40 27 41 18 51 17

East 54 27 60 27 69 15

Jabo 1.244 148 1.313 156 1.298 144

West 48 18 47 15 51 7

Total 1.386 220 1.461 216 1.469 183

Jumlah Pekerja berdasarkan Kontrak Ketenagakerjaan dan Gender

Keterangan 2019 2018 2017

Pria Wanita Pria Wanita Pria Wanita

Pekerja penuh waktu 954 432 1.001 460 1.003 466

Pekerja paruh waktu 168 52 164 52 137 46

Total 1.122 484 1.165 512 1.140 512

Keterangan 2019

Pria % Wanita % Total

Presiden Direktur 0 0,00 1 100,00 1

Direktur 3 75,00 1 25,00 4

Chief 4 100,00 0 0,00 4

Group Head 31 65,96 16 34,04 47

Head 122 70,93 50 29,07 172

Lead 12 92,31 1 7,69 13

Individual Contributor 950 69,60 415 30,40 1.365

Total 1.122  484  1.606

Keterangan Di bawah 30th 30–50 tahun Di atas 50 tahun

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

Presiden Direktur 0 0 0 0 1 3

Direktur 0 0 3 0 1 3

Chief 0 0 3 0 1 3

Group Head 0 0 41 3 6 15

Head 0 0 169 13 3 8

Lead 0 0 12 1 1 3

Individual Contributor 255 100 1.084 83 26 67

Total 255 100 1.312 100 39 100

KEBERAGAMAN BADAN TATA 
KELOLA DAN KARYAWAN 
[GRI 405-1]

Keberagaman di tempat kerja menjadi sumber 

inovasi dan kreativitas yang berdampak positif bagi 

perusahaan. Dalam keberagaman, berbagai ide, 

kepribadian, dan pengalaman yang berbeda dapat 

dimunculkan. Untuk itu, kami membuka kesempatan 

bagi karyawan dari berbagai latar belakang untuk 

bergabung dalam XL Axiata.  

Di bawah ini tabel yang menggambarkan 

keberagaman komposisi badan tata kelola dan 

karyawan XL Axiata.  yang termasuk badan tata 

kelola adalah Presiden Direktur, Direktur, Chief.  

Sedangkan yang termasuk karyawan adalah Group 

Head, Head, Lead, Individual Contributor . 
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yaitu kompetensi yang diperoleh selama 

pengalaman kerjanya. Kompetensi 

fungsional dan kepemimpinan dibedakan 

menjadi beberapa level sesuai dengan 

tanggung jawab posisi yang berbeda.

• Kesesuaian budaya: Nilai-nilai diri kandidat 

dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai 

XL Axiata, yang dirinci lagi menjadi 

nilai (values) dan model kepemimpinan 

manajemen.

• Komitmen: Motivasi profesional seorang 

kandidat dalam bekerja dan aspirasi karir 

kandidat terhadap posisi yang dituju . 

• Ketangkasan: Kemampuan kandidat 

beradaptasi dan menghadapi dinamika 

perubahan yang cepat (volatility), isu dan 

peristiwa yang tidak terduga (uncertainty), 

kompleksitas organisasi (complexity), 

dan ketidakjelasan suatu hal atau kondisi 

(ambiguity), disingkat sebagai VUCA.  

Keempat aspek tersebut dinilai dengan alat 

ukur kemampuan kognitif dan ketangkasan 

belajar, serta wawancara tentang 

pengalaman kandidat.

Pada tahun pelaporan, XL Axiata merekrut 

145 karyawan, yang terdiri dari 100 karyawan 

pria dan 45 karyawan wanita. Perekrutan 

ini dilakukan terutama untuk menggantikan 

karyawan yang mengundurkan diri.  Tingkat 

perputaran karyawan tahun 2019 yaitu 13%.

PEREKRUTAN KARYAWAN BARU DAN PERGANTIAN KARYAWAN [GRI 401-1] 

Perekrutan Karyawan Berdasarkan Gender

Keterangan 2019 % 2018 % 2017 %

Pria 100 69 175 69 120 69

Wanita 45 31 78 31 55 31

TOTAL 145 100 253 100 175 100

Perekrutan Karyawan Berdasarkan Kelompok Usia 

Usia 2019 % 2018 % 2017 %

Usia di bawah 30 tahun 66 46 111 44 72 41

Usia 30-50 tahun 78 54 140 55 100 57

Usia di atas 50 tahun 1 1 2 1 3 2

TOTAL 145 100 253 100 175 100

Perekrutan Karyawan Berdasarkan Wilayah

Wilayah 2019 % 2018 % 2017 %

Central 14 10 7 3 6 3

East 5 3 16 6 9 5

Jabo 120 83 222 88 159 91

West 6 4 8 3 1 1

TOTAL 145 100 253 100 175 100

Pergantian Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Gender 2019 % 2018 % 2017 %

Pria 143 68,10 167 67,34 286 65,90

Wanita 67 31,90 81 32,66 148 34,10

TOTAL 210 100 248 100 434 100

Pergantian Karyawan Berdasarkan Kelompok Usia 

Usia 2019 % 2018 % 2017 %

Usia di bawah 30 tahun 72 34,29 52 20,97 84 19,35

Usia 30-50 tahun 135 64,29 183 73,79 319 73,50

Usia di atas 50 tahun 3 1,43 13 5,24 31 7,14

TOTAL 210 100 248 100 434 100 

Pergantian Karyawan Berdasarkan Wilayah

Wilayah 2019 % 2018 % 2017 %

Central 9 4,29 16 6,45 9 2,07

East 12 5,71 16 6,45 10 2,30

Jabo 184 87,62 212 85,48 408 94,01

West      5 2,38 4 1,61 7 1,61

TOTAL 210 100 248 100 434 100

Alasan Pergantian Karyawan 

Alasan 2019 2018 2017

Pria Wanita Pria Wanita Pria Wanita

mengundurkan diri 119 58 133 71 253 133

meninggal dunia 2 -  2 -  -  - 

Kontrak berakhir 15 7 19 8 27 12

Tidak terhitung 6 2 5 -  -  1

Tidak lolos masa percobaan 1 -  4 1 2 2

Pensiun  - -  4 1 4 - 

TOTAL 143 67 167 81 286 148

all invol & vol

all invol & vol

TALENT MANAGEMENT
Untuk memastikan ketersediaan pemimpin, 

XL Axiata berupaya untuk merekrut, 

mempertahankan dan melatih karyawan melalui 

proses “talent management.” Khususnya, melalui 

talent management ini, kami ingin memastikan 

ketersediaan calon pemimpin di berbagai lini 

perusahaan.  Kami merancang proses suksesi 

yang terstruktur, dimulai dari tahapan identifikasi, 

pengembangan, penempatan, dan penilaian kerja. 

 

1. PENERIMAAN KARYAWAN

Proses membangun karyawan yang berkualitas, 

dimulai dari sistem perekrutan talent yang 

tepat.  Untuk itu, XL Axiata membuka 

kesempatan kerja yang seluas-luasnya melalui 

LindkedIn, jobstreet, pameran kerja, serta 

email-email yang dikirim ke recruitment@

xl.co.id, di samping bekerja sama dengan 

perusahaan rekrutmen di dalam dan luar negeri 

guna mendapatkan kandidat dengan kualitas 

yang tinggi. 

Dalam melakukan rekrutmen, kami 

mempertimbangkan empat faktor berikut ini: 

• Kompetensi: Kemampuan/ keahlian/ 

pengetahuan kandidat sesuai dengan 

jabatan yang dituju dan terdiri dari 

kompetensi fungsional atau yang 

berkaitan dengan pelaksanaan tugas 

kandidat, kepemimpinan, dan pivotal, 
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Dalam proses perekrutan maupun 

pengembangan serta promosi karyawan, 

XL Axiata menerapkan keterbukaan dan 

kesempatan setara, di mana setiap karyawan 

yang berpotensi memiliki kesempatan yang 

sama untuk berkembang.  Oleh karenanya, 

tidak terdapat insiden diskriminasi selama tahun 

pelaporan. [GRI 406-1]

2. PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN 

KARYAWAN [GRI 404-2]

Program pelatihan dalam XL Axiata disesuaikan 

dengan perubahan yang pesat di bidang 

teknologi dan dunia usaha.  Pelatihan dilakukan 

melalui berbagai metode, seperti tatap muka, 

virtual class, aplikasi pembelajaran daring 

(Lynda.com), dan aplikasi e-LmS (Electronic 

Learning management System) yang 

terintegrasi dengan program HC lainnya seperti 

pengelolaan talenta, kinerja dan karir. 

Program-program pelatihan ini memadukan 

berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan 

kebutuhan karyawan, seperti pembelajaran 

mandiri, coaching, buddying & inspiring session, 

serta pembelajaran melalui penugasan.  Empat 

pendekatan holistik yang kami tuju adalah:

• Pengembangan pribadi

• Pengembangan berbasis edukasi

• Pengembangan berbasis hubungan dan 

interaksi

• Pengembangan berbasis pengalaman

model pengembangan karyawan XL Axiata 

adalah sebagai berikut:

Secara khusus, program pelatihan dan 

pengembangan karyawan berfokus pada 

fungsi setiap karyawan, sehingga mereka dapat 

terasah di bidangnya dan secara langsung 

mendukung tujuan strategis perusahaan.  

Program pelatihan dan pengembangan 

karyawan XL Axiata terdiri dari:

• Data Analytics: Business Optimization 

Data Technology (Data Scientist & Data 

Engineering), Power BI, Greenplum, 

Teradata, Axiata Analytics Center & Ab 

Initio. 

• Scrum & Agile Development: Basic Scrum, 

Intermediate Scrum, Professional Scrum 

Certification (Professional Scrum Master & 

Professional Scrum Product Owner).

• TI & Telco: Dev Ops, Cyber Security, 

Building Apps, COBIT 5, Automatic Testing, 

IOT & 5G.

• Penjualan: GTm Strategy, Direct Channel & 

Key Account management.

• Kepemimpinan: 9 Leadership 

Transformation.

• Inovasi Bisnis: XBOKS Business Innovation & 

XCUBE Business Incubation.

Selain program-program tersebut, kami 

juga menjalankan program SKKNI (Standar 

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) di bidang 

telekomunikasi, untuk memastikan bahwa setiap 

karyawan memiliki keandalan dan sertifikasi 

yang dibutuhkan untuk melakukan tugas-

tugasnya, contohnya: sertifikasi RF Planner; 

Signaling Engineering; Traffic Engineering; 

Core Planning Engineering; dan Perekayasa, 

Pengoperasian dan Pemeliharaan RAN.

Kami juga memastikan agar semua 

pengetahuan dalam organisasi dapat 

dimanfaatkan secara optimal.  Untuk itu, 

kami mengembangkan sistem Knowledge 

management untuk mendokumentasikan 

secara sistematis pengetahuan yang ada, baik 

berupa pengetahuan tacit, yaitu pengetahuan 

dalam benak tiap orang, maupun pengetahuan 

eksplisit, atau pengetahuan yang sudah 

diekspresikan.

Kegiatan lain yang kami lakukan adalah saling 

berbagi pengetahuan (knowledge sharing) di 

dalam organisasi demi kemajuan XL Axiata 

secara umum, maupun pengembangan setiap 

karyawan , seperti Community of Practice 

(XL-Labs), Community of Expert (Train the 

trainer, PmCoE), Sharing from Executive/Expert 

(ShrEX), Knowledge Day, dan Bedah Buku.

Berikut ini keterangan mengenai jam pelatihan 

karyawan XL Axiata. [GRI 404-1]

Rata-rata jam pelatihan per tahun menurut gender [GRI 404-1]

Keterangan 2019 2018 2017

Pria 26,30 32,69 25,99

Wanita 24,93 27,18 23,33

Rata-rata jam pelatihan per tahun menurut kategori karyawan [GRI 404-1]

Keterangan 2019 2018 2017

Top management (Dir, Chief) 57,33 43,63 57,78

middle management (GH) 71,21 43,82 27,01

Lower management (Head, Lead) 31,89 46,02 35,81

Staff (L4) 23,30 28,49 23,56

BUSINESS INPUT

DEVELOPMENT 
FOCUS

BUSINESS IMPACT

In-Class Coaching & MonitoringIndividual Assignment

Leadership Functional 
Technical Core General MAPPING

ASSESMENT & gAP 
ANALYSIS
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COMPETENCIES

CRITICAL FuCTIONS & 
CRITICAL POSITIONS
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3. PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN

Kemajuan perusahaan tidak dapat dipisahkan 

dari pengembangan para pemimpin yang akan 

mengembangkan perusahaan tersebut.  Untuk 

4. TINJAUAN KINERJA KARYAWAN

Selain berguna  untuk mengevaluasi 

produktivitas karyawan demi kemajuan 

perusahaan, penilaian kinerja juga memberikan 

dorongan bagi karyawan untuk meraih potensi 

mereka yang tertinggi.  Penilaian kerja ini juga 

berguna untuk pengembangan diri mereka, 

selain untuk peningkatan karir.  

Penilaian dilakukan dua kali setahun, melibatkan 

seluruh karyawan dari berbagai kategori 

karyawan, baik pria maupun wanita. Aspek 

yang dinilai adalah indikator kinerja yang 

penting (70%), di samping nilai-nilai XL Axiata 

(30%).  Untuk menjaga obyektivitas, penilaian 

itu, kami merancang program kepemimpinan 

berjenjang untuk melatih para calon pemimpin 

mengelola XL Axiata.  Program-program 

tersebut adalah:

dilakukan secara berjenjang, dimulai dengan 

penilaian mandiri oleh karyawan tersebut, 

dilanjutkan dengan telaah penilaian mandiri 

oleh atasan langsung dari yang bersangkutan, 

untuk kemudian dilakukan penilaian panel 

pada tingkat yang lebih tinggi, dan terakhir 

persetujuan Direksi.

Penilaian kinerja ini digunakan sebagai panduan 

untuk pengembangan ketrampilan jangka 

pendek dan jangka panjang, di samping 

penentuan remunerasi.  Kami juga menerapkan 

program PIP (Performance Improvement Plan), 

yaitu program wajib bagi karyawan yang 

membutuhkan peningkatan dengan 

High Performance Leadership

• Connecting with yourself

• Connecting People

• Setting Direction & Ensuring 

Executing

MBA/MM

Post Graduate Scholarship 

Program

(For Selected Leaders)

Intermediate 3A
Coaching Skills

Intermediate 2A
FLm Leading 
yourself

Intermediate 1A
Emerging Leadership

Intermediate 3B 
Business Simulation

Intermediate 3C 
Strenghthen 
Leadership

Intermediate 2B 
FLm Leading Others

Intermediate 1B 
FLm Leading Others

Intermediate 2C 
FLm Leading Work 
& Business

Intermediate 1C 
FLm Leading Work 
& Business
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Supervisor Dev. 
Program

Basic 1A
Leading Self

Basic 3B 
Coaching & 
mentoring

Intermediate 2B 
FLm Leading 
Others

Intermediate 2C 
FLm Leading Work & 
Business

Intermediate 3C 
Personal Excellence 
Dev.

managerial 
Effectiveness

target tertentu yang dilaksanakan di bawah 

pengawasan pimpinan.

