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Hampir semua perusahaan global menilai teknik deteksi 
lanjutan (advanced detection technique) sebagai cara paling 
efektif untuk mendeteksi ancaman keamanan cyber, dimana 
penyedia layanan keamanan (Manage Security Services) 
kedepannya dibutuhkan untuk memberikan layanan solusi 
yang lebih dari hanya pengelolaan peralatan on-premise.

INNOVATION TO ENHANCE SECURITY
AND SAFE GUARD

Dengan meningkat pesatnya implementasi teknologi cloud pada 
tahun 2020, kesenjangan bisnis antara startup dan perusahaan 
besar akan menyusut lebih cepat dari sebelumnya.

AI AS A PRIMARY FOR FURTHER GROWTH
Artificial Inteligence (AI) akan menghapus batas antara data yang terstruktur dan 
tidak terstruktur. Pada 2018, banyak perusahaan akan menerapkan AI untuk 
membuat keputusan dan memberikan instruksi secara real-time.

5G IS COMING
Teknologi 5G akan terus menarik banyak perhatian di tahun 2018 
dan mendatang, dimana volume data yang besar dan transaksi 
data yang lebih cepat akan menciptakan kebutuhan untuk 
kecepatan data / jaringan yang lebih tinggi. 

BIG DATA - BIG CHANGES
Di tahun 2018, Big Data akan menghadapi beberapa perubahan besar, mendorong 
inovasi dan merubah model bisnis yang sudah ada. Big Data akan memperkuat  
prediksi dan perhitungan intelijen bisnis, mencegah pelanggaran keamanan dan 
membantu bisnis mencapai efisiensi dan pertumbuhan yang lebih tinggi.

Apakah Perusahaan Anda Sudah Melakukan Terobosan untuk Digital Transformation?
Hadiri Telkomtelstra Digital Summit 2018 untuk mendapatkan praktik terbaik dan terdepan

dari Solusi Teknologi beserta showcase produk IT terkini. 

AI

THE RISE OF STARTUP

Telkomtelstra Digital Summit 2018
“Be The One Who Transform Your Enterprise”

5G

Untuk RSVP, segera daftarkan diri Anda di

bit.ly/ditasummit18
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WARM GREETINGS

Perkenankanlah kami atas nama 
Manajemen Telkom Indonesia 
mengucapkan terima kasih  atas 
kepercayaan Bapak/Ibu untuk bekerjasama 
dengan Telkom Group.

Masih terngiang di telinga kita sebuah 
pidato yang sangat mencengangkan 
dari Presiden RI Joko Widodo di event 
internasional agenda tahunan IMF di 
Bali beberapa waktu yang lalu. Didalam 
pidato tersebut, Jokowi menggambarkan 
kondisi perekonomian di dunia ini dengan 
menggunakan analogi dari sebuah serial 
televisi Game of Thrones, yang terkenal 
dengan jargonnya “winter is coming”, atau 
lebih tepatnya “evil winter”. Digambarkan 
bahwa musuh yang sebenarnya, “musuh 
bersama” kita akan datang, sebuah krisis 
berupa ekonomi yang sangat sulit dan 
banyak sekali cost yang tumbuh tapi tidak 
dalam kendali kita. Fenomena yang terjadi 
di skala negara ini juga berlaku di skala 
perusahaan.

Sebagai kunci sukses kita dalam 
menjalankan perusahaan, dan bagaimana 
kita melakukan turn around untuk 
menaikkan profit perusahaan, ada “game” 
yang harus dijalankan. Kuncinya sangat 
sederhana. Pertama adalah, apapun 
aktivitas yang kita lakukan harus menaikkan 
revenue. Kalau aktivitas tersebut tidak bisa 
menaikkan revenue maka coretlah aktivitas 
tersebut. Yang kedua, semua aktivitas harus 
kita cek, apakah bisa menurunkan cost? 
Kalau menaikkan cost maka coretlah juga 
aktivitas tersebut. Terakhir, yang harus 
kita fokuskan adalah aktivitas yang dapat 
menaikkan level service kita. Tiga kunci 
tersebutlah yang harus selalu kita pegang 
dan andalkan dalam melakukan perbaikan-
perbaikan didalam perusahaan kita, 
otherwise “winter is coming”. 

Tak lupa kita juga harus menghitung 
faktor perkembangan teknologi yang 
begitu pesatnya saat ini. Dalam satu 
kesempatan, founder Microsoft Bill Gates 
sempat mengatakan bahwa suatu saat 

nanti, Bank itu tidak akan ada lagi. Proses 
perbankan akan tetap ada, tapi Bank suatu 
saat mungkin akan hilang. Jumlah uang 
yang beredar di platform-platform fintech 
sekarang sudah sangat tinggi. Perusahaan 
yang tidak punya aset malah meraup 
revenue yang sangat maksimal, dan 40% 
perusahaan besar collapse karena tidak 
mengikuti keniscayaan bahwa gelombang 
digitalisasi itu harus dirangkul, bukan 
dihindari. Fenomena inilah yang sedang 
terjadi dan kita semua akan menuju kearah 
tersebut.

Sebagai penutup, terinspirasi dari lagu resmi 
Asian Games, Meraih Bintang yang baru saja 
diadakan beberapa bulan lalu, mari kita... 

Terus fokus satu titik, hanya itu titik itu
Tetap fokus kita kejar lampaui batas
Terus fokus satu titik, hanya itu titik itu
Tetap fokus kita kejar dan raih bintang

Salam We are Unstoppable !!

Pelanggan Telkom Indonesia yang terhormat,

UNSTOPPABLE !!
WE ARE

Judi Achmadi
EVP Divisi Enterprise Service

Telkom Indonesia
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Meningkat dari tahun sebelumnya, 
Telkom memperoleh poin tertinggi 
pada International Business Awards 

2018 dan meraih 39 penghargaan

Kemampuan untuk beradaptasi 
dan bertransformasi menjadi kunci 

utama bagi perusahaan untuk 
menghadapi Revolusi Industri 4.0, 
baca kiat “Gesit dalam Memenuhi 

Kebutuhan Konsumen di Era Digital” 
oleh Otong Iip, President Director 
of TelkomMetra Group dan artikel 

menarik lainnya

Mendapatkan informasi di era digital 
seperti sekarang sangatlah mudah. 
Tapi apa Anda tahu bahwa belum tentu 
semua berita yang disebarkan adalah 
benar? Hindari berita palsu dengan tips 
“Mengatasi Berita ‘Hoax’ di Dunia Maya”

Intip kegiatan Bandung ICT Expo & 
Digital Broadband Summit dengan tema 
“Inspiring The Digital Indonesia 2025”. Lihat 
juga aktivitas Telkom lainnya!Siapa yang tidak mengetahui Labuan 

Bajo? Keindahan alam yang disuguhkan 
akan membuat Anda ingin berlama-
lama di sana. Bagi Anda yang berencana 
berkunjung ke Labuan Bajo, lihat deretan 
objek wisata yang ada di Labuan Bajo

“Lidah memang tidak bisa bohong,” 
begitulah pesan yang tersirat dalam Film 
Aruna dan Lidahnya. Film ini mengangkat 
enam makanan khas dari Surabaya, 
Pamekasan, Pontianak, dan Singkawang 
yang sangat menggugah selera

Ketahui lebih lanjut mengenai solusi 
Digital Advertising, ICT System 
Integration, M2M/IoT, serta Device, 
Hardware, and Mobility Management

“Era transformasi digital harus 
dihadapi dengan optimis”, 

baca lebih lanjut mengenai 
digitalisasi PT Summarecon 

Agung Tbk
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Meningkat dari perolehan tahun sebelumnya, Telkom berhasil meraih 39 penghargaan di ajang International 
Business Awards (IBA) 2018 yang diumumkan di InterContinental London Park Lane Hotel pada tanggal 20 

Oktober 2018. Secara total Telkom memperoleh 14 Gold, 8 Silver, dan 17 Bronze Award. Ajang penghargaan IBA ini 
diikuti oleh lebih dari 3.900  nominasi dari berbagai jenis organisasi yang berasal dari 74 negara.  Telkom menjadi 
organisasi dengan perolehan poin paling tinggi yaitu dengan nilai 83.5 poin. 

