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Perusahaan

Sejak tahun 2016 Telkom Group telah 
bertransformasi menjadi perusahaan 
telekomunikasi digital yang bercita-cita untuk 
menjadi , 
raja telekomunikasi dan layanan digital di dunia. 
Telkom terus mendigitalkan seluruh proses, 
berinovasi untuk memberikan pengalaman 
pelanggan terbaik, dan menerapkan lean and 
transformasi organisasi yang gesit untuk 
mengejar keunggulan kompetitif dan 
kemampuan digital. Menanggapi dinamika 
industri di era digital, Telkom dan anak 
perusahaan telah melakukan berbagai inisiatif 
dan inovasi dalam transformasi menjadi 
perusahaan telekomunikasi digital yang 
komprehensif baik dalam produk, layanan, 
proses bisnis, pengembangan bisnis, dan sumber 
daya manusia. Hasil dari inovasi ini dengan 
meluncurkan produk digital salah satunya 

.



Diarium Indonesia, solusi digital untuk Sumber 
Daya Manusia yang diluncurkan Telkom pada 
2016. Totalnya sekitar 17.000 karyawan adalah 
aset paling berharga Telkom dalam persiapan 
untuk mencapai tujuan menjadi kelas dunia 
perusahaan digital. Membangun keterampilan 
digital sangat penting bagi karyawan kami yang 
ingin sukses di masa depan. Pasalnya, Telkom 
selalu menyediakan produk untuk mendukung 
lingkungan kerja yang disesuaikan dengan 
individu kondisi dan teknologi yang 
memungkinkan manajemen dan karyawan 
terhubung satu sama lain tanpa hambatan.

“The King of Digital in The Region”

Diarium Indonesia

Dari tahun ke tahun, Diarium selalu 
berimprovisasi untuk menjawab dinamika dan 
tantangan di Indonesia. Pada tahun 2020 
Diarium Indonesia bergabung dengan AMOEBA, 
sebuah platform untuk menyalurkan inovasi 
karyawan di bawah bimbingan mentor yang 
berpengalaman dan difasilitasi oleh perusahaan. 
Program ini telah menghasilkan berbagai produk 
dan pengembangan proses bisnis internal 
berbasis digital. Melihat bahwa ada banyak 
peluang untuk Diarium akan dikembangkan dan 
beberapa  
dan pemerintah telah meminta Diarium yang 
akan diimplementasikan di perusahaannya, 
memperkuat tekad Diarium untuk bergabung 
dengan  untuk dapat memperluas 
model bisnis diarium untuk go to market.




Pada tahun 2020,  merilis 
, sebuah evolusi dari Diarium untuk 

memperluas jangkauannya dan berpartisipasi 
dalam menjawab kebutuhan pasar untuk 
mendukung semua bisnis di Indonesia. 
Menggunakan teknologi terkini dan berbagai 
macam inovasi dengan menyesuaikan dengan 
kondisi saat ini,  akan dapat memberikan 
pengalaman pengguna yang lebih baik untuk 
memaksimalkan kinerja karyawan dan 
manajemen.Kami membangun  dengan 
kemauan yang kuat untuk menjadi solusi 
engagement antara karyawan dan pengelolaan.


Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

AMOEBA

Diarium Indonesia
Worki

Worki

Worki
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Tentang kami

Visi

Menjadi SuperApps Layanan HC No.1 di Indonesia pada tahun 
2030

Misi

Menyediakan SuperApps Layanan HC yang berfokus pada UX 
karyawan dan manajemen, dengan dukungan team yang supportive
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Founders

PingkanPrisilia Istra Langi
CEO (Chief Executive Officer) • User Journey Analyst

Certified Big Data Analyst TUV Rheinland since 2020

Magister of Engineering in Information Technology, Universitas Gadjah Mada

Dewangga Rizky Rachmadan
CTO (Chief Technology Officer) • HC System Integration 
Telkom Indonesia