Pada tahun pelaporan, kami telah melakukan 

proses penilaian kinerja terhadap seluruh 

karyawan (100%), baik karyawan pria maupun 

wanita, dari berbagai tingkatan jabatan.  

[GRI 404-3] 

GAJI DAN REMUNERASI

Remunerasi yang kompetitif yang kami 

berikan menjadi insentif bagi karyawan untuk 

melanjutkan karir mereka bersama XL Axiata. Kami 

memerhatikan kesejahteraan karyawan dengan cara 

menyediakan gaji dan fasilitas yang menarik, yang 

diberikan dengan obyektif sesuai dengan prestasi, 

jabatan dan kompetensi karyawan.  Prinsip yang 

kami terapkan adalah 3P, yaitu position, person 

dan performance, dan kami tidak membedakan 

gaji maupun remunerasi antara karyawan pria dan 

wanita. [GRI 405-2]

Untuk memastikan bahwa kami memberikan 

remunerasi yang kompetitif, XL Axiata melakukan 

survei remunerasi dalam industri sejenis.  Selain 

remunerasi berupa gaji dan fasilitas, karyawan 

mendapatkan insentif jangka panjang yang 

diberikan secara tunai maupun berupa saham.  

Perhatian kami terhadap keluarga karyawan juga 

kami tunjukkan dengan program LLP (Let’s Learn 

Program), yaitu dana yang disediakan untuk 

pengembangan ketrampilan dan pengetahuan 

karyawan beserta keluarga mereka (istri/suami dan 

anak). Program-program yang dibiayai termasuk 

program sertifikasi, kursus (memasak, perancanaan 

keuangan, dll), biaya sekolah, dan program 

pengembangan individu lainnya.  Pada tahun 

pelaporan, lebih dari 90% karyawan memanfaatkan 

program ini.  Tanggapan mereka sangat baik, dan 

karyawan merasa diapresiasi karena perusahaan 

peduli pada pengembangan diri dan keluarga 

mereka. 

Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan 

sementara atau paruh waktu [GRI 401-2]

Bentuk Tunjangan Pekerja Tetap Pekerja Kontrak 

Tunjangan Hari Raya √ √

Tunjangan Cuti (diberikan dalam bentuk hari) √ √

Tunjangan Pajak Penghasilan √ √

Tunjangan Transportasi √ √

Asuransi Jiwa (bagian dari JKK jamsostek) √ √

Perawatan Kesehatan √ √

Cuti melahirkan √ √

Kepemilikan Saham √ √

Tunjangan Pendidikan untuk karyawan dan keluarga √ √

Tunjangan komunikasi √ √

DPLK √ -

XL Axiata tidak membedakan gaji pokok dan remunerasi antara perempuan dan laki-laki.  Pemberian gaji dan 

remunerasi didasasrkan atas kompetensi.
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PERSIAPAN MASA PENSIUN 

[GRI 201-3]

Kami menghargai dedikasi dan loyalitas karyawan 

yang telah berkarya bersama XL Axiata, kami 

mempersiapkan program pensiun bagi karyawan 

yang akan memasuki masa purna bakti yaitu 56 

tahun.  Kami mempersiapkan mereka secara finansial 

maupun mental.  XL Axiata menyediakan program 

pensiun berupa asuransi manulife (manfaat hari tua) 

dan BPJS pensiun.  Untuk BPJS Pensiun, karyawan 

menyumbangkan gaji mereka sesuai dengan 

peraturan pemerintah, dan untuk manulife, mereka 

menyumbangkan 3% dari gaji pokok dikurangi BPJS 

Pensiun.  Program-program ini bersifat wajib, namun 

telah kami siapkan sedemikian rupaya agar tidak 

memberatkan para karyawan. 

Di samping persiapan finansial, kami juga memberikan 

persiapan dalam hal mental dan ketrampilan dengan 

mengadakan seminar khusus mengambil topik 

entrepreneurship bagi yang akan memulai wirausaha, 

atau persiapan untuk melamar pekerjaan bagi yang 

ingin melanjutkan bekerja di tempat lain.  

PENGELOLAAN HUBUNGAN 
KERJA

Perhatian XL Axiata terhadap kesejahteraan 

karyawan diwujudkan dengan membuka 

kesempatan bagi karyawan untuk mengungkapkan 

suaranya melalui serikat pekerja.  Pengelolaan 

hubungan kerja dengan karyawan didasarkan atas 

aturan perusahaan dengan menjunjung tinggi 

Hak Azasi manusia (HAm) dan kebijakan yang 

menunjung tinggi kesejahteraan karyawan.

Kami menghargai hak berserikat dan berkumpul 

sesuai  undang-undang Ketenagakerjaan No. 

13/2003 dan aturan ILO Convention 87 dan 98, 

yang menegaskan bahwa karyawan memiliki 

kebebasan untuk mendirikan organisasi sebagai 

wadah yang menjembatani hubungan industrial 

antara karyawan dan manajemen.  Serikat Pekerja 

XL (SPXL) telah tercatat pada Kementrian Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi sejak tahun 2003, dan 

sejak itu SPXL menjadi mitra manajemen dalam 

membangun iklim kerja yang kondusif bagi 

perusahaan maupun setiap karyawan. 

Sebagai sarana pembinaan hubungan dan 

meningkatkan engagement karyawan, XL Axiata 

mengadakan berbagai kegiatan yang melibatkan 

manajemen dan karyawan sebagai berikut:

• XL Club 

• Group Gathering 

• Mudik Karyawan 

• Break the Fast with management 

• Safari Ramadhan 

• Halal Bihalal Directorate 

• Fruit Attack 

• XL Axiata anniversary 

Hubungan perusahaan dan karyawan juga diatur 

dalam Perjanjian Perusahaan. Di dalamnya termasuk 

kesepakatan mengenai gaji, kondisi kerja, tunjangan 

dan aspek lain yang menyangkut kompensasi serta 

hak-hak pekerja.  Perjanjian ini mencakup seluruh 

karyawan (100%) yang bekerja di XL Axiata. 

[GRI 102-41]

 

KESEHATAN DAN KESELAMATAN 
KERJA (K3) 

Komitmen XL Axiata terhadap kesehatan dan 

keselamatan setiap karyawan dinyatakan dengan 

butir-butir yang tercakup dalam Peraturan 

Perusahaan (PP).  Kami juga memiliki “Kebijakan 

K3 – XL Axiata” yang menyatakan bahwa, 

“Perseroan berkomitmen  untuk meningkatkan  

kepuasan  pelanggan  dan  menyediakan tempat 

kerja yang efisien,  sehat dan aman  bagi  pekerja  

dan  pelanggan  dengan  penerapan  program  

peningkatan  berkelanjutan  melalui  Sistem 

manajemen Kesehatan &  Keselamatan Kerja 

dengan cara menjunjung tinggi dan menerapkan 

aspek K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasional.” 

Kami mewujudkan komitmen ini dengan 

membentuk tim Panitia Pembina Keselamatan 

Kesehatan Kerja (P2K3) yang bertugas untuk 

membangun budaya sadar K3 secara konsisten.  

Tim ini terdiri dari 17 orang dari unsur manajemen 

(tingkat Direktur, VP dan manajerial) serta 

perwakilan karyawan dari 5 wilayah.  Salah satu 

tugas tim ini adalah memberikan laporan kinerja 

keselamatan XL Axiata setiap triwulan, dan komite 

ini mewakili seluruh karyawan yang tergabung pada 

XL Axiata. [GRI 403-1]

Selain melakukan sosialisasi K3 pada karyawan, dari 
waktu ke waktu kami melakukan latihan prosedur 
tanggap darurat, seperti kebakaran, gempa, 
ledakan, kerusuhan, ancaman bom dan kecelakaan 
kerja.  Berbagai kegiatan yang kami lakukan untuk 
meningkatkan kinerja aspek K2 di antaranya: 
• Simulasi pemadaman kebakaran menggunakan 

fire hydrant 
• Simulasi penggunaan APAR 
• Simulasi keadaan darurat dan evakuasi 
• Sosialiasi kegiatan P2K3 Nasional 
• Pelatihan penanggulangan kebakaran 
• Induksi K3

Kami juga melakukan proses audit keselamatan 
dan kesehatan kerja secara berkala yang dilakukan 
oleh pihak ketiga.  Pada tahun pelaporan, XL Axiata 
berhasil merarih hasil audit di atas ketentuan yang 
ditetapkan oleh  Kementerian Ketenagakerjaan 
Republik Indonesia.

Dalam upaya menjamin kesehatan kerja karyawan, 
kami menyediakan berbagai fasilitas kesehatan 
seperti sarana olah raga (gym), pemeriksaan 
kesehatan menyeluruh (medical check-up), dan 
klinik lengkap dengan dokter yang siap sedia pada 
waktu-waktu tertentu. 

ORGANISASI P2K3

P3K3 secretary
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melalui  XL Future Leaders (XLFL), kami mengembangkan keterampilan mahasiswa untuk menghadapi 
dunia saat ini yang berubah dengan sangat cepat.  Para siswa dilatih untuk sigap dalam mengelola 
perubahan dan menangani ketidakpastian sementara tetap mengarahkan fokus untuk meraih tujuan. 
Program ini berupa program pengembangan kepemimpinan selama dua tahun, yang tidak hanya 
bermanfaat bagi para peserta, tetapi juga berdampak bagi komunitas tempat mereka berkarya. 
Kurikulum program XLFL dikembangkan oleh para pakar pendidikan, yang merupakan hasil dari berbagai 
riset.  Keefektifan program ini didukung oleh faktor sistem pembelajaran yang merupakan gabungan 
dari program pembelajaran online, workshop tatap muka, dan pengalaman kerja, yang diharapkan dapat 
mempersiapkan siswa mengambil peran kepemimpinan dalam komunitas mereka, maupun di berbagai 
perusahaan nasional dan internasional.

XL Future Leaders 
(XLFL) adalah 
program pelatihan 
dan pengembangan 
kepemimpinan 
untuk melatih dan 
mengembangkan 
calon pemimpin masa 
depan bangsa yang 
dikhususkan untuk 
Mahasiswa/i di seluruh 
Indonesia.

17.000 150 150

DILUNCURKAN 
TAhUN 2012, TAhUN 
2019 SUDAh 

8 ANGKATAN 
YANG BERGABUNG

SETIAP ANGKATAN 
MENDAPATKAN

10X 
WORKSHOP

WORKSHOP DI 
6 KOTA 
(JAKARTA, BANDUNG, 
YOGYAKARTA, 
SURABAYA, MEDAN, 
MAKASSAR)

pendaftar 

Angkatan 8

mahasiswa 

diterima menjadi 

Angkatan 8, dari 

45 perguruan 

tinggi 

di 20 provinsi

mahasiswa 

diluluskan dari 

Angkatan 6, 

berasal dari 

35 perguruan 

tinggi negeri dan 

swasta

2.b XL FUTURE LEADERS (XLFL)

Jordi Lokananta
(XLFL Batch 2)

MEMBUKA PERSPEKTIF

“XLFL program membuka perspektif saya mengenai 
langkah-langkah profesional yang akan saya kejar dalam 
hidup saya.  Kurikulum yang struktural membantu saya 
dalam pengembangan diri, dan sangat penting untuk 
menghubungkan latar belakang saya di bidang teknik 
dengan pekerjaan yang saya lakukan saat ini.”

MEMBANGUN KARAKTER

“XLFL adalah sarana terbaik untuk membangun karakter 
dan ketrampilan berkolaborasi. Sistem ini memberikan 
dukungan yang positif, yang memotivasi saya untuk 
bekerja sama dengan pakar interdisipliner dan dalam 
tingkatan internasional.”

Annisa Ika 
(XLFL Batch 1)

MENGUBAH CARA MEMANDANG DIRI

“XLFL mengubah saya dari seseorang yang enggan 
mencoba hal-hal baru dan melakukan pendekatan pada 
orang-orang baru, menjadi seseorang yang riang dan 
tidak sabar untuk terjun dalam lingkungan yang baru 
dengan orang-orang yang baru!  menjadi bagian dari 
program ini membuat saya mengubah cara pandang 
terhadap diri saya sendiri, dan hal itu mengubah banyak 
hal lain.”

Tatyana A. Ibrahim
(XLFL Batch 7, Surabaya)

BELAJAR BERKOLABORASI

“Sungguh luar biasa bisa menjadi bagian dari 
perjalanan XLFL.  Saya melangkah pada sesuatu 
yang baru, lingkungan yang positif, yang membantu 
saya bertumbuh menjadi seseorang yang lebih baik, 
dan untuk menjadi teman yang mendukung, bukan 
berkompetisi di kelas, melainkan saling mendorong.” 

Agnes Angela 
Stephanie Siregar
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Setiap angkatan yang akan lulus diwajibkan untuk membuat sebuah tugas yang bermanfaat untuk 

masyarakat sekitar. Tahun ini, mahasiswa angkatan 6 ditugaskan membuat proyek solusi digital berbasis 

IoT yang bertujuan agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan era industri 4.0 dan dapat beradaptasi 

dengan teknologi digital. Sebanyak 25 inisiatif proyek IoT telah dihasilkan oleh XLFL angkatan ke-6, berikut 

ini beberapa di antaranya. 

Deskripsi
mendukung operasional bank sampah dan 
memaksimalkan efisiensi ruang dengan dukungan 
e-money. 

Dampak
• Bank sampah lebih aktif menjemput bola, 

mengurangi timbunan limbah.
• Pengelolaan limbah yang efisien.

Pilah

Kategori 
Pengelolaan Limbah

Deskripsi
mengurangi potensi penculikan anak, terutama anak-
anak berkebutuhan khusus.

Dampak
meningkatkan rasa aman dan kesejahteraan keluarga.

Whereables

Kategori 
Alat untuk digunakan

Deskripsi
memonitor jumlah penumpang (real time) untuk 
menyesuaikan pendingin udara, dan menginformasikan 
kepadatan gerbong.

Dampak
• Penghematan energi (listrik).
• mengurangi potensi pencurian dan pelecehan 

seksual.
• meningkatkan kepuasan pelanggan sehingga 

pengguna transportasi publik juga meningkat, 
akibatnya mengurangi emisi. 

Pakuan

Kategori 
Transportasi

Deskripsi
membantu penderita sinus memonitor kondisi 
lingkungan secara spesifik (suhu, tekanan udara, 
kelembaban) dan memberi peringatan bila kondisi 
lingkungan tidak optimal. 

Dampak
meningkatkan kesejahteraan penderita sinus.

I-Sinus

Kategori 
Alat untuk digunakan

Kategori 
Logistik

Deskripsi
Menghitung jumlah makanan, memberi notifikasi ketika 
pakan ayam hampir habis dan menghitung perkiraan 
pertumbuhan berat, serta  memonitor kebersihan dan 
keadaan lingkungan peternakan (cahaya, suhu, dan 
kelembaban).