C. Bronze Stevie Winner
1. Subsidiaries Healthiness Advisory Support System (SHELVY) | 

Innovation - Consumer Services Industries
2. Account Management Alignment Program | Support 

Department
3. Admedika | Company - Health Products & Services - Medium-

size
4. Integrated Digital Marketing to Boost Leads Generation & Sales 

Opportunities | Online Marketing Campaign 
5. Mobile ERP Merah Putih | Best New Product or Service - 

Software - Cloud ERP Solution
6. Fotosintesis: Precision Plantation System | Best New Product or 

Service - Software - Manufacturing Solution
7. JMCARe App | Public Service & Activism
8. ALEXA (Azure Launch Experience Awareness) | Best New 

Product Introduction Event
9. Digital Omni Channel Platform | Best New Product or Service - 

Business-to- Business Products
10. Finpay: e-commerce payment in a single click | Best New 

Product or Service - Software - Payments Solution
11. TelsiGuard: Cloud – Based Security Services | Best New Product 

or Service - Software - Network Security Solution
12. My TAMI – Travel Management Infomedia Platform | Best New 

Product or Service - Software - Platform as a Service
13. LINK Debits Switching: Indonesian Nation Payment Gateway | 

Best New Product or Service - Software - FinTech Solution
14. Digital Command Centre for Cyber Dyplomacy | Best New 

Product or Service - Software - Big Data Solution
15. Health Intelligence Big Data Service | Best New Product or 

Service - Software Healthcare Technology Solution
16. Solutionpedia | Best New Product or Service - Content - 

Business Information Solution
17. National School Supervision Dashboard | Non-Profit 

Organizations

B. Silver Stevie Winner
1. PT Balebat Dedikasi Prima | Company - Manufacturing - Large
2. Integrated Public Relations Activation | Communications or PR 

Campaign - Marketing - Business-to-Business
3. Social Media Center for Drug Abuse Eradication | Best New 

Product or Service - Software - Social Business Solution
4. UMB Hospital Registration Solution | Best New Product or 

Service - Telecommunications - Service
5. Relating Rural Area via 4G Over Satellite | Best New Product or 

Service - Telecommunications - Product 
6. Indonesian Pharmaceutical Ecosystem Digital Transformation 

| Best New Product or Service - Health & Pharmaceuticals - 
Service

7. T-Health MOM Advance | Best New Product or Service - Health 
& Pharmaceuticals - Product

8. Interprom | Best New Product or Service - Content - Business 
Information Solution

A. Gold Stevie Winner
1. Disruptive Way to Promote Indonesian Tourism | Best New 

Product or Service - Content - Aggregation Platform
2. Vessel Information System Mobile App | Best New Product or 

Service - Transportation
3. The City In Your Hand | Public Service & Activism
4. GUI: Micro SME Loans Application | Social
5. Integrated Waste Management System | Best New Product or 

Service - Software - IoT Analytics Solution
6. DNA Solution for National Computer Based Test (NCBT) | Best 

New Product or Service - Business-to-Business Services
7. SmartAds Wifi.id LBA | Best New Product or Service - Content - 

Advertising or Campaign Management Platform 
8. An e-commerce for Agroforestry | Best New Product or Service - 

Software - Electronic Commerce Solution
9. Finnet Loyalty Platform | Best New Product or Service - Software 

- Lead Generation Solution
10. Disruptive Big Data Utilization for Indonesia Tourism Promotion 

| Marketing Campaign -Travel/Tourism/Destination
11. Free Flow Electronic Collection | Best New Product or Service - 

Hardware - Other 
12. Digitizing Port & Business Community | Best New Product or 

Service - Software - Supply Chain Management Solution
13. New Indonesian Yellow Pages | Best New Product or Service - 

Content - Business Directory
14. INVIDEA 3.0 | Best New Product or Service - Content - Solution 

for Integrating Content into the Workflow

Telkom Raih 39 Penghargaan
International Business Awards 2018
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Forbes Indonesia Digital Conference : 
Dorong Terwujudnya Indonesia 
Digital Economy 2025 

Dalam rangka mempercepat 
pembangunan dan kesejahteraan 
Indonesia, PT Telkom Indonesia 

(Persero) Tbk (Telkom) menginisiasi 
dan terus memprioritaskan program 
pengembangan talenta dan ekosistem 
digital guna memenuhi kebutuhan talent 
dan inovasi digital di Indonesia yang 
saat ini masih belum mencukupi. Hal ini 
disampaikan oleh Deputy Executive General 
Manager Divisi Digital Service Telkom Ery 
Punta Hendraswara, yang juga sebagai 
Managing Director Indigo Creative Nation, 
saat menjadi narasumber pada event Forbes 
Indonesia Digital Conference di Jakarta, 
Senin (1/10).

“Digital talent menjadi faktor penting 
dalam pengembangan digital disamping 
infrastructure, regulation, dan user. Indonesia 
sudah saatnya menjadi pemain digital, 
bukan hanya jadi konsumen,” ungkap Ery.
 
Kebutuhan digital talent tercermin dari 
survei yang dilakukan oleh McKinsey 
pada perusahaan-perusahaan teknologi 
terkemuka di Indonesia pada tahun 2017. 
Survey tersebut menunjukan adanya 
kesenjangan kompetensi teknologi digital 
pada sumber daya manusia. Di sektor 
perbankan, 62% responden menjawab 

belum puas dengan kompetensi teknologi 
digital pegawainya. “Telkom tidak 
hanya mencari digital talent Indonesia 
yang memiliki kompetensi, tapi juga 
mempraktikkan budaya digital atau 
penggunaan teknologi dan internet dalam 
kehidupan sehari-hari,” ungkap Ery.
 
Berdasarkan survei tersebut, perkembangan 
startup (usaha rintisan) di Indonesia juga 
masih kalah dibandingkan dengan negara 
lain, seperti Amerika Serikat dan Singapura. 
Tiap satu juta penduduk Singapura bisa 
melahirkan 102,3 startup. Sementara di 
Indonesia hanya 0,6 startup.
 
Guna memenuhi kebutuhan digital 
talent dan startup di Indonesia, Telkom 
menjalankan program pengembangan 
ekosistem startup digital ‘’Indigo Creative 
Nation’’. Terdapat lima tahap dalam proses 
pengembangan ekosistem digital dalam 
program Indigo, di antaranya Nurturing 
Creativity, Talent Scouting, Incubation, 
Acceleration, dan Commerce. Dalam setiap 
prosesnya, Telkom juga menyiapkan 
berbagai fasilitas diantaranya Creative Camp 
sebanyak 18 titik di seluruh Indonesia, 4 
Creative Center yang tersebar di Bandung, 
Jakarta, Jogja, dan Makassar, serta Creative 
Capital yaitu perusahaan pemodalan 

digital MDI (Metra Digital Innovation) yang 
juga bekerjasama dengan perusahaan Y 
Combinator di Silicon Valey.
 
Setelah melalui proses founder match-
making dan pra-inkubasi, terdapat 4.890 
talent yang telah membangun startup 
digital dan diseleksi untuk mengikuti 
program inkubasi Indigo Creative Nation. 
Sebanyak 119 startup digital telah berhasil 
lolos seleksi dan mengikuti kegiatan 
inkubasi. Selanjutnya 23 startup berhasil 
memasuki tahapan akselerasi pasar dan 
17 startup telah mendapatkan investasi 
lanjutan dari para investor domestik dan 
global.
  