Developing Diarium since 2017

Certified Scrum Master

Certified DevOps

Mayangsekar Agintiara
CPO (Chief Product Officer) • Information Technology Telkom 
Indonesia

Developing Diarium since 2016

Certified TCUX (Telkom Certified User Experience)

since 2020 Certified Scrum Master

M Ikhwan Mubaraq
CMO (Chief Marketing Officer) 

• Head of Representative Office at Telkom Indonesia

Experience in sales and marketing since 2018
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Founders

Arvieda Nadya
VP (Vice President) Human Capital and Finance • Telkom 
Regional 7, Witel Maluku

Finalist Wirausaha Muda Mandiri 2017

Experience in Finance since 2017

Roni Vayayang
VP (Vice President) Technology & Operation • Wholesale & 
Wifi Assurance Telkom Indonesia

Certified PT2 Project Experience in Business

Strategy & Development since 2020 CEO Addon Hub



History

2016

Telkom Indonesia meluncurkan 
Diarium Indonesia

2017-2019

Diarium digunakan oleh Internal 
TelkomGroup, fitur pertama 
yaitu Check-in Check-out dan 
Info slip gaji. Dalam 3 tahun 
pengguna Diarium mencapai 
sekitar 13.000 karyawan

Q1 2020

Fitur-fitur baru Diarium yang 
diluncurkan yaitu monitor 
suasana hati karyawan 
(antusiasme/depresi), lokasi 
kerja karyawan, bencana, dan 
sosial media

March 2020

Pandemi COVID-19 melanda 
Indonesia. TelkomGroup 
mewajibkan seluruh karyawan 
menggunakan Diarium selama 
WFH, WFS, dan WFO untuk 
memantau lokasi dan kondisi 
Kesehatan (sakit/sehat) mereka

Q2 2020

Pembaharuan ke Diarium 4.1 
dengan Chatbot, Blast 
notification, Helpdesk, dan 
lainnya

July 2020

Diarium menjangkau 17.000 
pengguna di TelkomGroup

Q2 2020

BUMN & Pemerintah memiliki 
permintaan untuk menerapkan 
Diarium di organisasinya

August 2020

Diarium ikut inkubasi AMOEBA, 
tujuannya agar dapat Go To 
Market

Q1 2021 - Present

Diarium meluncurkan Worki 
untuk memperluas jangkauan 
dan berpartisipasi dalam 
menjawab kebutuhan pasar 
untuk mendukung semua bisnis 
di Indonesia dengan teknologi 
terbaru yang tersedia
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Partner dan Klien kami

Worki telah dipercaya dan dipakai oleh beberapa perusahaan 
atau organisasi di Indonesia untuk mensolusikan 

permasalahan dengan inovasi teknologi yang berkelanjutan

Partner

Klient

Sekarang giliran perusahaan Anda 
untuk mencoba pengalaman layanan 
HC paling keren bersama Worki!
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Produk kami
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Digital Work Life Super App

Worki adalah Aplikasi Super untuk Layanan Sumber Daya 

Manusia sebagai Platform Digital Work Life yang 


Connect-Collaborate-Communicate (3C) Karyawan dan 

Manajemen Karyawan untuk meningkatkan karyawan 

keterlibatan dan produktivitas dengan tetap menjaga kesehatan 

dan keamanan karyawan. Worki tidak hanya menyediakan 

kemudahan administrasi dengan fitur-fiturnya, tetapi juga 

menjadi jembatan untuk komunikasi dua arah antara


karyawan dan manajemen



Produk kami
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Karakteristik

Manajemen pengelolaan karyawan memiliki peran besar dalam perkembangan 
sebuah perusahaan. Sebagai salah satu elemen utama dalam perusahaan, 