Dampak
• Efisiensi dan penghematan sumber daya alam 

(pakan ayam).
• Meningkatkan profitabilitas usaha peternakan.

Tatanen (IPB)

Kategori 
Peternakan Cerdas

Deskripsi
melacak dan mendapatkan data  yang akan digunakan 
untuk mengontrol penggunaan material.

Dampak
Efisiensi dan penggunaan materi dan sumber daya. 

Track Fast
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INTERNET OF THINGS (IOT) [GRI 203-1]



Deskripsi
mengoptimalisasi rute  pengambilan sampah.

Dampak
menurunkan biaya operasional karena pengambilan 
sampah yang lebih efisien.

Bin

Kategori 
Pengelolaan Sampah

Deskripsi
AiR adalah alat pengelola air untuk melacak dan 
mengumpulkan data keadaan sungai-sungai di Jakarta: 
memberikan gambaran tentang kondisi air, tinggi air, 
salinitas, Ph, dan kekeruhan air.

Dampak
• Efektivitas pengelolaan limbah.
• meningkatkan kesehatan masyarakat melalui 

kebersihan sumber air/badan air.  

AIR

Kategori 
Pengelolaan air

Deskripsi
memaksimalkan produksi minyak sawit dengan cara 
menyediakan sistem untuk memonitor pemberian 
nutrisi dan mengelola standar kematangan untuk 
dipanen.

Dampak
• Meningkatkan efisiensi pengelolaan pertanian.
• meningkatkan kualitas minyak sawit.
• meningkatkan nilai ekonomis (harga jual) minyak sawit. 
• Pengelolaan limbah yang efisien.

PALMS

Kategori 
Pertanian

Deskripsi
memetakan dan melacak Bekantan (salah satu satwa 
yang terancam punah), bila seekor Bekantan keluar 
dari wilayah konservasi. 

Dampak
melindungi kelestarian satwa liar yang terancam punah.

Animaps

Kategori 
Alat untuk digunakan

Deskripsi
Mengidentifikasi kecelakaan dan memberitahu kontak 
darurat mengenai kecelakaan tersebut dengan cara 
yang cepat, terukur dan aman.

Dampak
meningkatkan kecepatan bantuan.

HelpMet

Kategori 
Alat untuk digunakan

Deskripsi
Gelang pintar untuk memonitor anak berkebutuhan 
khusus, mendeteksi suhu badan, detak jantung dan 
lokasi anak.

Dampak
meningkatkan rasa aman dan kesejahteraan keluarga.

Embracchium

Kategori 
Alat untuk digunakan

Deskripsi
Dipasang pada setiap sisi mobil untuk memberi 
peringatan akan potensi benturan/tabrakan.  

Dampak
meminimalkan frekuensi kecelakaan, dengan demikian 
mengurangi upaya penipuan oleh pemilik mobil pada 
pada perusahaan asuransi.

Feat

Kategori 
Transportasi

Deskripsi
mengontrol penggunaan listrik melalui telepon genggam, 
mengatur waktu peralatan elektronik yang mati secara 
otomatis, dan menghitung penggunaan listrik tiap bulan. 

Dampak
• mendorong penggunanya untuk mengubah gaya hidup 

mereka dan menggunakan listrik secara bijak dan efisien.
• Penghematan energi.

Savee

Kategori 
Rumah Pintar

Deskripsi
mendeteksi tanah longsor dengan menggunakan 
beberapa sensor yang terhubung dengan aplikasi seluler.

Dampak
• melindungi masyarakat dari bencana. 
• meningkatkan kesejaheraan masyarakat dengan 

memberikan rasa aman. 

CEKATAN

Kategori 
Pengurangan risiko bencana

Deskripsi
memonitor pH, kelembaban, suhu dan deteksi dini dari 
hama/penyakit.

Dampak
• meningkatkan produksi.
• meningkatkan kesejahteraan petani.

Hidrogotchi

Kategori 
Pertanian

Deskripsi
Helm pintar yang memiliki sensor nirkabel yang dapat 
mendeteksi potensi bahaya di wilayah penambangan.

Dampak
• melindungi masyarakat dari bencana. 
• meningkatkan kesejaheraan masyarakat dengan 

memberikan rasa aman.

MinerMet

Kategori 
Alat untuk digunakan

Deskripsi
Solusi parkir pintar di mall untuk membantu memesan 
tempat parkir dengan lebih mudah.

Dampak
Hemat energi dan mengurangi emisi CO2 akibat gas 
buang kendaraan bermotor.

Smark

Kategori 
Parkir cerdas

Deskripsi: Gembok cerdas sepeda motor yang 
dilengkapi dengan data jaringan untuk notifikasi 
telepon, lokasi GPS dan alarm.

Dampak:
meningkatkan keamanan.

XCure

Kategori 
Smart Security

Deskripsi
mendeteksi intensitas cahaya, kelembaban tanah dan 
nutrisi tanaman. 

Dampak
• meningkatkan kualitas hasil tani.
• meningkatkan produksi.
• meningkatkan kesejahteraan petani.

KuTaniku

Kategori 
Agriculture

Deskripsi
Gelang untuk memonitor detak jantung, suhu badan, dan 
tekanan darah ibu hamil secara terus-menerus.  

Dampak
• menjaga kesehatan ibu hamil dan bayi dalam kandungan.
• meningkatkan rasa aman dan kesejahteraan keluarga.

Hamil Pintar Bracelet

Kategori 
Alat untuk digunakan

LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 PT XL AXIATA TBK50 CONTINUE GROWTH IN THE DIGITAL ERA 51

Lap
o

ran  C
E

O
 P

e
ncap

aian X
L

 A
xiata

K
o

m
itm

e
n

  K
e

b
e

rla
n

ju
ta

n
  X

L
 A

x
ia

ta
B

isnis yang
  B

e
rtang

g
ung

 Jaw
ab

Te
ntang

  Lap
o

ran



Deskripsi
mengukur tekanan darah.

Dampak
menjaga kesehatan masyarakat.

Brasure

Kategori 
Alat kesehatan

Deskripsi
Sensor cerdas untuk mengukur berat truk dan 
memonitor kekuatan jembatan gantung.  

Dampak
• Meningkatkan efisiensi kerja. 
• Berpotensi mengurangi jumlah kecelakaan.

LoadGuard

Kategori 
Transportasi

Deskripsi
memonitor kesehatan pekerja dengan dalam upaya 
mencegah penurunan produktivitas.

Dampak
• meningkatkan kesejahteraan pekerja.
• meningkatkan produktivitas usaha.

Healthsense

Kategori 
Alat kesehatan

Deskripsi
Pengecekan kesehatan pohon pada waktu sebenarnya 
untuk pencegahan dini dari penyakit yang mungkin 
menyerang pohon.   

Dampak
menjaga kelestarian lingkungan. 

Healthtree

Kategori 
Pertanian
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XyLC ditujukan untuk membangun softskill para pemimpin muda mengingat bahwa World Economic 

Forum merumuskan 10 kemampuan penting untuk mendukung keberhasilan di era revolusi industri 4.0 ini, 

seperti: kreativitas, pemecahan masalah, berpikir kritis dan kreatif, kolaborasi dan koordinasi, komunikasi, 

kecerdasan emosional dan ketrampilan kognitif yang fleksibel. 

untuk 
membangun 
masa depan 
Indonesia

bekerja sama dengan
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAh

TUJUAN 
PROGRAM
Mendorong 
munculnya 
generasi muda 
yang berkarakter 
dan memiliki jiwa 
kepemimpinan yang 
merupakan modal

600 pelajar
400 sekolah
Diadakan di 6 kota, yaitu: Jakarta, Semarang, Makassar, Medan, 
Yogyakarta dan Surabaya

BELAJAR MENJADI PEMIMPIN KEGIATAN YANG KEREN!

“Setelah saya mengikuti kegiatan XyLC di 

makassar, saya mendapat gambaran bagaimana 

seharusnya seorang pemimpin bersikap dalam 

situasi genting. Pemimpin harus mampu berkorban 

demi kepentingan orang banyak. Tetap optimis dan 

berpikir positif.” Bimo (Member XYLC)

“XyLC? Ini kegiatan keren banget! Di mana lagi 

bisa dapat pelatihan keren tapi gratis begini? 

Usahakan agar kamu daftar dan terpilih di XyLC 

berikutnya ya. Gak bakalan rugi, beneran!” 

 Anggi  (Member XYLC)

2.c XL AXIATA YOUTH LEADERSHIP CAMP (XYLC)
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2.d E-LEARN

mengikuti gaya belajar para milenial yang 
cenderung memanfaatkan sarana digital, 
kami memperluas kesempatan belajar dan 
pengembangan diri secara online melalui eLearn.id. 

Dari waktu ke waktu, XL Axiata mengadakan “kopi 
darat” dengan para peserta eLearn di berbagai 
kota.  Pada tahun 2019, kami mengadakan 7 
acara kopi darat di 6 kota, yang dihadiri lebih dari 
880 peserta, yang dilaksanakan di: Gorontalo-
Universitas Negeri Gorontalo, Padang- Universitas 
Andalas, Samarinda- Universitas mulawarman, 

Kupang- Universitas Citra Bangsa, mataram- 
Universitas Negeri mataram, Palembang-
Universitas Sriwijaya. 

Tahun ini “kopi darat” mengetengahkan berbagai 
topik yang dibutuhkan oleh para pemuda/i seperti:
• Education 4.0 (For lecture)
• Creative Thinking (SCAMPER & The Bono’s Six 

Thinking Hats)
• Career Planning & Creative Thinking

eLearn adalah 
digital yang berisi 
kurikulum XLFL untuk 
pengembangan diri

Diluncurkan 
tahun 2014

Platform dapat diunduh 
gratis melalui eLearn.id, 
dan tanpa melalui seleksi

pengguna aktif
38.000

Total kursus 
online

26



Sofia Nasution 
(Medan)

MENGEMBANGKAN JIWA WIRAUSAHA

“Ilmu yang diberikan eLearn.id sangat penting sekali 
dalam kehidupan sehari-hari, seperti bagaimana 
berpenampilan yang baik, pertanyaan tentang interview, 
dan juga bagaimana menjadi pemimpin yang berjiwa 
wirausaha. eLearn.id adalah satu-satunya situs belajar 
online yang sangat saya sukai, pokoknya eLearn.id the 
best!”

BELAJAR SECARA MANDIRI

“eLearn.id membangkitkan kepedulian saya pada belajar 
mandiri.  Hal ini sebuah pengalaman yang luar biasa, 
khususnya bagi saya, bahwa eLearn.id membantu saya 
dan ratusan anak muda lain untuk memperlengkapi diri 
dengan pengalaman menyeluruh dalam kepempimpinan, 
wirausaha, dan teknologi.”

KETRAMPILAN BICARA DI DEPAN UMUM

“eLearn.id melalui kegiatan kopi darat membantu saya 
dalam mengembangkan potensi untuk bisa berbicara di 
depan umum karena saya belajar langkah-langkah untuk 
menguasai panggung dengan baik.” 

BELAJAR SOFTSKILL

“Kegiatan kopi darat eLearn.id sangat membantu 
mahasiswa kami dalam memahami dan mempelajari 
softskill sebagai pendamping pembelajaran di 
universitas.”

Muhammad 
(Raffi Padang)

Miftahul Jannah 
(Gowa)

Ibu Alfina Dosen STKIP 
(Bulukumba)
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Kemajuan dunia pendidikan tidak terlepas dari 

kesempatan untuk melihat dunia dan mendapatkan 

informasi secara online.  Namun demikian, tidak 

semua sekolah dan siswa bisa mendapatkan 

kesempatan ini karena keterbatasan dana untuk 

mengaksesnya. Untuk itu, XL Axiata menggerakan 

program GDK, di mana pelanggan dapat 

mendonasikan kuota untuk kemajuan pendidikan.

494.100
Penerima manfaat

466,32
TB kuota

1.943
Sekolah

1.943
Router

GDK adalah penggalangan partisipasi pelanggan 
dan masyarakat pada umumnya untuk secara 
sukarela mendonasikan kuota miliknya, 
yang selanjutnya disalurkan bagi peningkatan kualitas pendidikan sekolah-sekolah di berbagai 

pelosok Indonesia.

DITUJUKAN UNTUK 
SMA, SMK, MA

XL MEMBERIKAN 
1 ROUTER UNTUK 
SEKOLAh YANG 
DIPILIh Setiap sekolah mendapatkan 20GB kuota 

data setiap bulan selama 1 tahun

2.e GERAKAN DONASI KUOTA (GDK)
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3. PROCESS EXCELLENCE
Proses yang ekselen dalam tata kelola 
dan setiap kegiatan operasional kami 
mendasari XL Axiata sebagai perusahaan 
yang kokoh dan berkembang. 

Sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi yang 
terdepan di Indonesia, XL Axiata terus melakukan 
transformasi sesuai dengan tren dan perkembangan 
industri terkini.  Kami memantapkan langkah untuk 
membangun perusahaan dengan visi yang dinamis, 
yang dituangkan dalam “roadmap” yang jelas dan 
terarah.  Semua ini dimungkinkan bila dibangun di 
atas dasar tata kelola perusahaan yang baik (GCG/ 
Good Corporate Governance).

Enam prinsip GCG yaitu: transparansi, akutabilitas, 
pertanggungjawaban, independensi, kewajaran 
dan digitalisasi diterapkan dalam setiap aspek 
operasional XL Axiata, dengan memperhatikan 
berbagai peraturan perundangan dan standar 
nasional maupun internasional:

• Undang-undang Republik Indonesia No. 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan 
peraturan pelaksanaannya. 

• Undang-undang Republik Indonesia No.8 
Tahun 1995 Tentang Pasar modal dan peraturan 
pelaksanaannya. 

• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/ 
POJK.04/2015 tanggal 16 desember 2015 
Penerapan Pedoman Tata kelola Perseroan 
Terbuka. 

• Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ 
SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola 
Perseroan Terbuka; 

• Standar tata kelola terbaik di tingkat nasional 
dan ASEAN melalui ASEAN Corporate 
Governance Scorecard/ACGS.

Penerapan praktik terbaik dalam tata kelola 
ditujukan untuk:
• Menjaga akuntabilitas dan independensi dalam 

pelaksanaan tugas setiap unsur XL Axiata, dari 
RUPS hingga Dewan Komisaris dan Direksi.

• Memastikan bahwa setiap keputusan ditetapkan 
dan dilaksanakan sesuai standar moral yang 
tinggi, dengan mematuhi setiap peraturan 
perundangan yang berlaku.

• Mendorong kesadaran setiap unsur dalam 
 XL Axiata untuk bertanggung jawab menjaga 

kelestarian lingkungan dan berkontribusi pada 
masyarakat.

• Memenuhi harapan para pemangku kepentingan 
untuk membangun XL Axiata sebagai 
perusahaan yang profesional, berorientasi 
jangka panjang dengan dukungan sumber daya 
manusia yang unggul.