Target utama program pengembangan 
ekosistem ini adalah untuk menumbuhkan 
bibit unggul digipreneur di Indonesia untuk 
mengejar ketinggalan dengan negara 
lain. “Banyak anak muda kita memiliki 
kempetensi di bidang teknologi digital, 
tapi direkrut perusahaan digital negara 
lain. Sekarang mari kita bangun bersama 
ekosistem digital Indonesia dan jadikan 
Indonesia memiliki daya tawar di pasar 
digital global,” 
pungkas Ery.
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membantu aparat 
kepolisian dan 
relawan dalam 
melakukan 
koordinasi 
pasca bencana. 
Sedangkan, 
untuk membantu 
awak media yang 
bertugas, Telkom 
Group menyediakan 
Media Center di 
Kantor Telkom Jalan 
Moh. Hatta, Kota Palu. 

Direktur Network and IT Solution (NITS) 
Telkom Zulhelfi, mengatakan bahwa 
layanan komunikasi sangat penting pada 
saat kondisi pasca bencana, khususnya 
untuk memberikan kabar kepada keluarga, 
koordinasi SAR, BNPB (Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana), TNI-Polri, 
relawan, dan info kabar kondisi terkini 
wilayah bencana.

Sediakan Wifi dan Simcard Gratis 
untuk Polda Sulawesi Tengah

Bantuan Kemanusiaan

ARTICLES

Telkom Group Pulihkan Layanan 
Telekomunikasi Sulteng
Pasca Gempa
Telkom Group telah melakukan pemulihan 
site BTS (Base Transceiver Station) layanan 
seluler pasca bencana gempa yang terjadi 
di Sulawesi Tengah. Sebelumnya, jaringan 
backbone Telkom rute Palu-Donggala-
Makassar dan rute Palu-Parigi-Manado 
sudah pulih 100%. 

Telkom Group mengerahkan ratusan tenaga 
teknis terlatih, memobilisasi mobile genset 
dan mobile BTS. Di samping itu, sinergi juga 
terjalin antara Telkom, PLN dan Pertamina 
khususnya dalam hal pemulihan catuan 
listrik dan penyediaan bahan bakar untuk 
genset.

Sebagai upaya memenuhi kebutuhan 
komunikasi warga yang terkena dampak 
bencana gempa di Sulawesi Tengah, Telkom 
Group sediakan akses wifi gratis di 157 
lokasi yang tersebar di Palu, Donggala, 
Ampana, Banggai, Luwuk, Marisa, Parigi, 
Poso, dan Toli serta 50 menit dan 200 
SMS paket gratis bagi para pengguna 
Telkomsel di Sulawesi Tengah.  Selain itu, 
Direktur Utama Telkom Alex J. Sinaga juga 
menyerahkan 1.000 unit kartu Simpati 
kepada Polda Sulawesi Tengah untuk 

Selain mengupayakan pemulihan jaringan 
telekomunikasi secara maksimal, Telkom 
Group bersama tujuh BUMN lain, yaitu PT 
PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT 
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Pelabuhan Indonesia IV (Persero), PT Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank 
Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara 
Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank 
Tabungan Negara (Persero) mendirikan 
posko BUMN Peduli Bencana Sulteng 
untuk menyalurkan bantuan dari seluruh 
BUMN kepada masyarakat yang terkena 
dampak. Telah disalurkan sejumlah bantuan 
berupa tenda dan selimut, pakaian, bahan 
makanan dan dapur umum, air bersih dan 
MCK, layanan medis dan obat-obatan, serta 
bantuan lainnya senilai Rp. 22,5 milyar.
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Indonesia Business & 
Development Expo 2018
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

kembali menyelenggarakan forum 
bisnis dan pameran nasional dan 

internasional sebagai sarana promosi, 
interaksi, edukasi, negosiasi dan transaksi 
peserta dengan mitra bisnis, konsumen 
dan stakeholders, yang dikemas dalam 
Indonesia Business and Development 
(IBD) Expo 2018. Acara ini digelar mulai 
tanggal 3-6 Oktober 2018 di Grand City Mall 
Surabaya. 

Dengan mengusung tema “Tak Henti 
Membangun Negeri”, IBD Expo 2018 
menghadirkan sejumlah gelaran acara 
yang komplit & bermanfaat bagi semua 
lapisan masyarakat, mulai dari siswa, 
pebisnis hingga para pencari kerja. Hal 
ini juga merupakan bagian dari upaya 
membangun kesadaran publik atas prestasi, 
inovasi, kreativitas dan peran BUMN dalam 
membangun negeri.

Telkom Group turut memeriahkan 
penyelenggaraan pameran IBD Expo yang 
diikuti 118 BUMN. Acara ini dibuka oleh 
Menteri Koordinator Perekonomian RI 
Darmin Nasution. Pada penyelenggaraan 
IBD tahun 2017 yang lalu, Telkom 
mengambil tema Indonesia Digital Network 
yang difokuskan pada Indonesia Digital 
Convergence. Untuk tahun ini Telkom 
mengambil tema Digital Experience, 
menampilkan solusi yang sedang 
dikembangkan dan akan segera di-deliver 
ke market. Sedangkan pada sektor Digital 
Ecosystem, Telkom Group ikut serta dalam 
Digitalisasi Indonesia melalui pembangunan 
aplikasi ekosistem pertanian dan distribusi 

beras serta mengembangkan startup digital 
dibawah naungan program Indigo.
Darmin Nasution memberikan apresiasinya 
kepada BUMN, karena kiprahnya saat ini 
yang semakin maju. “Kami berharap BUMN 
akan memegang peran sebagai agen 
pembangunan Indonesia,” ungkapnya.

Darmin juga mengatakan bahwa 
perjuangan Indonesia saat ini menghadapi 
dinamika ekonomi dunia dalam hal investasi 
dan sektor ekspor. “Pemerintah perlu 
memperbaiki kualitas sumber daya manusia 
serta merumuskan kembali kebijakan 
ekonomi secara global. Kita sangat yakin 
bahwa Indonesia harus mulai mendorong 
investasi yang bertujuan ekspor,” pesan 
Darmin saat membuka IBD Expo 2018.

Untuk lebih meningkatkan sinergi BUMN, 
dilakukan penandatanganan MoU antara 
Telkom dengan 5 perusahaan BUMN lainnya 
yang disaksikan 
oleh Menteri BUMN 
Rini M. Sumarno 
dan didampingi 
CEO Telkom Group 
Alex J. Sinaga. 
Penandatanganan 
MoU Telkom 
dengan 5 
perusahaan 

tersebut antara lain dengan PT Daya Mitra 
Telekomunikasi untuk bidang Optimalisasi 
Aset Perdagangan Indonesia, PT Boma 
Bisma Indra, PT Barata Indonesia, PT 
PAL Indonesia, dan PT Dok & Perkapalan 
Surabaya di bidang Sinergi Pemanfaatan 
Sumber Daya Perusahaan.

Dalam kesempatan yang sama, Rini juga 
melakukan dialog dengan anak-anak muda 
di sesi “Cangkruan Bersama Millennial.” 
Rini menyatakan, kalangan milenial 
dipersiapkan menjadi penerus BUMN. 
“Selama empat tahun terakhir, saya ingin 
memperkuat BUMN agar bisa bertahan 
hingga 100 tahun kedepan,” ungkap Rini.