Human Capital membutuhkan sistem manajemen yang handal untuk mendukung 
kinerja perusahaan secara optimal. Sebuah sistem manajemen yang terpelihara 
dengan baik akan memudahkan perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi. 
Worki menyediakan layanan yang dapat meningkatkan manajemen karyawan 

untuk sistem manajemen yang lebih efisien dalam hanya satu aplikasi

Easy Cukup dengan smartphone, Worki bisa diakses dimana saja 
dan kapan saja. Hadir dengan fitur-fitur yang mudah untuk 
dimengerti dan membantu anda beradaptasi dengan cepat

Unique Apakah engagement karyawan Anda menjadi isu? Worki hadir 
dengan gamifikasi interaktif yang dapat membuat keterlibatan 
antar karyawan dan manajemen lebih dekat, hangat, dan 
efektif

Insightful Apakah Anda membutuhkan dashboard monitoring real-time 
yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun? Worki 
meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan 
berdasarkan data

Secure Tak perlu khawatir lagi tentang data Anda. Seluruh data Worki 
disimpan di cloud dengan security berlapis dan terjamin 
kerahasi-aannya bila ingin mengelola data sendiri, Worki bisa 
di- install pada server lokal Anda sendiri sehingga kontrol atas 
data sepenuhnya milik Anda.

Low Risk Cobalah secara gratis (Selama 30 Hari) tidak ada lock period 
harga yang adil dan tidak ada biaya tersembunyi



Smart Presence

Pantau kehadiran karyawan, 
kondisi kesehatan, dan lokasi 
tempat mereka bekerja. 
Pastikan karyawan Anda 
selalu patuhi protokol 
keselamatan dan kesehatan 
terutama selama pandemi ini
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Avatar

Kami menyediakan Avatar 
sebagai alter ego ataupun 
teman digital karyawan 
untuk menemani setiap 
kondisi yang kamu rasakan. 
Pilih Avatarmu sesuai 
preferensi, dan jangan 
khawatir, tentu saja kamu 
masih bisa eksis dengan foto 
profilmu

Jl. Pangeran Diponegoro No.66, RT.9/RW.2, 

Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320

Michael Smith Roger

Apps

Michael Smith Roger
Product Manager

Michael Smith Roger
Product Manager

Fitur



Michael Smith Roger
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Activity

Buku harian kerja Anda. 
Rencanakan, lakukan, dan 
pantau aktivitas karyawan 
Anda. Anda bisa 
menyertakan foto dan file 
agar progres pekerjaan lebih 
terpantau dengan baik. Anda 
masih bisa berkolaborasi 
dengan rekan satu tim Anda 
meskipun Anda tidak dapat 
bertemu dengan mereka. 
Bekerja tetap bisa produktif

Teammates

Rekan satu tim berkolaborasi 
dengan rekan tim Anda, lihat 
aktivitas mereka, status 
kehadiran, dan kondisi 
kesehatan dimanapun 
mereka. Pertahankan ikatan 
yang kuat dalam tim Anda

Sarah Soeryana

Kevin Sanders

Julia Kwan

UI UX Designer

CMO
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Julia Kwan

Good Job Guys!

Presence History

Melacak riwayat kehadiran 
Anda dan juga mengenal 
seluruh kehadiran tim Anda 
untuk tetap terhubung dan 
menunjukkan bahwa Anda 
peduli satu sama lain

Social Connect

Mulailah berbagi cerita Anda 
kepada rekan kerja dengan 
fitur Social Connect, jadi 
Anda dapat tetap terhubung 
satu sama lain

Kevin Sanders

Michael Smith Roger
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News Banner

Media penyampaian 
informasi dari manajemen 
kepada seluruh karyawan, 
dengan menampilkan 
gambar-gambar. Fitur ini 
juga dapat digunakan untuk 
melampirkan link atau teks.

Push Notification

Fitur untuk memberikan 
informasi dari manajemen 
langsung ke perangkat 
karyawan menggunakan 
aplikasi Worki. Kita dapat 
mengatur daftar penerima, 
seperti:  semua karyawan 
atau beberapa karyawan 
yang ditargetkan.