• Meningkatkan kepercayaan pasar pada 
 XL Axiata.
• Mengoptimalkan keunggulan kompetitif dalam 

mewujudkan XL Axiata sebagai perusahaan 
berkelanjutan.

Kami menekankan tata kelola 
yang baik karena tata kelola 
yang baik memberikan 
struktur untuk pertumbuhan 
yang berkelanjutan dan 
mendorong perusahaan untuk 
meraih keunggulan.

3.a TATA KELOLA [GRI 102-11]
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melalui RUPS setiap pemegang saham berhak 

menggunakan hak suaranya, sesuai jumlah saham 

yang dimilikinya, dan menetapkan sikap pada setiap 

proses pengambilan keputusan  strategis berkaitan 

dengan penentuan masa depan perusahaan.  Sesuai 

Anggaran  Dasar  (AD) XL Axiata, RUPS terdiri atas: 

• RUPS Tahunan yang diselenggarakan satu kali 

dalam setahun, paling lambat 6 bulan setelah 

penutupan tahun buku.  

• RUPS Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang 

Saham yang diadakan sewaktu-waktu sesuai 

dengan kebutuhan.

RAPAT UMUM PEMEGANG 
SAHAM (RUPS)

RUPS merupakan forum internal tempat para 

pemegang saham melakukan  pertemuan  untuk 

membahas dan memutuskan berbagai persoalan 

strategis perusahaan serta mengevaluasi kinerja 

Dewan Komisaris dan Direksi dalam pengelolaan 

perusahaan di bidang ekonomi, sosial maupun 

lingkungan yang berkaitan dengan kepentingan 

usaha dan didasarkan pada anggaran dasar serta 

peraturan perundangan.

UNSUR-UNSUR STRUKTUR TATA KELOLA

Struktur tata kelola XL Axiata disusun sesuai undang-undang yang berlaku, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

DIREKSI

RAPAT UMUM 
PEMEGANG SAHAM

Presiden Direktur

Direktur 
Perusahaan

Komite Direksi Audir Internal & 
Manajemen Resiko

Sekretaris
Perusahaan

Komite Nominasi & 
Remunerasi Komite Audit

DEWAN
KOMISARIS

LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 PT XL AXIATA TBK60

3.b STRUKTUR TATA KELOLA [GRI 102-18]
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DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang 

secara kolektif bertugas dan  bertanggung jawab 

diantaranya untuk: 

• memberikan persetujuan atas rencana bisnis 

termasuk strategi XL Axiata.

• melakukan pengawasan terhadap 

perkembangan XL Axiata  serta kinerja Direksi 

termasuk pelaporan kepada RUPS mengenai 

seluruh tugas dan tindakan pengawasan yang 

dilaksanakan selama tahun buku sebelumnya.

• melaksanakan dan menghadiri Rapat Dewan 

Komisaris, Rapat Gabungan Dewan Komisaris 

dan Direksi berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, serta 

melakukan kajian dan memberikan persetujuan 

atas risalah rapat yang disusun oleh Sekretaris 

Perusahaan.

• melakukan kajian dan memberikan persetujuan 

atas Laporan Tahunan yang disusun oleh 

Direksi.

• mengusulkan Akuntan Publik dan/ atau Kantor 

Akuntan Publik untuk tahun buku berjalan 

dengan tata cara sesuai dengan peraturan yang 

berlaku, guna mendapatkan persetujan RUPS.

• Dewan Komisaris XL Axiata wajib menelaah dan 

memberikan persetujuan atas Aksi Korporasi 

Perseroan berdasarkan batasan kewenangan 

sesuai dengan ketentuang Anggaran Dasar dan 

Peraturan yang berlaku.

• masing-masing anggota Dewan Komisaris 

XL Axiata secara berkala diwajibkan untuk 

mengungkapkan kepemilikan saham oleh 

dirinya maupun keluarganya serta jabatan 

rangkap sebagaimana disyaratkan dalam UUPT 

dan POJK 33/POJK.04/2014.

• melakukan pemantauan serta kajian terhadap 

implementasi Tata kelola di dalam lingkungan 

XL Axiata.

DIREKSI

Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan 

sumber daya perusahaan agar berfungsi secara 

maksimal sesuai dengan arah dan tujuan yang telah 

ditetapkan, serta  bertindak atas nama perusahaan 

dalam urusan di dalam maupun di luar pengadilan. 

Fungsi  pengelolaan  perusahaan oleh  Direksi  

mencakup  5 (lima)  tugas  utama,  yakni:

• Kepengurusan

• Pengelolaan risiko

• Pengendalian  internal

• Komunikasi

• Tanggung jawab sosial

Dalam menjalankan tugas pengelolaan perusahaan, 

Direksi berpedoman kepada  Board manual Direksi, 

yang berisi Pedoman Tata Tertib Kerja dan Kode 

Etik bagi Direksi.

Sesuai dengan tugas dan perannya, Direksi 

menyusun strategi pengembangan usaha, rencana 

kerja, menjalankan kegiatan operasional dan 

melakukan evaluasi kinerja yang diraih. Dalam 

rangka menjamin keamanan pengelolaan seluruh 

sumber daya perusahaan, Direksi juga menyusun 

dan melaksanakan pengelolaan risiko yang 

mencakup seluruh  aspek operasional perusahaan. 

Direksi juga membentuk satuan pengendalian 

internal, memastikan kelancaran komunikasi internal 

(antar bagian) dan eksternal (dengan  pemangku 

kepentingan) serta menyusun dan melaksanakan 

kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.
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Sesuai dengan nilai-nilai XL Axiata: uncompromising integrity, team synergy, simplicity, dan exceptional 

performance, maka semua karyawan XL Axiata diwajibkan untuk memiliki standar etika yang tinggi dan tidak 

ada toleransi terhadap perilaku yang tidak etis (I) di dalam pekerjaan mereka setiap hari dan kerja tim yang 

bersinergi (T), untuk membentuk perilaku dan kompetensi utama guna memberikan keunggulan pelayanan 

dan kemudahan bagi pelanggan (S), serta dengan semangat tinggi dalam memberikan kinerja yang luar biasa 

(XL) untuk mendapatkan pengalaman terbaik bagi pelanggan mereka.

Nilai-nilai ini dituangkan dalam Peraturan Perusahaan dan Etika Bisnis Perusahaan/Kode Etik yang digunakan 

sebagai aturan dalam bekerja bagi para karyawan dengan menjunjung tinggi nilai profesional dan integritas.  

Pokok-pokok Kode Etik XL Axiata meliputi:

Kesetaraan Perlakuan yaitu 

perlakuan non-diskriminatif 

terhadap karyawan di dalam 

lingkungan kerja yang sehat 

dengan penerapan integritas 

tanpa pengecualian.

Kemitraan yang sehat yaitu 

membangun kemitraan bisnis 

yang sehat dengan pihak 

ketiga dengan mematuhi 

kebijakan XL dan peraturan 

yang berlaku.

Komitmen kepada pelanggan 

yaitu memegang komitmen 

terhadap pelanggan dengan 

membangun sikap “Dapat 

Dipercaya” dan memberikan 

solusi yang tepat guna.

Budaya Anti Korupsi yaitu 

menghindari benturan 

kepentingan, tidak menerima 

gratifikasi serta menerapkan 

prinsip anti korupsi, kolusi 

dan nepotisme.

XL Axiata juga memiliki Pedoman Tata Tertib Kerja dan Kode Etik bagi Dewan Komisaris dan Direksi 

yang disebut Board manual.  Tidak ketinggalan, XL Axiata juga memiliki pedoman Etika Bisnis bagi para 

mitra bisnis. Dengan demikian, diharapkan setiap unsur dan oknum yang terlibat dalam bisnis XL Axiata 

menerapkan nilai-nilai dan menjunjung tinggi etika yang sama. 

Sosialisasi kode etik perusahaan disampaikan pada setiap insan XL Axiata, dari tingkat yang tertinggi yaitu 

Dewan Komisaris dan Direksi hingga ke seluruh karyawan melalui berbagai sarana:

1. Peraturan Perusahaan dan Etika Bisnis perusahaan/Kode Etik diberikan sejak awal karyawan bergabung 

dan dapat diakses oleh seluruh karyawan di portal internal khusus bagi karyawan XL Axiata. Peraturan 

Perusahaan dan Etika Bisnis/ Kode Etik berlaku bagi seluruh pimpinan dan karyawan XL Axiata. Direksi 

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa standar ini dilaksanakan di seluruh kegiatan operasional 

perusahaan.

3.c ETIKA BISNIS PERUSAHAAN [GRI 102-16]

2. Karyawan diminta untuk menandatangani 

surat pernyataan komitmen profesional yang 

dilakukan setahun sekali. Di dalam surat ini 

terdapat penjelasan antara lain mengenai: 

o Etika bekerja termasuk di dalamnya tidak 

menyalahgunakan kewenangan jabatan.

o Tidak menerima atau meminta segala 

bentuk komisi dan/atau bentuk imbalan 

lainnya.

o Kerahasiaan dokumen Perusahaan. 

o Kepatuhan terhadap peraturan dan 

perundang-undangan yang berlaku.

o menjaga agar bebas dari setiap benturan 

kepentingan (conflict of interest).

o Kepatuhan terhadap peraturan perusahaan, 

dan etika bisnis perusahaan.

3. Board manual diberikan kepada Dewan 

Komisaris dan Direksi sejak awal penugasan.

4. Perusahaan telah melakukan beberapa inisiatif 

untuk melakukan sosialisasi pedoman perilaku 

(ITS XL) diantaranya melakukan e-learning bagi 

semua karyawan,  diskusi terbuka karyawan 

dengan Direksi (sebagai contoh: CEO Listen), 

sosialisasi melalui email ke semua karyawan 

dengan memberikan contoh pelaksanaan 

pedoman perilaku (zero gift receiving).

Salah satu nilai XL Axiata adalah ”uncompromising 

integrity” atau integritas tanpa kompromi. Untuk 

mewujudkan hal ini, kami memastikan bahwa setiap 

karyawan memahami prinsip-prinsip antikorupsi dan 

fraud, dan mempraktekkannya dalam melakukan 

tugas dan tanggung jawab mereka sehari-hari.  

Secara khusus kami memiliki kebijakan Zero 

Receiving yaitu larangan untuk menerima atau 

meminta segala bentuk komisi dan/atau bentuk 

imbalan lainnya dalam bentuk langsung maupun 

tidak langsung.

Dalam penegakan anti korupsi dan fraud, XL Axiata 

menetapkan komite khusus yaitu Whistleblowing 

Committee. Upaya-upaya pencegahan dan 

penanganan anti korupsi dan fraud dalam XL Axiata 

dibangun berdasarkan Undang-Undang yang 

berlaku di Republik Indonesia.  Secara khusus kami 

melakukan pelatihan-pelatihan dengan topik:

• Culture internalization ITS XL workshop yang 

dilakukan untuk semua direktorat secara kelompok.

• E-learning dengan materi Fraud Risk 

Assessment, budaya serta nilai-nilai ITS XL 

untuk seluruh karyawan

Data mengenai komunikasi dan pelatihan anti 

korupsi tertera dalam tabel di bawah ini:

Berdasarkan wilayah 

Keterangan Telah dikomunikasikan oleh organisasi 
mengenai kebijakan dan prosedur anti-

korupsi

Telah mengikuti pelatihan anti korupsi

Jumlah % Jumlah %

Headquarter 1.341 100 1.341 100

Region Central 66 100 62 94

Region East 84 100 84 100

Region Jabo 49 100 10 20

Region West 66 100% 66 100

TOTAL 1.606 1.563

3.d ANTI KORUPSI [GRI 205-2]
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Berdasarkan kategori karyawan 

Keterangan Telah dikomunikasikan oleh organisasi 
mengenai kebijakan dan prosedur anti-

korupsi

Telah mengikuti pelatihan anti korupsi

Jumlah % Jumlah %

Direksi 9 100 9 100

Senior management 236 100 236 100

Staf 1.361 100 1.339 98

TOTAL 1.606 1.584

Dalam hubungannya dengan mitra bisnis, XL Axiata 

selalu menjunjung tinggi nilai profesionalisme, 

integritas dan reliability. XL Axiata juga memiliki 

pedoman Etika Bisnis bagi para mitra bisnis. 

Sebagai contoh untuk pengadaan barang dan 

jasa yang mencakup tender proses, terdapat 

pengaturan hal- hal sebagai berikut: 

• Dalam proses tender wajib melibatkan unit-unit 

terkait dan tunduk pada peraturan yang berlaku 

dan kebijakan/prosedur pengadaan terkait 

lainnya antara lain prosedur legal, administratif 

dan lainnya. Dalam menjalankan proses tender, 

para mitra bisnis wajib mendapatkan perlakuan 

yang setara dan tidak memihak. 

Berbagai cara yang kami terapkan untuk 

mensosialisasikan prinsip integritas, termasuk anti 

korupsi dan fraud adalah:

1. Selain melalui peraturan perusahaan dan 

etika bisnis perusahaan/kode etik yang dapat 

diakses kapan saja melalui portal internal, 

secara regular XL axiata melakukan komunikasi 

lewat email, forum tatap muka langsung dengan 

karyawan saat melakukan sosialisasi Peraturan 

Perusahaan, dan melalui culture internalization 

di mana karyawan diajak lebih memahami 

tentang nilai-nilai ITS XL, salah satunya yaitu 

Uncompromising integrity dan e-learning.

2. Setiap karyawan memberikan komitmen 

mereka setiap tahun melalui penandatanganan 

e-SKP atau Surat Komitmen Profesionalisme 

elektronik, yang di dalamnya termasuk pakta 

anti korupsi dan fraud.  Komitmen ini dilakukan 

oleh setiap karyawan, termasuk karyawan 

outsource.  Pakta ini diketahui oleh atasan yang 

bersangkutan dan departemen Human Capital 

XL Axiata. 

Dalam tahun pelaporan tidak terjadi insiden korupsi 

yang terbukti. [GRI 205-3] 

• Kerahasiaan semua informasi, data dan 

dokumentasi yang disediakan oleh mitra bisnis 

baik dalam rangka pelaksanaan kerjasama 

maupun proses tender wajib ditangani dan 

diperlakukan sebagai informasi rahasia kecuali 

informasi tersebut merupakan milik publik. 

• Setiap karyawan atau pihak yang terlibat dalam 

proses evaluasi maupun pemberian persetujuan 

terhadap hasil tender wajib memberikan 

pernyataan mengenai tidak adanya benturan 

kepentingan dengan proses tender tersebut.

• Karyawan dilarang mempromosikan suatu mitra 

bisnis termasuk produk dan/atau layanannya 

dalam masa proses tender, serta dilarang keras 

untuk menerima hadiah, bantuan maupun tanda 

terima kasih dari para vendor XL Axiata. 

3.e PENGARAHAN ANTI KORUPSI PADA MITRA BISNIS

• Dalam website kami untuk “vendor registration’’ atau pendaftaran vendor, terdapat kewajiban untuk 

menandatangani komitmen antikorupsi dan fraud. 