Lebih lanjut, Rini berharap, sebagai generasi 
penerus, milenial juga harus bersemangat 
memberikan masukan, kreativitas, dan 
inovasi kepada pemimpin BUMN.
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Shared Service Guna Maksimalkan 
Value Bisnis Perusahaan

Dalam rangka mendukung 
produktivitas perusahaan, 
Telkom Group mengadakan 

Seminar Enterprise Shared Services yang 
bertemakan “Maximize Business Value 
Through Shared Services Operation” 
pada tanggal 18 Oktober 2018 di Hotel 
Pullman, Jakarta.  Seminar ini menjelaskan 
mengenai Shared Services Operation yang 
merupakan suatu model konsolidasi fungsi 
yang dapat meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas back office operation perusahaan 
(seperti operational Human Resources, 
Finance, dan General Affair), serta dapat 
membuat perusahaan lebih fokus pada 
fungsi strategis dan bisnis inti Perusahaan. 
Implementasi solusi Shared Service 
Operation dibidang Human Capital meliputi 
solusi Payroll Processing, Recruitment, 
Training Administration, Travel Management. 
Dibidang Finance meliputi solusi Account 
Payable, Account Receivable, Reporting. 
Sedangkan dibidang General Affair meliputi 
solusi e-Procurement.
Dalam sambutannya, Executive Vice 

President Divisi Enterprise Service Telkom 
Judi Achmadi menyampaikan bahwa 
sebagai perusahaan digital penyedia 
layanan ICT di Indonesia, Telkom 
berkomitmen untuk terus mendukung 
implementasi digitalisasi perusahaan 
di Indonesia sehingga dapat terus 
memberikan benefit efektivitas dan efisiensi 
dalam proses bisnis perusahaan.

Seminar yang ini dihadiri oleh sekitar 30 
perusahaan ini, diawali dengan paparan 
materi oleh Varun Goswami Global Head 
New Products CoE at Newgen Software 
Technologies. Varun mengatakan bahwa 
kebanyakan perusahaan saat ini lebih 
mementingkan proses desentralisasi, 
Business Process Outsourcing, Low Cost 
Orientation, dan Service Level Agreement 
(SLA). Namun, optimisasi proses sangatlah 
penting karena lebih mengutamakan 
pelanggan, seperti Automatisasi proses, 
Intelligent Digital Process, dan Interlligent 
Collaboration. Dalam mengimplementasikan 
proses automatisasi ini diperlukan robot, 
machine learning, serta Artificial Intelligent 
(AI). Proses robotic ini mempunyai beberapa 
manfaat pada Back Office Operations 
dan dalam cognitive. Analytics juga 
membantu menaikan value perusahaan 
dan mengoptimasikan sistem dan proses 
perusahaan. 

Disisi lain, Marc Philipp 
Operation Consulting Leader PT 
PricewaterhouseCoopers Consulting 

(PwC), menyampaikan bahwa saat ini 
perusahaan lebih fokus terhadap proses 
transaksi daripada mengambil suatu ide 
dan menerapkannya. Dikarenakan sistem 
seperti itu, membuat perusahaan tersebut 
sering mengeluarkan biaya yang banyak 
dan tidak efisien. Dengan adanya shared 
services, maka perusahaan bisa fokus ke 
lini bisnisnya dan lebih banyak berinovasi 
terhadap produknya. Ada beberapa faktor 
yang bisa membuat perusahaan beralih ke 
shared service diantaranya adalah workforce 
transformation, intelligent automation, 
service delivery model, intelligent core dan 
ways of working shared service. 

Devi Alzy Project Director Shared Service 
Operation Telkom Group, menyampaikan 
sharing mengenai key success factor dan 
outcomes dari layanan Shared Services 
Operation yang sudah diimplementasikan 
oleh Telkom Group. Selain mengutarakan 
banyak tantangan dan kesulitan dalam 
mewujudkan bisnis Service Operation 
yang tidak semudah teori, Devi dalam 
paparannya yang diberi judul “Leverage 
Efficiency & Effectiveness Shared Services 
Operation Implementation Through 
Digitalization” membuka peta industri dan 
sasaran Shared Service Operation itu sendiri 
yang harus mengedepankan efisensi dan 
efektivitas perusahaan.
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OTONG IIP
President Director of 
TelkomMetra Group
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Perkembangan digital yang pesat 
ternyata telah mempengaruhi 
bagaimana konsumen bertindak 

dan memutuskan untuk membeli barang. 
Ekspektasi mereka saat ini menuntut 
layanan yang bisa memberikan apa yang 
mereka inginkan dengan cepat, mudah, 
personal, dan rinci. Kemampuan untuk 
beradaptasi dan bertransformasi menjadi 
kunci utama bagi perusahaan untuk 
menghadapi apa yang disebut sebagai 
Industri 4.0 atau revolusi industri keempat.

Revolusi Industri 4.0 menempatkan 
teknologi informasi dan komunikasi sebagai 
titik sentral dalam segala aspek proses bisnis 
yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Tak 
hanya dalam proses produksi, tapi juga di 
seluruh rantai nilai industri (value chain) 
menggunakan model bisnis baru berbasis 
digital untuk memenuhi kebutuhan 
konsumen.

Global Digital Operations Study 2018: 
Digital Champions yang diterbitkan oleh 
konsultan bisnis PricewaterhouseCooper 
(PwC) menunjukkan bahwa perusahaan 
yang sukses bertransformasi sesuai Industri 
4.0 berhasil mengintegrasikan empat 
komponen ekosistem penting yaitu operasi, 
sumber daya manusia, teknologi, dan 
solusi konsumen. Komponen ekosistem 
yang disebutkan terakhir yaitu solusi 
konsumen menjadi perhatian khusus 
dalam era Industri 4.0. Produk baik jasa 
maupun barang yang dihasilkan oleh suatu 
perusahaan harus ringkas dan menjawab 
semua kebutuhan konsumennya.
Kebutuhan konsumen selalu berubah 
secara dinamis, terlebih pada konsumen 
yang terpapar dengan berbagai pilihan 
yang menarik di era digital ini. Oleh karena 
itu, sangat penting bagi sebuah perusahaan 
untuk mulai memahami tren perubahan 
kebutuhan dan perilaku konsumen agar 

bisa memberikan pengalaman berbelanja 
secara digital yang sesuai dengan ekspektasi 
konsumen.

Pemahaman terhadap perubahan perilaku 
konsumen diharapkan bisa membantu 
perusahaan untuk merumuskan solusi 
konsumen yang tepat untuk memberikan 
nilai lebih kepada produk atau layanan 
yang diberikan. Dalam hal ini, termasuk 
kemudahan dalam menemukan produk 
dan jasa yang dibutuhkan untuk membuat 
konsumen setia terhadap bisnis. Kunci 
utama dalam memenangkan hati konsumen 
dan calon pelanggan adalah dengan 
memahami interaksi mereka terhadap 
produk. Pengalaman interaksi mereka ini 
bisa diawali dengan bagaimana produk dan 
jasa yang mereka inginkan dapat ditemukan 
dengan mudah secara online.

Solusi Konsumen untuk 
Memudahkan Penemuan Produk

Konsumen senang untuk mencari referensi 
barang dan produk melalui online dengan 
alasan cepat, mudah, dan informasi yang 
rinci. Berdasarkan data yang dikeluarkan 
oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 
Indonesia di bulan November 2016, sekitar 

Gesit dalam Memenuhi 
Kebutuhan Konsumen 
di Era Digital
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62 persen atau 82,2 juta pengguna internet 
lebih suka mengunjungi platform belanja 
online, dibandingkan dengan website bisnis 
personal.

Saat ini, banyak platform yang bisa 
digunakan untuk memudahkan konsumen 
menemukan produk Anda. Beberapa 
diantaranya adalah melalui marketplace, 
media sosial dan digital directory. Ketiga 
platform ini memiliki kesamaan yaitu 
mempermudah konsumen untuk 
menemukan barang dan jasa dalam satu 
platform. Dari segi konsep, masyarakat 
sudah cukup familiar dengan bentuk 
fisik dari digital directory yang selama ini 
dikenal dengan nama The Yellow Pages. 
Digital directory memberikan kemudahan 
bagi konsumen dalam mencari dan 
mendapatkan barang yang mereka 
inginkan.