Management Dashboard

Insightful Analytics
Pantau informasi dan aktivitas karyawan mulai dari kehadiran (Check-in dan Checkout), Lokasi 
kerja, Kondisi kesehatan, dan Aktivitas harian secara real-time, kolektif atau per orang

Worki can be used for the SME to Enterprise segments
Fleksibilitas dalam menyesuaikan kebijakan kerja perusahaan berdasarkan budaya dan kondisi 
organisasi Anda yang dapat berubah dengan cepat
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Dashboard



Advanced Package

Free Trial 30 Days, min 100 users

Software as a Service

Monthly (1 & 6 Month) or 

Yearly Subscription

Latest Apps and Dashboard Worki

Cloud Servers

Installation by Worki Team

Guidebook Worki Apps and 

Dashboard

Integration

White label minor cutomization

Download from


Google Playstore and App Store
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Enterprise Package

Free Setup dan Intergration

On Premise

Yearly Subscription

Latest Apps and Dashboard Worki

Installation by Worki Team

Guidebook Worki Apps and 

Dashboard

Integration

White label full customization

Server Config by the Client

Additional Facilities

Download from


Google Playstore and App Store

License 
Subscription 

Bisnis model

Basic Package

Free Trial 30 Days, min 100 users

Software as a Service

Monthly (1 & 6 Month) or 

Yearly Subscription

Latest Apps and Dashboard Worki

Cloud Servers

Installation by Worki Team

Guidebook Worki Apps and 

Dashboard

Download from


Google Playstore and App Store



Testimoni
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“Worki sangat bermanfaat untuk 
memantau absen karyawan. Sangat 

mudah untuk digunakan dan menghemat 
waktu. Semenjak pakai Worki udah tidak 

ribet lagi mengurus absen secara 
manual”

Hanif Abiyoga
Senior Human Resource Office


OCA Indonesia 
“Worki memudahkan absensi saat 
pandemi, dengan dilengkapi fitur-

fiturnya yg memudahkan pilihan saya 
wfo/wfh ataupun bekerja ditempat lain. 
Serta pengiriman lokasi secara realtime. 
dan juga dapat memudahkan saya untuk 

listing activity sehari-hari dan 
memudahkan HR untuk memantau 

kesehatan kami”

Alifia Sarah
Senior Account Executive


OCA Indonesia 

“Worki membantu saya dalam 
melakukan absensi kerja.  Dengan fitur 
pilihan WFO / WFH ataupun bekerja di 

tempat lainya yang  lokasi nya di 
kirimkan secara realtime. Worki juga 

membantu saya memberikan informasi 
kondisi kesehatan saya kepada Team 

Evomo. Serta  membantu Evomo untuk 
memonitor kesehatan karyawanya”

Bagus Indra Febrianto
Business Support 


EVOMO 

“Worki merupakan inovasi yang 
mendukung upaya kami mewujudkan 
Digital Working Collaboration Tools 
untuk rekan Tenaga Kerja Penunjang 

Direktorat Digital Business. Dashboard 
Worki memungkinkan kami memantau 
kondisi lokasi, kesehatan dan aktivitas 

rekan TKP dari satu window. Top 
banget”

Sendylenvi Regia
Directorate Digital Business


Telkom Indonesia 

“Dalam satu aplikasi banyak sekali fitur-
fitur yang sangat membantu dalam 

pengelolaan unit kami”

Sella Gabrielan M
Humar Resources Service


Telkom Indonesia 

“Tampilan worki lebih fresh, bikin mata 
adem. Meningkatkan semangat 

karyawan dalam menggunakannya”

Fikri Syahriza Rizani
Shared Service Operation Finance 

Telkom Indonesia 
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contact@worki.id 0811-8013-033

worki.id worki.id

Telkom Landmark Tower 


Jl Gatot Subroto Kav. 52 Jakarta Selatan


DKI Jakarta, Indonesia 12710

Telkom Landmark Tower 

Jl Gatot Subroto Kav. 52 Jakarta Selatan


DKI Jakarta, Indonesia 12710

Kontak Info