Jumlah %

Dalam Negeri 15.168 97

Luar Negeri 427 3

JUMLAH 15.595 100

 Seluruh mitra bisnis kami, di semua wilayah telah dikomunikasikan mengenai kebijakan dan prosedur anti 

korupsi.  Komunikasi ini disampaikan dalam komunikasi bisnis resmi antara XL Axiata dan mitra bisnis, di 

mana mitra bisnis menandatangani surat pernyataan komitmen etika bisnis.

Dari tahun ke tahun, jumlah pelaporan pelanggaran etika maupun fraud dan korupsi menurun karena 

sosialisasi nilai-nilai dan komitmen antikorupsi serta fraud yang konsisten. Namun demikian, kami memahami 

pentingnya memberikan sarana pelaporan demi pencegahan pelanggaran etika serta KKN. 

XL Axiata membuka layanan hotline “Speak Up” yang menjadi wadah untuk menampung pelaporan atas 

dugaan pelanggaran yang terjadi, termasuk tindakan melanggar hukum, maupun perilaku lainnya yang tidak 

sesuai dengan norma dan etika bisnis perusahaan. Layanan hotline ini tersedia dalam Bahasa Inggris dan Bahasa 

Indonesia, dan dapat digunakan oleh seluruh karyawan termasuk juga para mitra bisnis.  mekanisme ini berada di 

bawah pengawasan Departemen Investigasi yang menjadi bagian dari divisi Audit & Risk management.  

Berikut ini sistem dan prosedur yang berlaku dalam proses pelaporan pelanggaran:

Laporan yang masuk ke dalam hotline “speak up”  bersifat rahasia, identitas pelapor akan dilindungi 

kerahasiaannya sesuai dengan kebijakan “whistle blowing” XL Axiata. Semua laporan akan ditangani secara 

profesional oleh Departemen Investigasi dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan tindakan disipliner sebagaimana 

dinyatakan dalam Peraturan Perusahaan dan Etika Bisnis Perusahaan/Kode Etik.  Penanganan insiden yang terkait 

dengan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan dan kode etik akan dikenakan tindakan pendispilinan yang 

bisa mengakibatkan pemberian hukuman, teguran resmi, penurunan jabatan hingga pemutusan hubungan kerja.

Karyawan/ mitra bisnis 
dapat melaporkan ke 
hotline “Speak Up” melalui 
web, email, panggilan 
telpon gratis, mobile 
applikasi dimana terdapat 
instruksi penyampaian 
kekhawatiran.

Setelah pelaporan 
diterima, maka akan 
dilakukan pengecekan 
kelengkapan pelaporan 
dan potensi konflik 
untuk ditindak lanjuti. 
Detail lengkap mengenai 
investigasi tidak akan 
diberikan untuk menjaga 
kerahasian dan privasi.

Pelapor yang ingin 
mendapatkan umpan balik 
tentang kekhawatiran 
yang diajukan, dapat 
mengunakan nomor kasus 
dan kata sandi yang 
diberikan ke hotline “Speak 
Up” untuk mendapatkan 
pembaharuan (termasuk 
penyelesaian/penutupan 
penyelidikan).

3.f PELAPORAN PELANGGARAN [GRI 102-17] 
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4. PLANET AND SOCIETY
Strategi dan kegiatan operasional 
kami bersifat pro lingkungan dan 
pro sosial. Kesejahteraan planet ini 
dan masyarakatnya menjadi penentu 
perkembangan perusahaan kami juga. 

XL Axiata bertekad
 untuk menjaga 
dan melestarikan 
lingkungan  melalui 
penghematan energi, 
inovasi teknologi 
dan inisiatif lainnya.

Kami meyakini bahwa transformasi digital menjadi salah satu kunci untuk mencapai tujuan-tujuan 

keberlanjutan (SDGs) mengingat melalui teknologi ini masyarakat dan dunia usaha dapat melakukan

berbagai efisiensi dan mengurangi penggunaan energi. Berbagai upaya transformasi digital yang 

kami jalankan di antaranya:

COUPA
adalah source to pay system (S2P), system digital 

yang terintegrasi dalam proses sourcing dan 

invoicing, diantaranya create sourcing request, 

create PR/PO, invoicing submission untuk 

transaksi PO dan Non-PO.

• Dengan adanya sistem ini dapat menghindari 

penggunaan tumpukan kertas kerja 

(mendukung Go Green) 

• Kemudahan akses aplikasi pembelian dengan 

jaringan internet dan intranet

• Sistem pengadaan yang terintegrasi

• mempermudah dan mempercepat analisa 

data dan dapat melakukan monitoring proses 

transaksi yang sedang dijalankan.

VIDEO CONFERENCE ROOM
di kantor XL Axiata Tower terdapat beberapa 

ruangan meeting dengan fasilitas video 

conference.  Sistem ini terbukti dapat mengurangi 

perjalanan dinas ke luar kota, dengan demikian 

mengurangi energi dan emisi pesawat.

 

APLIKASI TING ROOM
adalah sebuah aplikasi yang memudahkan semua 

karyawan XL Axiata untuk memesan ruangan di 

kantor untuk keperluan meeting.

OTOMISASI LISTRIK RUANG 
MEETING
semua ruangan meeting di XL Axiata Tower 

dipasang suatu alat yang memungkinkan otomisasi 

penggunaan listrik, sehingga apabila tidak 

digunakan, semua ruangan meeting dalam keadaan 

“mati” dan hanya akan menyala ketika pengguna 

masuk ke ruangan ditandai dengan terhubungnya 

antara bloototh smartphone pengguna dan alat 

otomisasi di ruangan. Sistem ini sangat menghemat 

energi dan mengurangi emisi.

4.a TRANSFORMASI DIGITAL
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Tentunya kita semua ingin hidup dalam bumi yang 

baik, sehat dan lestari. Karena itu, seluruh komponen 

masyarakat, termasuk dunia usaha, berkewajiban 

turut memelihara lingkungan berkelanjutan sesuai 

dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.  

Tanggung jawab lingkungan telah dijadikan 

sebagai salah satu pilar utama dalam perjalanan 

keberlanjutan (sustainability journey) XL Axiata. 

Dalam kaitannya dengan lingkungan, upaya-upaya 

yang kami lakukan untuk kelestarian lingkungan 

diwujudkan melalui pengendalian energi dan emisi, 

di samping upaya-upaya lain seperti:

• Penggantian kabel tembaga ke fiber optic.  

Teknologi yang lalu menggunakan kabel 

tembaga untuk transmisi data.  Namun 

demikian, penambangan tembaga merupakan 

kegiatan yang merusak lingkungan dan 

menghasilkan bahan kimia sampingan yang 

beracun.  Sebaliknya, fiber optic memiliki 

dampak lingkungan yang minimal di samping 

mengkonsumsi energi lebih  sedikit 25x 

daripada yang kabel tembaga. Secara 

ekonomis, penggunaan fiber optic akan 

menghasilkan bandwidth yang lebih banyak 

ketimbang tembaga.  Penggantian kabel 

tembaga ke fiber optic ini dilakukan secara 

bertahap. mengurangi penggunaan kertas, 

melalui sistem digitalisasi di proses pengadaan 

barang dan semua proses approval.

• Mengurangi penggunaan plastik seperti gelas 

plastik, botol plastik, maupun sendok garpu 

plastik di ruang kantor, kantin, pantry, dan 

ruangan rapat.

• Melakukan pemilahan sampah domestik.

KONSUMSI ENERGI [GRI 302-1]

Sumber energi utama yang digunakan dalam 

operasional XL Axiata adalah listrik, selain disel 

sebagai bahan bakar untuk lokasi-lokasi BTS 

(Base Transceiver Station) yang belum memiliki 

sambungan listrik, dan BBm yang digunakan dalam 

transportasi.  Saat ini kami belum menggunakan 

energi dari sumber yang terbarukan, selain dari 

solar cell (energi matahari) yang digunakan sebagai 

cadangan bila listrik padam pada 20 BTS yang 

ada.  Berikut ini table penggunaan energi seluruh 

daerah operasi XL Axiata, yang dihitung sesuai 

meteran PLN, sedangkan BBm dihitung sesuai 

penggunaannya dalam ukuran liter. 

BBM (Joule)

46.410

46.410

84.4002019

2018

2017

Listrik (Joule)

26.330.000

24.020.000

26.160.0002019

2018

2017

Solar (joule)

4.220.000

5.560.000

4.230.0002019

2018

2017

4.b LINGKUNGAN

PENGURANGAN ENERGI [GRI 302-4]

Berbagai upaya penghematan energi telah kami 

lakukan, di antaranya:

• Pengaturan pendingin ruangan (AC) dan 

penggunaan listrik ditetapkan pada jam 06.30 

hingga 18.30.  Bila ada kegiatan lembur di luar 

jam tersebut, maka pihak yang berkepentingan 

akan mengajukan permohonan tambahan jam.

• Pengaturan penggunaan listrik ruang meeting. 

Semua ruangan meeting dalam keadaan “mati” 

apabila tidak digunakan. 

• Membuat ruangan meeting dengan fasilitas 

video conference. Hal ini dapat mengurangi 

perjalanan dinas keluar kota, dan secara 

otomatis dapat mengurangi energi dan emisi.

Kami juga mencanangkan program “Green BTS” 

untuk penghematan energi, berupa:

• Intelligent Ventilation Cooling System 

(IVS), penggunaan kipas angin DC dan Air 

Conditioning.

• (AC) sebagai sistem pendingin di BTS sehingga 

pengoperasian AC berkurang hingga 30%.

• Penggunaan BTS Single RAN, yakni penggabungan 

beberapa tipe BTS menjadi satu yang berhasil 

menekan konsumsi energi hingga 60%.

• Penggunaan Green BTS melalui modernisasi 

jaringan dengan perangkat berteknologi terkini, 

mampu menghemat 50% penggunaan energi.

• Penggunaan Hybrid System Charge Discharge 

Battery (CDC) pada BTS di areal remote non 

listrik sehingga konsumsi solar berkurang 

sampai 54%.

• Penggunaan refrigeran baru untuk pendinginan 

BTS dan kantor XL Axiata guna mengurangi 

konsumsi listrik.

Sebagai hasilnya, terdapat pengurangan konsumsi 

energi sebesar 122.010 joule. Penghitungan 

pengurangan listrik dengan menggunakan meteran 

listrik dan penghitungan bahan bakar sesuai dengan 

liter pembelian.

INTENSITAS ENERGI [GRI 302-3]

Sebagai pengukuran penghematan energi, kami 

menggunakan parameter intensitas energi, yaitu 

penggunaan energi per satuan hasil produksi kami, 

yaitu satuan transmisi data (bandwidth) dalam 

petabyte.  

Intensitas energi pada tahun 2019 turun 33,9% 

dibandingkan tahun sebelumnya.  Dengan demikian, 

untuk menghasilkan petabyte yang sama, kami 

menggunakan energi yang lebih sedikit. 

122.010 joule
Total Pengurangan (Joule)
sumber energi

Bandwith (Terabyte)

2.200,7

1.249,5

3.319,92019

2018

2017

Total Energi yang Digunakan (Joule) 

30.596.410

29.626.410

30.474.4002019

2018

2017

Intensitas Energi (joule/petabyte)

13.907 

23.720

9.182 2019

2018

2017
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EMISI 
Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas di atmosfer 
yang dapat menimbulkan perubahan dalam 
keseimbangan radiasi sehingga mempengaruhi suhu 
atmosfer bumi.  Kami menyadari pentingnya upaya-
upaya untuk mengurangi emisi GRK ini dengan cara 
mengurangi penggunaan energi.  

Sumber emisi GRK dalam perusahaan kami adalah 
emisi langsung dari penggunaan BBm untuk 
transportasi dan solar untuk genset, serta emisi 
tidak langsung dari penggunaan listrik.  Selain itu, 
kami juga menghitung emisi GRK (cakupan 3) tidak 
langsung lainnya yang bersumber dari perjalanan 
bisnis menggunakan pesawat terbang.  Berikut ini 
data-data mengenai emisi yang dihitung.

Tabel di atas menghitung emisi GRK Cakupan 1 dan 
Cakupan 2. Perhitungan emisi langsung maupun tidak 
langsung, serta pengurangan emisi hanya menghitung 
emisi CO

2, dan menggunakan standar/ metodologi 
Institute for Global Environmental  Strategies List of 
Grid Emission Factors Year: 2019. Electricity specific 
emission factor for grid electricity Econometrica year: 
2011 World Resource Institute (2008), GHG Protocol 
tool for stationary combustion. Version 4.0.  2009 
Guidelines to Defra/DECC© GHG Conversion Factors 
for Company Reporting.

Berikut ini intensitas emisi GRK, yang menghitung 

emisi GRK Cakupan 1 dan Cakupan 2 menggunakan 

unit produksi bandwith dengan satuan petabyte. 

[GRI 305-4]

Intensitas 
emisi

2019 2018 2017

Total emisi 718,3 719,1 706,6

Bandwith 
(petabyte) 

3.391,9 2.207,7 1.249,5

Total (Ton 
CO2 eq/
petabyte) 

0,2 0,3 0,6

130.3(Ton CO2 eq) 

Total Sumber Emisi 
(Cakupan 1)

Emisi GRK (Cakupan 1) Langsung  [GRI 305-1]

BBM (Ton CO2 eq)

6,32019

3,52018

3,52017

Diesel Genset (Ton CO2 eq)

123,7

163,1

124,02019

2018

2017

0,8 (Ton CO2 eq) 

Pengurangan emisi
[GRI 305-5]

Emisi GRK (Cakupan 2) Tidak Langsung 
[GRI 305-2]

Listrik (Ton CO2 eq)

588,02019

591,92018

540,02017



Dalam rangka pemerataan dan penyediaan layanan telekomunikasi di daerah yang selama ini belum 

terjangkau layanan telekomunikasi dan data, XL Axiata melanjutkan pembangunan jaringan telekomunikasi 

dan data di daerah-daerah terpencil melalui skema USO (Universal Service Obligation). XL Axiata merupakan 

operator telekomunikasi pertama yang on air jaringan USO di 2019.

289 
BTS USO

BTS 4G 

LAUNCHING BTS USO DI DESA AEWORA 
Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, NTT, dengan rangkaian kegiatan:

• Sosialisasi 

penggunaan aplikasi 

Laut Nusantara 

bagi warga nelayan 

setempat, yang 

diikuti oleh lebih dari 

40 nelayan. 

Sebagian besar berada di kawasan

tengah dan timur Indonesia, termasuk 

Sulawesi, NTT, Maluku, dan Papua

• Penyaluran Gerakan 

Donasi Kuota (GDK) 

untuk SMP Negeri 

Aewora. Donasi berupa 

satu unit LCD Projector, 

buku-buku pelajaran, dan 

perlengkapan belajar.

• Edukasi pemanfaatan layanan 

digital, melalui program Sisternet 

yang bertema “Menjadi Sahabat 

Anak di Era Digital”. Pelatihan ini 

diikuti 40 orang termasuk istri 

nelayan dan ibu rumah tangga di 

Aewora dan sekitarnya.