Perbedaan utama digital directory 
dibanding platform lain adalah daftar 
perusahaan yang jauh lebih komprehensif 
dan lengkap. Sehingga perusahaan dapat 
mengoptimalkan kata kunci dalam fitur 
pencariannya, dan memasang iklan untuk 
dapat mempermudah dan menjangkau 
konsumen dalam skala yang lebih besar. 
Tak hanya itu, konsumen pun juga 
mendapatkan pengalaman berbelanja 
yang lebih mudah dan personal dengan 
melakukan pemesanan barang dan jasa 
menggunakan inkuiri, serta berinteraksi 
dengan SMS.

Melalui direktori digital, para perusahaan 
pun dapat menjangkau konsumen dengan 
melakukan promosi menggunakan 
SMS interaktif serta memantau traffic 
pengunjung sehingga dapat lebih fokus 
pada sasaran calon konsumen tertentu 
untuk memaksimalkan pemasaran. 
Tentunya, dengan begitu calon pelanggan 
yang tidak memiliki paket data maupun 
sebaliknya tetap bisa mendapatkan 
informasi terkini.

Solusi untuk Analisa Perilaku 
Konsumen
Setelah konsumen dengan mudah 
menemukan produk yang dicari, 
secara alami mereka akan berupaya 
mendapatkan referensi atas produk dari 
pelanggan lain. Interaksi antara konsumen 

dan calon konsumen ini menciptakan 
dimensi baru bagi perusahaan dalam 
memasarkan produk. Solusi digital listening 
memungkinkan perusahaan untuk mencari 
tahu apa yang dikatakan oleh konsumen 
secara real time di dunia maya termasuk 
di media sosial. Aktivitas ini bisa dilakukan 
dengan memantau kata kunci, channel dan 
sasaran audiens di media sosial.

Hasil temuan dari kegiatan ini akan 
menjadi dasar pengembangan produk 
dan jasa secara cepat dan tepat untuk 
mengantisipasi kebutuhan pasar. Lebih jauh, 
interaksi ini bisa dianalisa menggunakan 
solusi Customer Voice Management (CVM). 
CVM mengumpulkan, mengintegrasi, dan 
menganalisa data serta membangun model 
untuk mengembangkan solusi pengelolaan 
pengalaman konsumen.

Garuda Indonesia dan Telkomsel merupakan 
dua contoh perusahaan yang telah berhasil 
meningkatkan pengalaman pelanggan 
selama dua tahun terakhir dengan 
mengkombinasikan solusi digital listening 
dan customer voice management.

Solusi Konsumen untuk Interaksi 
dengan Penjual
Konsumen sudah semakin cerdas dalam 
mencari kebutuhan dan barang yang 
mereka inginkan. Mereka menuntut 
informasi lebih rinci dan detil mengenai 
barang yang mereka inginkan, termasuk 
harganya. Mereka juga menuntut 
kemudahan dalam berinteraksi dengan 
penjualnya. Ini penting karena mereka 
merasa perlu membangun kepercayaan 
dengan penjualnya. Apalagi saat ini 
semua begitu mudah ditemukan secara 
online, tanpa bertatap muka langsung 
dengan penjualnya atau melihat langsung 
barangnya di toko.

Interaksi dengan konsumen pun bisa 
difasilitasi dengan mudah melalui layanan 
pesan untuk bertanya mengenai produk 
atau bahkan melakukan pemesanan. Tapi 
perlu diingat bahwa pengalaman konsumen 
tidak berhenti di situ, karena tentunya 
pengalaman ini perlu berujung pada 
penjualan produk. Langkah selanjutnya, 
jelas adalah memfasiltasi pembayaran yang 
mudah.

Menyediakan gerbang pembayaran (internet 
payment gateway) tentu menjadi solusi 
dimana konsumen semakin mudah untuk 
mendapatkan barang yang diinginkan 
melalui berbagai macam metode 
pembayaran dan transaksi, seperti debit, 
kartu kredit, e-money, dan lainnya.

Optimalkan dengan Model Bisnis 
Baru

Dalam era Industri 4.0, kesuksesan suatu 
produk barang maupun jasa bukan hanya 
pada kualitas yang tinggi, namun juga pada 
seberapa mudah produk ditemukan oleh 
konsumen di online platform. Fenomena 
ini sudah menjadi sebuah kebutuhan 
yang harus dipenuhi perusahaan agar bisa 
menjawab kebutuhan konsumen di era 
serba digital saat ini.

Data memainkan peranan yang sangat 
penting dalam meningkatkan pengalaman 
terhadap konsumen di era Industri 4.0. 
Dengan mengumpulkan dan menganalisa 
data perilaku konsumen, maka perusahaan 
pun akan menjadi semakin responsif dan 
menjadi gesit terhadap dinamika pasar serta 
dapat menciptakan pengalaman konsumen 
yang baik untuk sukses memenangkan hati 
konsumen.

Dalam pelaksanaannya, perusahaan pun 
akan bertransformasi dan fokus pada 
konsumen dengan tiga pilar penting yaitu 
memberikan kepuasan kepada konsumen, 
membangun model bisnis baru, dan 
membuat platform bisnis yang fleksibel. 
Dengan melakukan transformasi digital, 
akan membantu perusahaan menjadi 
semakin inovatif dalam menemukan model 
bisnis baru yang dapat mengubah peta 
industri, dan menciptakan nilai-nilai bisnis.

Sumber: liputan6.com
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DIGITAL BUSINESS SERVICE:
STRATEGY FOR DIGITAL AGE
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Berdasarkan survei yang dilakukan 
oleh PwC kepada perusahaan 
global, sebagian besar Direksi 

merasakan bahwa fungsi back office saat 
ini belum dapat mengikuti tren bisnis 
secara cepat dan dapat sepenuhnya 
mendukung operasional perusahaan. 
Dimana dibutuhkan pemahaman terhadap 
kondisi perusahaan saat ini terutama dari 
sisi tata kelola, proses transaksional dan 
pengambilan keputusan agar kedepannya 
diharapkan fungsi back-office dapat 
mendukung perusahaan untuk lebih fokus 
terhadap operasional bisnis dan tidak 
hanya menjalankan proses yang bersifat 
transaksional. 

Mengimplementasikan Global Business 
Service (“GBS”) dapat merupakan solusi yang 
paling tepat. Dimana berdasarkan survei 
PwC tersebut, GBS berhasil membantu 
perusahaan dalam menurunkan biaya, 
meningkatkan kinerja dari fungsi back 
office dan membuat seluruh fungsi untuk 
fokus mendukung dari operasional bisnis 
perusahaan.

GBS adalah suatu organisasi yang 
berdedikasi khusus untuk menangani fungsi 

back office yang bersifat administratif dan 
transaksional, yang terintegrasi secara 
penuh sehingga dapat mencapai efisiensi 
dan efektivitas secara maksimal. PwC 
menyatakan bahwa haluan GBS telah 
berubah tidak hanya sebagai organisasi 
pendukung namun juga secara aktif 
melakukan perbaikan berkelanjutan seperti 
menggunakan digital dalam beroperasional, 
yang dapat didukung dengan Robotic 
Automation Process (“RPA”) dan Artificial 
Intelligence (“AI”), meningkatkan kepuasan 
pelanggan dengan layanan yang mudah 
dijangkau, serta mengubah cara kerja back 
office menjadi organisasi yang berbudaya 
layanan.

Selain itu cara bekerja juga harus 
ditingkatkan, PwC memiliki pendekatan 
“Perform” dimana metode tersebut 
telah banyak digunakan oleh 
perusahaan di seluruh dunia dalam 
meningkatkan performa pegawainya. 
Dengan menggunakan Perform, dapat 
meningkatkan budaya coaching dan 
kemampuan pegawai dalam memahami 
kualitas yang diharapkan dalam setiap 
pekerjaan, meningkatkan perbaikan proses, 
dan juga dapat mengatur kapasitas kerja 

untuk mengurangi waktu yang diperlukan 
dalam menyelesaikan pekerjaan. Dengan 
cara kerja baru, diharapkan produktivitas 
dapat meningkat menjadi lebih baik.
 
Beberapa hal ini juga dapat 
dipertimbangkan untuk dilakukan guna 
mendukung perusahaan dalam mencapai 
proses yang efektif dan efisien:
1. Mendesain operating model yang sesuai 

dengan mengintegrasikan fungsi back 
office 

2. Meningkatkan produktifitas pegawai 
dengan mengimplementasikan 
“Perform” 

3. Mengimplementasikan RPA dan AI 
untuk mengotomatisasi proses

4. Menstandarisasi proses dan 
mengeliminasi redundansi

5. Mengoptimasikan digitalisasi untuk 
mengurangi biaya dan meningkatkan 
kontrol

6. Membangun arsitektur yang agile yang 
dapat digunakan untuk meningkatkan 
kualitas kerja para pegawai

Author: Pieter van de Mheen dan Nadina 
Adelea dari PwC Indonesia

Source: PwC
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Layanan ICT Telkom Group Dukung 
Penyelenggaraan Annual Meeting 
IMF – World Bank Group 2018

T
elkom Group turut menyukseskan 
penyelenggaraan “Annual Meeting 
International Monetary Fund-World 

Bank Group 2018 (AM IMF-WBG 2018) 
dengan menyediakan solusi telekomunikasi 
terdepan untuk kenyamanan berkomunikasi 
para delegasi dan peserta lainnya selama 
event berskala dunia ini berlangsung mulai 
tanggal 8 hingga 14 Oktober 2018 di Nusa 
Dua, Bali.

Direktur Enterprise & Business Service 
Telkom Dian Rachmawan mengatakan, 
“Menyusul sukses penyediaan ICT untuk 
penyelenggaraan Asian Games 2018 
beberapa waktu yang lalu, TelkomGroup 
juga ditunjuk sebagai penyedia layanan 
Information & Communication Technology 
(ICT) AM IMF-WBG 2018”. Event 
Internasional ini juga hampir bersamaan 
waktunya dengan penyelenggaran 
Asian Para Games 2018. Untuk kedua 
event ini, TelkomGroup sejak jauh hari 
sudah menyiapkan jaringan infrastruktur 
ICT kelas dunia, yang handal dan telah 
teruji. TelkomGroup berkomitmen untuk 
memastikan layanan ICT berkualitas prima 
baik dari sisi jaringan, teknologi, produk, 

maupun layanan. Secara keseluruhan, total 
peserta yang akan hadir mencapai 15.000 
orang, sehingga dibutuhkan layanan ICT 
yang handal dan always on.
Annual Meeting IMF-WBG 2018 merupakan 
konferensi internasional terbesar di dunia 
dalam bidang ekonomi dan keuangan, yang 
menghadirkan Gubernur Bank Sentral dan 
Menteri Keuangan dari 189 negara anggota 
serta sektor swasta, akademisi, NGO dan 
media.
 
Guna mendukung penyelenggaraan AM 
IMF-WBG 2018 tersebut, Telkom Group 
menyediakan infrastruktur ICT yang 
meliputi penyediaan Gateway Internet 
dengan kapasitas sampai dengan 40 Gbps 
yang dilengkapi dengan security firewall, 
penyediaan 1.170 access point wifi station 
dan penarikan kabel LAN untuk 2.740 titik.
 
Untuk kesiapan jaringan, Telkom telah 
melakukan penarikan cable fiber optic 180 
core ke lokasi penyelenggaraan. Selain 
itu, ditempatkan pula tim teknisi network 
Telkom Siaga berjumlah 300 orang, 160 
orang satuan tugas pengawalan AM IMF-
WBG 2018, 110 orang engineer dan expert 

network (LAN, Wireless, Security) yang siap 
24 jam untuk memantau setiap network 
element, baik traffic domestic maupun 
internasional.
 
Telkom Group juga menghadirkan layanan 
internet cepat, Mobile Broadband Telkomsel, 
dan Wifi di seluruh venue, antara lain di 
Bali Nusa Dua Convention Center, Bali 
International Convention Center, Bali Nusa 
Dua Hotel, Nusa Dua Beach Hotel, Lagoon 
Hotel, Bandara Ngurah Rai dan Garuda 
Wishnu Kencana.
   
Semua infrastruktur dan layanan tersebut 
dikendalikan dan dimonitor di Telkom 
Group Integrated Operation Center (TIOC) 
yang berlokasi di Jakarta dan Bali. Sehingga 
setiap kemungkinan gangguan akan dapat 
diantisipasi sedini mungkin. “Layanan 
jaringan berkualitas yang disiapkan pada 
event internasional seperti AM IMF-WBG 
2018 ini menunjukkan komitmen Telkom 
Group dalam membangun ekosistem digital 
untuk mendukung geliat perekonomian 
Indonesia, sekaligus mensejajarkan 
Indonesia dengan negara-negara 
maju lainnya,” demikian pungkas Dian 
Rachmawan.

ARTICLES
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Menjadi
Crown Jewel
Pengembang 

Properti di 
Indonesia

Medy Suteja
Associate Director Operation & Engineering

PT Summarecon Agung Tbk

“Era transformasi digital harus dihadapi dengan optimis, sebagai 
organisasi kami harus lebih cepat dan tanggap untuk selalu 

memenuhi kebutuhan konsumen”

Memasuki 43 tahun kiprahnya, 
Summarecon telah berhasil 
membangun reputasi sebagai 

pengembang properti terkemuka yang 
memfokuskan diri pada pengembangan 
kota terpadu, dengan mengintegrasikan 
pengembangan perumahan komersial yang 
didukung oleh fasilitas yang lengkap demi 
kenyamanan penghuninya. Deretan prestasi 
dan penghargaan pun telah berhasil diraih, 
mulai dari penghargaan nasional maupun 
internasional. Apa yang menjadi kunci 
sukses mereka? Dalam edisi kali ini redaksi 
mendapat kesempatan untuk berbincang 
dengan Medy Suteja, Associate Director 
Operation & Engineering PT Summarecon 
Agung Tbk.

Sebagaimana yang sudah berjalan sampai 
sekarang, fokus Summarecon adalah 
membangun kawasan hunian yang 

terintegrasi dengan kawasan komersial 
serta dilengkapi dengan keberadaan 
dan pengembangan berbagai fungsi 
dan layanan lainnya untuk secara 
berkesinambungan membangun kualitas 
hidup penghuni dan kelestarian lingkungan 
kawasan. Kedepannya Summarecon akan 
terus menghadirkan dan mengembangkan 
kawasan hunian, komersial, leisure dan 
hospitality yang bermutu tinggi dan 
dilengkapi dengan manajemen kawasan 
yang profesional.

Lalu bagaimana Summarecon menanggapi 
gencarnya gempuran perkembangan 
teknologi yang sangat erat kaitannya 
dengan era transformasi digital yang 
selalu didengungkan saat ini? Medy 
mengatakan dengan bijak bahwa 
Summarecon melihatnya sebagai hal 
yang harus dihadapi secara optimis. 