51 
Kabupaten 

PEMBANGUNAN BTS USO DI TAHUN 2019
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4.c USO (UNIVERSAL SERVICE OBLIGATION) [GRI 203-1]

Seperti kita ketahui, para perempuan adalah salah satu pendorong utama ekonomi, yang memberikan 

sumbangan pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi di masa depan.  Digitalisasi memberikan sarana 

untuk mencapai tujuan ini.   Semua kegiatan Sisternet berkolaborasi dengan partner dari pemerintah, 

lembaga nirlaba, komunitas, dan pihak swasta lain. 

MODUL PINTAR
modul pendidikan yang 

berisi berupa audio 
dan video yang berisi 

berbagai topik dari 
para ahli untuk wanita 

indonesia. 

POJOK PINTAR
Ruang belajar untuk 

wanita indonesia, 
menciptakan peluang 
dengan akses mudah 

untuk teknologi 
komunikasi 

KELAS LITERASI 
DIGITAL

mendorong wanita untuk 
membangun keterampilan 

digital, mendapatkan 
inspirasi dan terhubung 
satu sama lain melalui 

kelas literasi digital.

KELAS KREATIF 
INSPIRATIF

melalui program literasi 
digital, perempuan 

dalam komunitas yang 
terisolasi secara digital 
memperoleh informasi 

dan keterampilan.

ONLINE OFFLINE

Di kota: Jakarta, Bali, Surabaya, 
Palembang, Labuan Bajo dan 
Boalemo, Bandung, Lampung, Solo, 
yogya, Bandung, makassar, medan, 
malang, Nunukan, Asahan, maumere.

23.000 
member online

6.650 
perempuan dilatih

27 
acara

864 
artikel website

1.095 
konten media sosial

SISTERNET:
Program pemberdayaan 

perempuan yang 

bertujuan untuk 

menginspirasi 

perempuan Indonesia 

untuk lebih berkembang 

dan meningkatkan 

standar hidup mereka.

4.d SISTERNET
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BISNIS 
YANG BERTANGGUNG JAWAB

Mengembangkan produk yang berkualitas, memberikan 

layanan yang ekselen dan memastikan keamanan serta 

kerahasiaan data pelanggan merupakan upaya kami 

dalam membangun bisnis yang bertanggung jawab.

Pelanggan merupakan 
pemangku kepentingan 
utama yang berperan 
dalam menjamin 
kesinabungan usaha XL 
Axiata.  Menyediakan 
layanan pelanggan yang 
ekselen menjadi bagian dari 
kebijakan kami.

PENDEKATAN XL AXIATA DALAM 
LAYANAN PELANGGAN

1. menyediakan Pusat Layanan 
Pelanggan (Call center).

2. membangun Customer Experience & 
Service Operation Center (CE & SOC).

3. melakukan survei kepuasan 
pelanggan.

4. menyiapkan layanan konsumen 
terpadu yang selalu siap sedia.

PUSAT LAYANAN PELANGGAN
Sebagai upaya untuk meningkatkan kepuasan 
pelanggan, kami membentuk Direktorat manajemen 
Layanan yang tugasnya untuk menempatkan 
perlindungan pelanggan sebagai prioritas utama.   
Salah satu target Direktorat manajemen Layanan 
adalah untuk meningkatkan kinerja Pusat Layanan 
Pelanggan (call center) dengan cara meningkatkan 
kemampuan karyawan dalam hal:
• menangani keluhan pelanggan
• mendengarkan dan menjawab secara langsung 

panggilan pelanggan
• memberi informasi yang jelas terkait produk

CUSTOMER EXPERIENCE & 
SERVICE OPERATION CENTER
Tujuan kami adalah untuk menyediakan “customer 
experience” yang nyaman dan simpel untuk para 
pelanggan, di samping dukungan untuk menyelesaikan 
semua masalah yang dihadapi para pelanggan.  

Customer Experience & Service Operation Center 
(CE & SOC) menjadi pusat monitoring kualitas 
layanan terpadu, yang berada dalam ruang 
monitoring terintegrasi untuk 4 NOC (Network 
Operation Center), yaitu: Jaringan Telco, IT 
Infrastructure, IT Apps dan Billing. Salah satu fungsi 
CE & SOC adalah untuk mempermudah koordinasi 
dalam mengatasi potensi permasalahan terkait 
performa jaringan dan kualitas layanan. 
CE & SOC ini dibangun dengan network elemen, 
ratusan ribu alarm yang dibantu dengan mesin, 
bukan hanya manual. Hal ini akan meningkatkan 
kecepatan dan ketepatan layanan kami.  Pusat 
layanan ini juga akan memudahkan XL Axiata 
dalam memantau dinamika layanan, termasuk 

perilaku penggunaan layanan oleh pelanggan.   
Dengan demikian, CE & SOC dapat mengantisipasi 
kebutuhan di masa depan, terutama mengenai 
rencana pengembangan jaringan dan adopsi 
teknologi terbaru.  

SURVEI KEPUASAN PELANGGAN
Agar senantiasa menyediakan layanan pelanggan 
yang ekselen, kami melakukan evaluasi terhadap 
layanan kami dan melakukan survei kepuasan 
pelanggan secara berkala yang dilaksanakan oleh 
konsultan independen dan kompeten.  Komitmen 
kami terhadap kepuasan pelanggan diwujudkan 
dengan berbagai hal seperti:
• Penyediaan produk yang aman serta 

memenuhi standar dan peraturan yang berlaku, 
termasuk kepatuhan terhadap aturan ICNIRP 
(International Commission on Non-Ionising 
Radio Protection).

• Hubungan intensif melalui komunikasi 
pemasaran maupun media layanan, langsung 
dengan para pelanggan. 

• Pemberian informasi produk yang jelas dan 
memberi jaminan perlindungan konsumen.

• Pemberian  pemahaman kepada calon  
pelanggan maupun pelanggan tentang hal-hal 
yang berkaitan dengan produk.  

• Realisasi investasi pengembangan infrastruktur 
utama dan pendukung serta menjalankan 
program pengembangan produk sesuai 
perkembangan teknologi informasi. 

• Penyediaan fasilitas layanan pelanggan dan 
menyelesaikan seluruh keluhan pelanggan.   

• Pelaksanaan survei kepuasan pelanggan secara 
berkala sebagai salah satu sarana perbaikan 
kualitas.

MEMBERIKAN LAYANAN TERBAIK
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Setiap masukan dan keluhan pelanggan kami pelajari, untuk kemudian kami analisa dan identifikasi faktor 

pendorong kepuasan pelanggan.  Selain itu, kami melakukan Net Promoter Survey (NPS) yang mengukur 

“customer experience” dan persepsi pelanggan mengenai brand kami, dengan tujuan untuk menentukan 

pertumbuhan bisnis.  Pengukuran ini dilakukan dua kali setahun. 

Kami juga mengukur kinerja Customer Service (CS) dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh 

standar industri.  Hasil pengukuran menunjukkan bahwa XL Axiata tidak hanya memenuhi standar Badan 

Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), melainkan telah melampaui standar tersebut, seperti yang 

ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Kinerja Layanan Parameter Standar BRTI 2019 2018 2017

Standar penanganan 
keluhan umum pelanggan

Prosentase penanganan 
keluhan umum pelanggan 
yang ditanggapi

>90% 99,24 99 99

Standar laporan gangguan 
layanan

Jumlah laporan gangguan 
layanan per 1000 
pelanggan

<50  0,7 0,9 2,7

Secara ringkas, ada enam aspek yang menjadi perhatian kami untuk memastikan kepuasan pelanggan:

KEPUASAN 
PELANGGAN

Jangkauan 
yang luas

Kualitas 
jaringan yang 

baik

Layanan 
pelanggan 

terbaik

harga 
Bersaing

Kemudahan 
proses 

pembelian

Produk 
yang handal

LAYANAN KONSUMEN TERPADU

menempatkan pelanggan sebagai pusat dari bisnis 

kami berarti memberikan sarana bagi mereka di 

mana para pelanggan dapat menghubungi kami 

kapan saja dan untuk masalah apa saja.  mereka 

tidak perlu menunggu waktu atau jam kantor 

untuk mengungkapkan permasalahan mereka agar 

ditindaklanjuti.  XL Axiata menyediakan berbagai 

saluran bagi para pelanggan untuk menghubungi 

kami melalui:

• Lebih dari  600 petugas layanan konsumen 

yang terdiri dari call center, XL Center dan XL 

Care siap menanggapi kebutuhan pelanggan 

24 jam sehari, 7 hari dalam sepekan di saluran 

telepon 817. 

• Layanan pesan pelanggan melalui akun sosial 

media Twitter di @ask_ AXIS dan Facebook 

myXLCare.

• Menghubungi layanan pelanggan melalui 

Aplikasi myXL, live chat di xl.co.id, dan email 

customerservice@cxl.co.id

• 95 XL Center yang tersebar di seluruh 

Indonesia.

APRESIASI PELANGGAN

Hari Pelanggan merupakan kesempatan di mana 

para direksi, termasuk Presiden Direktur Dian 

Siswarini dapat bertemu dan turut melayani para 

pelanggan setia XL, Axis dan XL Prioritas.  Acara ini 

diadakan di Xplor Lotte Shopping Avenue, Ciputra 

mal.  Beberapa acara menarik telah dipersiapkan, di 

antaranya program cashback, dan Kuis Xtravaganza 

& FantAXIS dengan pemberian Grand Prize bagi 

pemenangnya.  Selain itu, diadakan jamuan khusus 

di hotel berbintang bersama direksi dan manajemen 

bagi pelanggan yang menggunakan seluruh 

jenis layanan XL Axiata.  melalui acara ini, kami 

dapat berinteraksi secara langsung dengan para 

pelanggan dari berbagai latar belakang profesi, 

yang memberi berbagai masukan yang berguna 

bagi peningkatan mutu layanan XL Axiata. 

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Sesuai dengan UU No. 8/1999 mengenai 

Perlindungan Konsumen dan UU No.36/1999 

mengenai Telekomunikasi, XL Axiata menjalankan 

XL Axiata juga telah menerbitkan panduan untuk 

publikasi dan promosi pemasaran yang sejalan 

dengan Kode Etik Periklanan dan UU Perlindungan 

Konsumen.  Kami pastikan bahwa semua kegiatan 

promosi dan informasi produk sudah sesuai 

dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku, 

sehingga pada tahun pelaporan tidak terdapat 

insiden pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap 

peraturan pemasaran dan pelabelan. [GRI 417-3]

PRIVASI PELANGGAN

XL Axiata berkomitmen penuh untuk melindungi 

privasi pelanggan, sesuai dengan peraturan 

perundangan Indonesia maupun internasional.  

Kami menerapkan praktik terbaik dari ISO 27001 

mengenai penerapan Information Security 

management System (ISmS). XL Axiata menerima 

sertifikasi ini atas atas kemampuannya dalam 

merencanakan, mengelola, mengkaji, dan 

meningkatkan upaya mengamankan informasi di 

perusahaan, yang dalam hal ini berkaitan dengan 

data pelanggan.  Dengan ketatnya kepatuhan 

terhadap regulasi terkait privasi pelanggan, 

kami tidak pernah menerima pengaduan terkait 

pelanggaran privasi pelanggan [GRI 418-1]

hak untuk  mendapatkan 
informasi  produk dan 
layanan yang  benar, jelas, 
dan jujur;

hak agar keluhan konsumen 
didengar dan perselisihan 
diselesaikan;

hak untuk mendapatkan 
pelayanan baik dengan 
cara yang adil dan tidak 
diskriminatif.

layanannya dengan memperhatikan aspek 

perlindungan konsumen, seperti:
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TENTANG 
LAPORAN

Melalui laporan keberlanjutan ini, kami berupaya 

memberi pemahaman pada para pemangku 

kepentingan mengenai komitmen dan kinerja XL Axiata 

dalam isu-isu ekonomi, sosial dan lingkungan yang 

menjadi bagian dari tanggung jawab XL Axiata. 

Lap
o

ran  C
E

O
 P

e
ncap

aian X
L

 A
xiata

K
o

m
itm

e
n  K

e
b

e
rlanjutan  X

L
 A

xiata
B

isnis yang
  B

e
rtang

g
ung

 Jaw
ab

Te
n

ta
n

g
  La

p
o

ra
n

 

Isu-isu keberlanjutan menjadi perhatian yang 

serius dari XL Axiata, karena itu kami memenuhi 

komitmen kami dalam upaya partisipasi mewujudkan 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 

Development Goals/SDGs) dan melaporkannya 

kepada para pemangku kepentingan.  Kami berharap 

melalui laporan ini kami bisa mendapatkan dukungan 

dari para pemangku kepentingan dalam rangka 

mencapai kinerja keberlanjutan yang optimal.

PERIODE LAPORAN

Laporan ini memuat informasi selama periode 

1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019.  XL Axiata 

menerbitkan laporan keberlanjutan setiap tahun, 

dan laporan sebelum ini diterbitkan pada bulan 

April 2018. Tidak ada perubahan yang signifikan 

dalam daftar topik material dengan laporan 

sebelumnya. Tidak ada perubahan yang signifikan 

dalam struktur perusahaan maupun rantai pasokan.  

Namun demikian ada penyajian kembali informasi 

dalam hal energi dan emisi, karena perubahan 

sistem pelaporan dan penghitungan yang saat ini 

mengikuti XL Axiata pusat.

[GRI 102-10] [GRI 102-48] [GRI 102-49] [GRI 102-50] 

[GRI 102-51] [GRI 102-52] 

Laporan ini telah disusun sesuai dengan Standar 

GRI: Pilihan Inti, dengan daftar indeks Standar GRI 

disertakan pada halaman 85.   

[GRI 102-54] [GRI 102-55]

Dalam penyusunan laporan ini, kami belum 
menggunakan jasa assurance dari pihak eksternal. 
Penggunaan jasa external assurance akan 
dipertimbangkan mulai laporan tahun yang akan 

datang. [GRI 102-56]

PENETAPAN KONTEN DAN 
RUANG LINGKUP
[GRI 102-44] [GRI 102-45] [GRI 102-46]

Laporan ini memuat data kinerja keberlanjutan XL 
Axiata sebagai satu perusahaan karena kami tidak 
memiliki entitas anak. 

Dalam menetapkan isi laporan, kami menerapkan 
empat langkah yang disyaratkan oleh Standar GRI, 
yaitu:
• Mengidentifikasikan aspek-aspek yang material 

dan boundary (langkah Identifikasi).
• membuat prioritas atas aspek-aspek yang telah 

diidentifikasi pada langkah sebelumnya (langkah 
Prioritas).

• melakukan validasi atas aspek-aspek material 
tersebut (langkah Validasi). 

• melakukan review atas Laporan setelah 
diterbitkan guna meningkatkan kualitas Laporan 

tahun berikutnya (langkah Review).

Proses penetapan isi Laporan tersebut dilakukan 
dengan memperhatikan kesesuaian dengan prinsip 
dasar GRI, yakni pelibatan pemangku kepentingan 
(stakeholders inclusiveness); materialitas 
(materiality); konteks keberlanjutan (sustainability 
context) dan kelengkapan (completeness).