Summarecon sangat menyadari hal 
tersebut dan sejak tahun 2017, PT Jejaring 
Ultra Prima dibangun sebagai salah satu 
subsidiary Summarecon yang focus untuk 
mengawal dan mempercepat modernisasi 
dan digitalisasi proses yang ada di dalam 
perusahaan saat ini. Selain itu, mereka juga 
fokus menyiapkan infrastruktur jaringan di 
kawasan Summarecon dengan fiber optik 
sehingga bisa digunakan secara maksimal 
untuk memenuhi kebutuhan customer. 

Secara garis besar, Summarecon memiliki 
roadmap tersendiri untuk pengelolaan 
internal perusahaan dan transformasi 
digital. Untuk cluster hunian residensial 
maupun high rise building, sudah mulai 
dilengkapi dengan teknologi yang menuju 
kearah smart living maupun smart building, 
guna memberikan value yang lebih untuk 
kenyamanan tempat tinggal di kawasan 
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Summarecon.  Selain itu, kedepannya 
mereka juga akan mengembangkan konsep 
smart city untuk kawasan township-nya.

Strategi yang tepat dari Summarecon 
ini bukan berarti dapat diterapkan 
dengan mudah, tetap saja ada hambatan 
dan ganjalan yang dilalui dalam 
pelaksanaannya. Dalam era digitalisasi 
saat ini, akses terhadap informasi  sangat 
mudah dan cepat yang menyebabkan 
berubahnya perilaku konsumen. Dengan 
memperhatikan hal-hal tersebut, sebagai 
organisasi, tantangan bagi mereka adalah 
harus lebih cepat dan tanggap dalam 
memenuhi kebutuhan pelanggan dan 
lingkungan. Dengan majunya dunia ICT, 
Summarecon mulai memodernisasikan 
infrastruktur ICT mereka menjadi jaringan 
fiber optik berkapasitas tinggi, baik di dalam 
kawasan ataupun untuk menghubungkan 
setiap kawasan seperti yang saat ini  sedang 
dikembangkan di Makassar, Bandung, dan 
Karawang. Salah satu flagship di Makassar 
adalah Kawasan Pergudangan yang 
merupakan pergudangan pertama yang 
dimiliki oleh Summarecon. Untuk itu mereka 
mengedepankan penerapan digitalisasi ICT 
pergudangan untuk menciptakan Smart 
Warehouse sebagai nilai tambah. 

Infrastruktur ICT yang modern akan 
mendukung penerapan layanan High 
Speed Internet maupun Internet of 
Things yang tentunya akan menambah 
value dan meningkatkan produktivitas 
kawasan, dimana saat ini kebutuhan 
konsumen sangat personalized dan 
sangat mengedepankan kenyamanan 
serta keamanan. Sebagai organisasi yang 
bergerak dalam usaha pengembangan 
kawasan yang meliputi proyek horizontal 

maupun vertikal, keberadaan infrastruktur 
dan solusi ICT sangat membantu 
peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam 
pelaksanaan proyek, operasional maupun 
layanan purna jual, yang pada akhirnya 
diharapkan akan meningkatkan kepuasan 
konsumen dan kinerja perusahaan.

Meskipun sudah memiliki anak perusahaan 
yang mengawal proses digitalisasi, 
Summarecon tetap membutuhkan partner 
yang tepat dalam penyediaan teknologi 
ICT. Medy mengaku bahwa kerjasama 
dengan Telkom Group menjadi sangat 
esensial dalam bisnis yang sangat dinamis 
ini. Selain tentunya produk konsumen retail 
IndiHome dan solusi selular Telkomsel 
yang banyak digunakan, Summarecon 
juga  bekerjasama dengan Telkom Group 
dalam kegiatan pembangunan, operasional 

maupun komersial, seperti pembangunan 
infrastruktur ICT Kawasan. Saat ini mereka 
juga sedang banyak melakukan inisiasi 
kerjasama dengan Telkom Group di 
berbagai bidang unit usaha. Solusi-solusi 
ICT tersebut nantinya akan membantu 
mereka meningkatkan kualitas produk 
serta pelayanan kepada konsumen 
menjadi lebih cepat, kredibel, modern dan 
advance.

Terakhir, saat ditanya mengenai kesan 
Summarecon yang telah cukup lama 
berkerjasama dengan Telkom Group, 
Medy mengatakan bahwa mereka sangat 
percaya dan bangga bisa bekerjasama 
dengan Telkom Group sebagai perusahaan 
telekomunikasi paling terpercaya di 
Indonesia yang menyediakan solusi ICT 
yang lengkap dengan jangkauan yang 
luas, serta paling berpengalaman dengan 
didukung oleh personil yang tanggap 
dan berpengetahuan tinggi. Didukung 
dengan portofolio bisnis Telkom Group 
yang beragam, mereka melihat ini sebagai 
one-stop-total-solution yang sangat 
memberikan kemudahan. Medy menutup 
wawancara dengan mengutarakan 
harapannya agar kerjasama yang sudah 
terjalin baik dapat terus ditingkatkan 
sehingga dapat membantu Summarecon 
dalam proses transformasi digital untuk 
dapat semakin tumbuh bersama dengan 
Telkom Group.
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Komplikasi hipertensi dapat mengenai berbagai organ target 
seper  jantung, otak, ginjal, mata, dan arteri perifer. 

Kerusakan organ-organ tersebut bergantung pada seberapa 
gi tekanan darah dan seberapa lama tekanan darah 
gi tersebut terkontrol dan dioba Studi 

menunjukkan bahwa penurunan rerata tekanan darah 
sistolik dapat menurunkan resiko mortalitas akibat 

penyakit jantung iskemik atau stroke. Salah satu guideline 
terbaru yang dapat dijadikan acuan di Indonesia adalah 

guideline Joint ee (JNC) 8 tahun 2014. 

HIPERTENSI

Tabel . Perbandinan guideline JNC  dengan guideline lainnya

Modikasi Gaya Hidup
Dalam guideline JNC 8,  modifikasi gaya hidup 

dibahas secara detail mungkin tetap 
mengacu pada modifikasi gaya hidup dalam 
JNC 7  dan beberapa panduan lain:

Manfaat Guideline JNC 8  untuk 
P e n a n g a n a n  H i p e r t e n s i  d i 
Indonesia

GRATIS PEMERIKSAAN TENSI DARAH 
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SOLUTIONS

Perkuat Bisnis Anda 
Dengan Digital 
Advertising

Jumlah penduduk Indonesia tercatat 
sebanyak 265,4 juta orang di 
tahun 2017. Sedangkan pengguna 

internetnya berjumlah 132,7 juta orang dan 
pengguna media sosial mencapai angka 
130 juta orang, dimana 120 juta orang 
diantaranya mengakses media sosial melalui 
telepon seluler (Sumber: WeAreSocial 2018). 
Kondisi masyarakat yang sedemikian digital 
dan modern serta sangat bergantung pada 
kemajuan teknologi telah mendorong 
terjadinya pergeseran dalam pemilihan 
metode pemasaran yang akan digunakan 
untuk mempromosikan produk atau 
layanan perusahaan. 

Strategi pemasaran dengan memanfaatkan 
kelebihan metode digital advertising akan 
memperluas daya jangkau bisnis yang 
ditargetkan, untuk menciptakan brand 
awareness dan customer experience yang 
lebih efektif. Berbeda dengan traditional 
advertising yang tentu akan memerlukan 
biaya yang jauh lebih besar. Disamping itu, 
digital advertising memiliki kelebihan lain 
yaitu dapat menyasar segmen market yang 
dituju secara lebih spesifik serta mampu 
mengukur tingkat efektivitas kampanye 
yang dilakukan.