BAGAN ALUR PROSES PENETAPAN KONTEN LAPORAN

KEPUASAN 
DRIVING 
GROWTH

DELIVERING EXCELLENCE
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DRIVING 
GROWTH

DELIVERING EXCELLENCE
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Topik-topik dalam laporan ini disusun sebagai hasil uji materialitas yang telah dijalankan melalui FGD 

(Focus Group Discussion) yang melibatkan para pemangku kepentingan XL Axiata.  Kami memprioritaskan 

topik-topik yang relevan dan yang memiliki dampak signifikan terhadap para pemangku kepentingan, 

kesinambungan usaha dan isu-isu keberlanjutan. Pemilihan topik tersebut digambarkan dalam matriks 

berikut ini:

PENTING BAGI PERUSAHAAN
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Low medium High

TINGKAT MATERIALITAS

Hak Azasi 
manusia

Pemakaian 
energi

Biodiversitas

Bantuan untuk ko-
munitas

Dampak ekonomi 
tidak langsung pada 
masyarakat

Pengadaan lokal

Anti korupsi

Pemberdayaan 
ekonomi rakyatLimbah

Kesejahteraan Karyawan

Kinerja ekonomi 

Kepuasan Pelanggan

Energi terbarukan

Emisi karbon

Kesehatan dan 
Keselamatan kerja
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Aspek-aspek material tersebut terangkum dalam tabel berikut ini

Topik Material
[GRI 102-47]

Alasan pemilihan 
dan dampak

[GRI 103-1]

Nomor Disclosure Ruang Lingkup

Di dalam 
XL AXIATA

Di luar 
XL AXIATA

EKONOMI

Kinerja ekonomi Pemangku 
kepentingan

201-1, 201-3, 203-1, 
203-2

√

Keberadaan pasar Pemangku 
kepentingan

204-1 √
√

Tata kelola Peraturan 
Perundangan

205-2, 205-3 √

LINGKUNGAN

Energi Keberlanjutan 302-1,  302-3, 302-4 √ √

Emisi Keberlanjutan 305-1, 305-2, 305-4, 
305-5 

√
√

SOSIAL

Ketenagakerjaan Karyawan 401-1, 401-2 √

Lingkungan kerja Karyawan 403-1, 
404-1, 404-2, 404-3, 
405-1, 405-2

√

Kesetaraan dan 
keberangaman

Karyawan 406-1 √

Komunitas lokal Pemangku 
kepentingan

413-1 √
√

Pemasaran dan 
pelabelan

Pelanggan 417-3 √

Privasi Pelanggan Peraturan 
Perundangan

418-1 √
√

PEMANGKU KEPENTINGAN

Para pemangku kepentingan menjadi bagian dari pertimbangan dalam penyusunan laporan ini, mengingat 

peran mereka dalam pengambilan keputusan dan operasional perusahaan. Berikut ini pemangku kepentingan 

XL Axiata dan upaya-upaya kami dalam membina hubungan serta memerhatikan kepentingan mereka. 

Pemangku 
Kepentingan
 [GRI 102-40]

Basis
Penetapan

 [GRI 102-42]

Metode Keikutsertaan
 [GRI 102-43]

Frekuensi Topik
 [GRI 102-44]

Pemegang Saham 
dan Investor

- Tanggung jawab
- Pengaruh
- Ketergantungan

-  RUPS Tahunan 
-  RUPS Luar Biasa 
-  Konverensi investor 

dan/atau Non-Deal 
Roadshow  

-  Penjelasan kinerja per 
kuartal 

-  meeting dan komunikasi 
dengan analis 

-  Pertemuan dengan 
investor

-  Tahunan  
-  sesuai kebutuhan 
    per kuartal 
-  per kuartal 
-  jika diperlukan 
-  jika diperlukan

-  Kepatuhan terhadap 
hukum dan peraturan

-  Investasi 
-  Kinerja 
-  Dividen 
-  Akuntabilitas & 

akurasi Laporan 
Keuangan 

-  Kinerja dan outlook 
keuangan
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Pemangku 
Kepentingan
 [GRI 102-40]

Basis
Penetapan

 [GRI 102-42]

Metode Keikutsertaan
 [GRI 102-43]

Frekuensi Topik
 [GRI 102-44]

Pelanggan - Tanggung jawab
- Pengaruh
- Ketergantungan

-  Gathering Pelanggan 
-  media Sosial Layanan 

Pelanggan 
-  XL Xplor 
-  Survey Kepuasan 

Pelanggan 
-  Pusat Layanan 
-  XL Center

-  Sesuai Kebutuhan  
-  Sesuai Kebutuhan 
-  Sesuai Kebutuhan 
-  Dua kali setahun 
-  Sesuai Kebutuhan 
-  Sesuai Kebutuhan

-  Kualitas produk dan 
layanan 

-  Harga yang 
terjangkau 

-  Penanganan keluhan 
pelanggan  

-  Layanan pelanggan

Karyawan - Tanggung jawab
- Pengaruh
- Kedekatan
- Perwakilan

-  Survei Keterlibatan 
Karyawan  

-  Forum Komunikasi 
Karyawan dan 
manajemen 

-  media Komunikasi 
Internal 

-  FGD 
-  Serikat Pekerja

-  Setiap tahun 
-  Dua bulan sekali
-  Dua kali seminggu 
-  Sesuai kebutuhan 
-  Sesuai Kebutuhan

-  Kinerja perusahaan 
dan pembaruannya

-  Pengelolaan kinerja 
dan penghargaan 

-  Kesejahteraan 
Karyawan 

-  Praktek Anti 
Diskriminasi 

-  Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja 

-  Lingkungan Kerja 
yang kondusif 

-  Hak dan Kewajiban 
Karyawan

Pemerintah - Tanggung Jawab 
- Pengaruh
- Kedekatan
- Perwakilan

-  Kegiatan pada bagian 
Hukum dan Peraturan 

-  Kepatuhan dan laporan 
peraturan lainnya 
beserta updatenya 

-  Pertemuan koordinasi 
-  Program komunitas 

terpadu 
-  Kegiatan gabungan

Sesuai kebutuhan -  Kepatuhan terhadap 
hukum dan peraturan 

-  Transparansi dan 
informasi terkini 

-  Kesempatan untuk 
berperan dalam 
program CSR 

-  Tata kelola 
perusahaan yang baik 

-  Koordinasi dan 
konsolidasi 

-  Antisipasi, 
negosiasi, diskusi, 
pengembangan 
peraturan yang 
relevan 

-  Kesepakatan dengan 
Pemerintah  - 
Pelaporan 

-  Anti korupsi dan etika 
bisnis

media Pengaruh -  Konferensi pers 
-  media release dan 

media engagement
 -  Informasi yang jelas dan 

terkini mengenai aksi 
korporasi dan arahan 
strategis

Sesuai kebutuhan -  Kinerja keuangan 
-  Informasi yang jelas 

dan terkini mengenai 
aksi korporasi dan 
arahan strategis 

-  Progres dan status 
kinerja nonfinansial

-  Informasi terkini 
perusahaan, produk 
dan layanan 

-  Hubungan media

Lap
o

ran  C
E

O
 P

e
ncap

aian X
L

 A
xiata

K
o

m
itm

e
n  K

e
b

e
rlanjutan  X

L
 A

xiata
B

isnis yang
  B

e
rtang

g
ung

 Jaw
ab

Te
n

ta
n

g
  La

p
o

ra
n

 

Pemangku 
Kepentingan
 [GRI 102-40]

Basis
Penetapan

 [GRI 102-42]

Metode Keikutsertaan
 [GRI 102-43]

Frekuensi Topik
 [GRI 102-44]

mitra kerja dan 
pemasok

- Pengaruh
- Kedekatan
- Ketergantungan

-  Pelaksanaan kontrak 
produk dan jasa  

-  Forum evaluasi berkala

minimal setahun sekali - Transparansi proses 
tender

- Pengawasan dan 
evaluasi kinerja yang 
transparan dan wajar  

-  Penerapan reward 
dan punishment yang 
adil 

-  Proses pengadaan 
yang adil dan 
transparan 

-  Implementasi 
norma-norma  
ketenagakerjaan 
serta kesehatan dan 
keselamatan kerja 

-  Pengelolaan 
lingkungan 

-  Seleksi dan evaluasi 
vendor yang obyektif

masyarakat - Pengaruh
- Kedekatan

-  Kegiatan gabungan dan 
program bersama 

-  Website 
-  Kegiatan CSR

Sesuai kebutuhan -  Implementasi 
Tanggung Jawab 
Sosial  

-  Tanggap bencana 
-  Koordinasi dan 

Konsolidasi

Untuk meningkatkan mutu laporan, kami menghargai dan menerima setiap masukan, ide, dan kritik dari 

setiap pembaca, demi perbaikan di masa mendatang.  Pembaca juga dapat meminta keterangan atau 

informasi lebih lanjut mengenai laporan ini pada: [GRI 102-53]

PT XL Axiata Tbk 

Kantor Pusat 

Corporate Communication Department

XL Axiata Tower 

Jl. H.R Rasuna Said X5 Kav.11-12, 

Kuningan Timur, Setiabudi, 

Jakarta Selatan 12950 

Telp   :  (62-21) 576 1881 

Fax :  (62-21) 579 59928 

e-mail :  Corpcomm@xl.co.id 

www.xl.co.id



LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 PT XL AXIATA TBK84 CONTINUE GROWTH IN THE DIGITAL ERA 85

Laporan Kesesuaian dengan Standar GRI

National Center for Sustainability Reporting (NCSR) telah 
melakukan pengecekan Kesesuaian dengan Standar GRI atas 
Laporan Keberlanjutan PT XL Axiata Tbk 2019 (“Laporan”). 
Pengecekan dilakukan untuk memberikan gambaran tentang 
sejauh mana Standar GRI telah diterapkan dalam Laporan tersebut.  
Pengecekan ini bukan merupakan opini atas kinerja keberlanjutan 
maupun kualitas informasi yang dimuat dalam Laporan tersebut.

Kami menyimpulkan bahwa Laporan ini telah disusun sesuai 
dengan Standar GRI - Opsi Core. 
  

Jakarta, 7 April 2020

National Center for Sustainability Reporting

Dewi Fitriasari, Ph.D., CSRA, CMA
Director

Laporan Kesesuaian dengan
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Standar GRI Disclosure Halaman

No Judul

DISCLOSURE UMUM

Profil Organisasi

GRI 102: Disclosure Umum 2016 102-1 Nama Organisasi 16

102-2 Kegiatan, merek, Produk, dan Jasa 16

102-3 Lokasi Kantor Pusat 18

102-4 Lokasi Operasi 18

102-5 Kepemilikan dan Bentuk Hukum 17

102-6 Pasar yang Dilayani 17

102-7 Skala Organisasi 18

102-8 Informasi mengenai Pegawai dan Pegawai Lain 36

102-9 Rantai Pasokan 30

102-10 Perubahan Signifikan Pada Organisasi dan Rantai 
Pasokannya

79

102-11 Pendekatan atau Prinsip Pencegahan 59

102-12 Inisiatif Eksternal 19

102-13 Keanggotaan Organisasi 19

Strategi

102-14 Pernyataan dari Pembuat Keputusan Senior 5

Etika dan Integritas

102-16 Nilai, Prinsip, Standar, dan Norma Perilaku 62

102-17 mekanisme untuk saran dan masalah etika 65

Tata Kelola

102-18 Struktur Tata Kelola 60

Keterlibatan Pemangku Kepentingan

102-40 Daftar Kelompok Pemangku Kepentingan 81-83

102-41 Perjanjian Perundingan Kolektif 44

102-42 Mengidentifikasi dan Memilih Pemangku Kepentingan 81-83

102-43 Pendekatan Untuk Keterlibatan Pemangku Kepentingan 81-83

102-44 Topik Utama dan Hal-hal yang Diajukan 79-83

Praktik Pelaporan

102-45 Entitas yang masuk dalam Laporan Keuangan 79

102-46 menetapkan Isi Laporan dan Topik Boundary 79

102-47 Daftar Topik material 81

102-48 Penyajian Kembali Informasi 79

102-49 Pengungkapan Perubahan pada Laporan 79

102-50 Periode Pelaporan 79

102-51 Tanggal Laporan Terbaru 79

INDEKS STANDAR GRI [GRI 102-55]
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Standar GRI Disclosure Halaman

No Judul

102-52 Siklus Laporan 79

102-53 Titik kontak untuk Pertanyaan mengenai Laporan 83

102-54 Klaim Bahwa Laporan sesuai dengan Standar GRI 79

102-55 Indeks Isi GRI 85

102-56 Assurance Eksternal 79

DISCLOSURE TOPIK SPESIFIK

DAMPAK EKONOMI

Kinerja Ekonomi

GRI 103: Pendekatan manajemen 
2016

103-1 Penjelasan Topik material dan Batasannya 81

103-2 Pendekatan manajemen dan Komponennya 29,44

103-3 Evaluasi Pendekatan manajemen 29,44

GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016 201-1 Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan dan 
Didistribusikan

29

201-3 Kewajiban Program Pensiun manfaat Pasti Dan 
Program Pensiun Lainnya

44

Dampak Ekonomi Tidak Langsung

GRI 103: Pendekatan manajemen 
2016

103-1 Penjelasan Topik material dan Batasannya 81

103-2 Pendekatan manajemen dan Komponennya 32,33,48, 
72

103-3 Evaluasi Pendekatan manajemen 32,33,48, 
72

GRI 203: Dampak Ekonomi 
Tidak Langsung 2016

203-1 Investasi Infrastruktur dan Layanan Jasa 33,48,72

203-2 Dampak Ekonomi Tidak Langsung yang Signifikan 32

Praktik Pengadaan

GRI 103: Pendekatan manajemen 
2016

103-1 Penjelasan Topik material dan Batasannya 81

103-2 Pendekatan manajemen dan Komponennya 30

103-3 Evaluasi Pendekatan manajemen 30

GRI 204: Praktik Pengadaan 
2016

204-1 Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal 30

Anti-Korupsi

GRI 103: Pendekatan manajemen 
2016

103-1 Penjelasan Topik material dan Batasannya 81

103-2 Pendekatan manajemen dan Komponennya 63-64

103-3 Evaluasi Pendekatan manajemen 63-64

GRI 205: Anti-Korupsi 2016 205-2 Komunikasi dan Pelatihan Tentang Kebijakan dan 
Prosedur Anti Korupsi

63

205-3 Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang 
diambil. 

64
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Standar GRI Disclosure Halaman

No Judul

DAMPAK LINGKUNGAN

Energi

GRI 103: Pendekatan manajemen 
2016

103-1 Penjelasan Topik material dan Batasannya 81

103-2 Pendekatan manajemen dan Komponennya 68-69

103-3 Evaluasi Pendekatan manajemen 68-69

GRI 302: Energi 2016 302-1 Konsumsi Energi Dalam Organisasi 68

302-3 Intensitas energi 69

302-4 Pengurangan Konsumsi Energi 69

Emisi

GRI 103: Pendekatan manajemen 
2016

103-1 Penjelasan Topik material dan Batasannya 81

103-2 Pendekatan manajemen dan Komponennya 70

103-3 Evaluasi Pendekatan manajemen 70

GRI 305: Emisi 2016 305-1 Emisi GRK (Cakupan 1) langsung 70

305-2 Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya 70

305-4 Intensitas emisi GRK 70

305-5 Pengurangan emisi GRK 70

DAMPAK SOSIAL

Kepegawaian

GRI 103: Pendekatan manajemen 
2016

103-1 Penjelasan Topik material dan Batasannya 81

103-2 Pendekatan manajemen dan Komponennya 38-43

103-3 Evaluasi Pendekatan manajemen 38-43

GRI 401: Kepegawaian 2016 401-1 Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan 38

401-2 Tunjangan yang diberikan kepada karyawan 
purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan 
sementara atau paruh waktu

43

Kesehatan dan Keselematan Kerja

GRI 103: Pendekatan manajemen 
2016

103-1 Penjelasan Topik material dan Batasannya 81

103-2 Pendekatan manajemen dan Komponennya 44

103-3 Evaluasi Pendekatan manajemen 44

GRI 403: Kesehatan dan 
Keselematan Kerja 2016

403-1 Representasi pegawai dalam komite Kesehatan dan 
Keselamatan formal antara manajemen dan pegawai

44

Pendidikan dan Pelatihan

GRI 103: Pendekatan manajemen 
2016

103-1 Penjelasan Topik material dan Batasannya 81

103-2 Pendekatan manajemen dan Komponennya 40-43

103-3 Evaluasi Pendekatan manajemen 40-43
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Standar GRI Disclosure Halaman

No Judul

GRI 404: Pendidikan dan 
Pelatihan 2016

404-1 Rata-rata Jam Pelatihan per Tahun per Pegawai 41

404-2 Program untuk meningkatkan keterampilan pegawai 
dan program bantuan peralihan

40 

404-3 Persentase pegawai yang menerima review kinerja dan 
pengembangan karier secara regular

43

Keberagaman dan Kesempatan yang Setara

GRI 103: Pendekatan manajemen 
2016

103-1 Penjelasan Topik material dan Batasannya 81

103-2 Pendekatan manajemen dan Komponennya 37-43

103-3 Evaluasi Pendekatan manajemen 37-43

GRI 405: Keberagaman dan 
Kesempatan yang Setara 2016

405-1 Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan 37

405-2 Rasio Gaji Dasar dan Remunerasi Pria dan Wanita 43

Non-Diskriminasi

GRI 103: Pendekatan manajemen 
2016

103-1 Penjelasan Topik material dan Batasannya 81

103-2 Pendekatan manajemen dan Komponennya 40

103-3 Evaluasi Pendekatan manajemen 40

GRI 406: Non-Diskriminasi
2016

406-1 Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang 
dilakukan

40

Masyarakat Lokal

GRI 103: Pendekatan manajemen 
2016

103-1 Penjelasan Topik material dan Batasannya 81

103-2 Pendekatan manajemen dan Komponennya 33

103-3 Evaluasi Pendekatan manajemen 33

GRI 413: masyarakat Lokal
2016

413-1 Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, 
penilaian dampak, dan program pengembangan

33

Pemasaran dan Pelabelan

GRI 103: Pendekatan manajemen 
2016

103-1 Penjelasan Topik material dan Batasannya 81

103-2 Pendekatan manajemen dan Komponennya 77

103-3 Evaluasi Pendekatan manajemen 77

GRI 417: Pemasaran dan 
Pelabelan 2016

417-3 Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran 77

Privasi Pelanggan

GRI 103: Pendekatan manajemen 
2016

103-1 Penjelasan Topik material dan Batasannya 81

103-2 Pendekatan manajemen dan Komponennya 77

103-3 Evaluasi Pendekatan manajemen 77

GRI 418: Privasi Pelanggan 2016 418-1 Pengaduan yang substansial tentang pelanggaran 
privasi pelanggan dan kehilangan data pelanggan

77
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SDG’s Tema Bisnis Relevansi GRI 
Standard

Disclosure Judul Disclosure Halaman

1. NO POVERTy

Tidak ada kemiskinan 
dalam bentuk apapun di 
seluruh penjuru dunia.

Penghasilan, upah, 
dan tunjangan

GRI 201: Kinerja 
Ekonomi

201-1 Nilai Ekonomi Langsung 
yang Dihasilkan dan 
Didistribusikan

29

Pembangunan 
ekonomi
di wilayah 
kemiskinan
tertinggi

GRI 203: Dampak 
Ekonomi Tidak 
Langsung

203-1 Dampak Ekonomi Tidak 
Langsung

33,48,72

2. ZERO HUNGER

Tidak ada lagi 
kelaparan, mencapai 
ketahanan pangan, 
perbaikan nutrisi, serta 
mendorong budidaya 
pertanian yang 
berkelanjutan.

Kinerja Ekonomi GRI 201: Kinerja 
Ekonomi

201-1 Nilai Ekonomi Langsung 
yang Dihasilkan dan 
Didistribusikan

29

Pembangunan 
ekonomi
di wilayah 
kemiskinan
tertinggi

GRI 203: Dampak 
Ekonomi Tidak 
Langsung

203-1 Dampak Ekonomi Tidak 
Langsung

33,48,72

3. GOOD HEALTH AND 
WELL BEING

menjamin kehidupan 
yang sehat serta 
mendorong 
kesejahteraan 
hidup untuk seluruh 
masyarakat di segala 
umur.

Kualitas Udara GRI 305: Emisi 305-1 Emisi GRK (Cakupan 1) 
langsung 

70

305-2 Emisi energi GRK 
(Cakupan 2) tidak 
langsung 

70

305-4 Intensitas emisi GRK 70

305-5 Pengurangan emisi 
GRK

70

Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja

GRI 403: Kesehatan 
dan Keselamatan 
Kerja

403-1 Perwakilan perkerja 
dalam komite 
resmi gabungan 
manajemen pekerja 
untuk kesehatan dan 
keselamatan

44

Keselamatan 
Pelanggan

GRI 417: Pemasaran 
dan Pelabelan

417-3 Insiden ketidakpatuhan 
terkait komunikasi 
pemasar an

77

TAUTAN SDG’S DALAM STANDAR GRI
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4. QUALITy 
EDUCATION

menjamin pemerataan 
pendidikan yang 
berkualitas dan 
meningkatkan 
kesempatan belajar 
untuk semua orang.

Pelatihan dan 
Pendidikan

GRI 404: Pelatihan 
dan Pendidikan

404-1 Rata-rata jam pelatihan 
per tahun per karyawan

41

404-2 Program untuk 
meningkatkan 
keterampilan karyawan 
dan program bantuan 
peralihan

40

404-3 Persentase karyawan 
yang menerima 
tinjauan rutin 
terhadap kinerja dan 
pengembangan karier

43

5. GENDER EQUALITy

mencapai kesetaraan 
gender dan 
memberdayakan kaum 
ibu dan perempuan.

Kesetaraan Pria dan 
Wanita

GRI 405: 
Keberagaman dan 
Kesempatan setara. 

405-1 Keberagaman badan 
tata kelola dan 
karyawan

37

405-2 Remunerasi pria dan 
wanita

43

6. CLEAN WATER AND 
SANITATION

7. AFFORDABLE AND 
CLEAN ENERGy

menjamin akses 
terhadap sumber 
energi yang 
terjangkau, terpercaya, 
berkelanjutan dan 
modern untuk semua 
orang.

Efisiensi energi GRI 302: Energi 302-1 Konsumsi Energi 68

302-3 Intensitas Energi 69

302-4 Pengurangan Konsumsi 
Energi

69
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8. DECENT WORK AND 
ECONOmIC GROWTH

mendukung 
perkembangan ekonomi 
yang berkelanjutan, 
lapangan kerja yang 
produktif serta 
pekerjaan yang layak 
untuk semua orang.

Kebebasan 
berserikat

GRI 102: Disclosure 
umum

102-41 Perjanjian Perundingan 
Kolektif 

44

Penghasilan, upah, 
dan tunjangan

GRI 201: Kinerja 
Ekonomi

201-3 Kewajiban program 
pensiun manfaat pasti 
dan program pensiun 
lainnya

44

GRI 401: 
Kepegawaian

401-1 Perekrutan Karyawan 
Baru dan Pergantian 
Karyawan

38

401-2 Tunjangan yang 
diberikan kepada 
karyawan purnawaktu 
yang tidak diberikan 
kepada karyawan 
sementara atau paruh 
waktu

43

Kesetaraan GRI 405: 
Keberagaman
dan Kesetaraan

405-1 Keanekaragaman 
badan tata kelola dan 
karyawan

37

405-2 Remunerasi pria dan 
wanita

43

GRI 406: Non-
Diskriminasi

406-1 Insiden diskriminasi 
dan tindakan perbaikan 
yang dilakukan

40

Kepegawaian GRI 401: 
Kepegawaian

401-1 Perekrutan Karyawan 
Baru dan Pergantian 
Karyawan

38

401-2 Tunjangan yang 
diberikan kepada 
karyawan purnawaktu 
yang tidak diberikan 
kepada karyawan 
sementara atau paruh 
waktu

43

Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja

GRI 403: Kesehatan 
dan Keselamatan 
Kerja

403-1 Perwakilan perkerja 
dalam komite 
resmi gabungan 
manajemenpekerja
untuk kesehatan dan 
keselamatan

44

Pelatihan dan 
Pendidikan

GRI 404: Pelatihan 
dan Pendidikan

404-1 Rata-rata jam pelatihan 
per tahun per karyawan

41

404-2 Program untuk 
meningkatkan 
keterampilan karyawan 
dan program bantuan 
peralihan

40

404-3 Persentase karyawan 
yang menerima 
tinjauan rutin 
terhadap kinerja dan 
pengembangan karier

55
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GRI 205: Anti 
Korupsi

205-2 Komunikasi dan 
Pelatihan Tentang 
Kebijakan dan Prosedur 
Anti Korupsi

63

205-3 Insiden korupsi yang 
terbukti dan tindakan 
yang diambil.

64

9. INDUSTRy, 
INNOVATION AND 
INFRASTRUCTURE

membangun 
infrastruktur yang 
berkualitas, mendorong 
peningkatan industri 
yang berkelanjutan 
serta mendorong 
inovasi.

Pembangunan 
ekonomi
di wilayah 
kemiskinan
tertinggi

GRI 203: Dampak 
Ekonomi Tidak 
Langsung

203-1 Dampak Ekonomi Tidak 
Langsung

63

64

10. REDUCED 
INEQUALITIES

mengurangi 
kesenjangan di dalam 
dan antar Negara.

Pengembangan 
ekonomi di daerah 
miskin

GRI 203: Dampak 
Ekonomi Tidak 
Langsung

203-1 Investasi Infrastruktur 
dan Layanan Jasa

33,48,72

203-2 Dampak Ekonomi Tidak 
Langsung

32

11. SUSTAINABLE CITIES 
AND COmmUNITIES

membangun kota-kota 
serta pemukiman yang 
berkualitas, aman dan 
bekelanjutan.

Investasi 
infrastruktur

GRI 203: Dampak 
Ekonomi Tidak 
Langsung

203-1 Investasi Infrastruktur 
dan Layanan Jasa

33,48,72

203-2 Dampak Ekonomi Tidak 
Langsung

32

12. RESPONSIBLE 
CONSUmPTION AND 
PRODUCTION

menjamin pola produksi
dan konsumsi yang
berkelanjutan.

Kualitas udara GRI 305: Emisi 305-1 Emisi GRK (Cakupan 1) 
langsung 

70

305-2 Emisi energi GRK 
(Cakupan 2) tidak 
langsung 

70

305-4 Intensitas emisi GRK 70

305-5 Pengurangan emisi 
GRK

70
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Informasi dan 
pelabelan produk 
dan jasa

GRI 417:
Pemasaran dan
Pelabelan

417-3 Insiden ketidakpatuhan 
terkait komunikasi 
pemasaran

77

13. CLImATE ACTION

Bertindak cepat untuk 
memerangi perubahan 
iklim dan dampaknya.

Kualitas udara GRI 305: Emisi 305-1 Emisi GRK (Cakupan 1) 
langsung 

70

305-2 Emisi energi GRK 
(Cakupan 2) tidak 
langsung 

70

305-4 Intensitas emisi GRK 70

305-5 Pengurangan emisi 
GRK

70

Efisiensi Energi GRI 302: Energi 301-1 Konsumsi Energi Dalam 
Organisasi

68

302-3 Intensitas Energi 69

302-4 Pengurangan Konsumsi 
Energi

69

14. LIFE BELLOW 
WATER

15. LIFE ON LAND

melindungi, 
mengembalikan, 
dan meningkatkan 
keberlangsungan 
pemakaian ekosistem 
darat, mengelola hutan 
secara berkelanjutan, 
mengurangi tanah 
tandus serta tukar 
guling tanah.

Kualitas udara GRI 305: Emisi 305-1 Emisi GRK (Cakupan 1) 
langsung 

70

305-2 Emisi energi GRK 
(Cakupan 2) tidak 
langsung 

70

305-4 Intensitas emisi GRK 70

305-5 Pengurangan emisi 
GRK

70
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16. PEACE, JUSTICE 
AND STRONG 
INSTITUTIONS

mendorong masyarakat 
yang damai dan inklusif 
untuk pembangunan 
berkelanjutan,
menyediakan 
akses keadilan bagi 
semua orang, serta 
membangun institusi 
yang efektif, akuntabel, 
dan inklusif di seluruh 
tingkatan.

Anti Korupsi GRI 205: Anti 
Korupsi

205-2 Komunikasi dan 
Pelatihan Tentang 
Kebijakan dan Prosedur 
Anti Korupsi

63

205-3 Insiden korupsi yang 
terbukti dan tindakan 
yang diambil

64

Perilaku yang Etis 
dan Sah

GRI 102: Disclosure 
Umum

102-16 Nilai, Prinsip, Standar, 
dan Norma Perilaku

62

Pengambilan 
keputusan yang 
inklusif

GRI 102: Disclosure 
Umum

102-18 Stuktur Tata Kelola 60

102-40 Daftar Kelompok 
Pemangku Kepentingan 

81-83

102-41 Perjanjian Perundingan 
Kolektif 

44

102-42 Mengidentifikasi dan 
memilih Pemangku 
Kepentingan 

81-83

102-43 Pendekatan Terhadap 
Keterlibatan Pemangku 
Kepentingan 

81-83

102-44 Topik Utama dan 
masalah yang 
Dikemukakan 

79-83

17. PARTNERSHIP FOR 
THE GOALS

memperkuat perangkat-
perangkat implementasi
(means of 
implementation)
dan merevitalisasi 
kemitraan global untuk 
pembangunan
berkelanjutan.

Inisiatif eksternal GRI 102: Disclosure 
Umum

102-12 Inisiatif Eksternal 19