Telkom Group hadir untuk menjawab 
kebutuhan para pelaku bisnis dalam 
mengembangkan usaha melalui 
pemanfaatan beberapa media digital untuk 
melakukan kegiatan promosinya. Pertama, 
melalui Online Advertising. Online 
Advertising merupakan metode beriklan 
menggunakan media online diantaranya 
melalui website, social media, dan search 
engine (Search Engine Optimization dan 
Search Engine Marketing).

Kedua, Mobile Advertising.  Media ini 
dapat dimanfaatkan perusahaan untuk 
membangun brand awareness, memasarkan 
produk, serta menjangkau konsumen 
atau calon konsumen dengan lebih aktif. 
Layanan Mobile Advertising yang dapat 
digunakan diantaranya adalah SMS 
Notifikasi, SMS One Time Password (OTP), 

Untuk mempelajari lebih lanjut 
tentang solusi Digital Advertising, 
silakan kunjungi www.mdmedia.
co.id atau hubungi kami melalui email 
digitalsolution@telkom.co.id dan call 
center 0800-1-TELKOM (835566).

SMS Broadcast maupun SMS LBA (Location 
Based Advertising). 

Ketiga, Digital Out Of Home (DOOH) atau 
lebih dikenal dengan Digital Signage. 
Layanan DOOH terbagi menjadi dua, yaitu 
DOOH outdoor, berupa media layar LCD 
yang berada di area publik dan DOOH 
indoor, yang berupa media layar LED indoor 
yang dapat ditempatkan sesuai dengan 
kebutuhan.

Keempat, Big Data Analytics. Big Data 
Analytics mampu mengelola data untuk 
mendapatkan informasi yang mendalam 
dan dapat membantu proses pengambilan 
keputusan. Jenis layanannya meliputi Smart 
Advertising dan Smart Social Media. Smart 
Advertising dapat digunakan untuk beriklan 
menggunakan broadcast SMS berdasarkan 
profil targeted recipients. Sedangkan Smart 
Social Media, untuk melakukan brand 
monitoring media sosial yang meliputi 
monitoring brand popularity, brand of interest 
dan brand engagement.
Kelima, Digital Proximity. Media ini 

memiliki kemampuan untuk mengirim 
konten mobile yang di-deliver melalui 
koneksi wifi untuk menciptakan digital 
experience yang lebih personal serta 
menciptakan pengalaman berinteraksi 
yang berbeda dan dapat membangun 
relationship dengan customer.

Masing-masing media tersebut dilengkapi 
dengan laporan detil pelaksanaan 
dalam berbagai format maupun melalui 
dashboard khusus yang disediakan. Hal ini 
akan memudahkan pelaku bisnis untuk 
melakukan evaluasi terhadap campaign 
yang telah dilakukan dan kemudian dapat 
merancang strategi program promosinya 
dengan lebih baik dan tepat sasaran.
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• Penurunan berat badan dapat mengurangi 
tekanan darah sistolik 5-20 mmHg/
penurunan 10 kg. Rekomendasi penurunan 
berat badan meliputi anjuran mengurangi 
asupan kalori dan juga meningkatkan 
aktivitas fisik.

• Adopsi pola makan DASH (Dietary 
Approaches to Stop Hypertension) dapat 
menurunkan tekanan darah sistolik -14 
mmHg. Lebih banyak makan buah, sayur-
sayuran dan produk susu rendah lemak 
dengan kandungan lemak jenuh dan total 
lebih sedikit kaya potassium dan calcium.

• Restriksi garam harian dapat menurunkan 
tekanan darah sistolik 2-8 mmHg. 
Rekomendasikan makanan rendah garam 
sebagai bagian pola makan sehat.

• Aktivitas fisik dapat menurunkan tekanan 
darah sistolik 4-9 mmHg. Lakukan aktivitas 
fisik intensitas sedang pada kebanyakan 
atau setiap hari pada 1 menit (total harian 
dapat diakumulasikan misalnya 3 sesi @10 
menit).

• Pembatasan konsumsi alkohol dapat 
menurunkan tekanan darah sistolik 2-4 
mmHg.

• Berhenti merokok untuk mengurangi 
resiko kardiovaskuler secara keseluruhan.

Dalam penanganan hipertensi pada 
populasi pasien berumur 60 tahun 
keatas sulit untuk mencapai target 
tekanan darah sistolik <140 mmHg 
(seperti direkomendasikan dalam 
guideline JNC 7 sebelumnya yang 
banyak diikuti di Indonesia). Kesulitan 
ini tampaknya bukan hanya dialami oleh 
dokter di Indonesia tetapi juga di negara 
lain.

Selain itu, target tekanan darah pada 
pasien dewasa dengan diabetes atau 
penyakit ginjal kronik juga berubah dari 
guideline sebelumnya <130/80 mmHg 
menjadi <140/90 mmHg pada guideline 
JNC8. Target tekanan darah sistolik 
<50 mmHg pada pasien berusia 60 
tahun keatas dan target tekanan darah 
<140/90 mmHg pada pasien dewasa 
dengan penyakit penyerta diabetes atau 
ginjal kronik yang direkomendasikan 
guideline JNC8. Ini merupakan target 
yang lebih achievable dibandingkan 
guideline sebelumnya. Dengan 
demikian penilaian keberhasilan terapi 
anti-hipertensi akan menjadi lebih baik.
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AdMedika: 
TOTAL 
HEALTH 
SOLUTION

SOLUTIONS

Pertukaran informasi seputar 
dunia kesehatan di era digital 
tidak dipungkiri turut berperan 

dalam membentuk sebuah ideologi baru 
mengenai bagaimana pandangan solusi 
layanan kesehatan di masa mendatang.

Teknologi kesehatan dan penunjang 
layanan kesehatan yang diharapkan 
mampu memberikan solusi, nyatanya 
kini belum cukup memenuhi. Apalagi 
dengan pergeseran paradigma bisnis 
menimbulkan kebutuhan baru, yaitu adanya 
layanan manajemen kesehatan yang saling 
terintergasi dalam satu solusi atau one stop 
solution services. 

PT Administrasi Medika atau AdMedika 
hadir sebagai perusahaan Third Party 
Administrator (TPA) yang mengusung 
tagline TOTAL HEALTH SOLUTION.

Berdiri pada tahun 2002 dan bergabung 
menjadi bagian dari Telkom Group pada 
tahun 2010 kini AdMedika melayani 
jutaan peserta dengan berbagai layanan 
yang komprehensif mencakup layanan 
manajemen klaim kesehatan, Administrative 
Service Only (ASO) serta layanan 
manajemen kesehatan lainnya. Sebagai 
perusahaan yang berbasis teknologi, 
jaringan infrastruktur EDC (Electronic Data 
Capture) AdMedika menyebar pada lebih 

dari 4.000 penyedia layanan kesehatan 
di seluruh Indonesia dan negara-negara 
tetangga. Klien AdMedika sendiri terdiri 
dari perusahaan asuransi di Indonesia, 
perusahaan swa kelola, Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) serta rumah sakit dan klinik.

Pada awalnya, AdMedika hanya 
memiliki satu layanan (untuk kebutuhan 
asuransi), namun kini telah berinovasi 
menjadi multi produk dan layanan guna 
melayani berbagai segmen pasar seiring 
perkembangan kebutuhan khususnya pada 
industri kesehatan. Sebagai wujud dari 
tujuan AdMedika untuk memberikan total 
health solution yang mencakup tidak hanya 
dalam negeri namun juga ke beberapa 
negara di dunia.

AdMedika menawarkan solusi layanan 
manajemen klaim kesehatan bagi asuransi 
, perusahaan swa kelola maupun BUMN 
mulai dari front to end melalui pemberian 
jaminan kesehatan, monitoring pelayanan 
rawat inap hingga analisa data trend 
kesehatan perusahaan yang diolah secara 
digital dan terintegrasi. 

AdMedika juga menawarkan solusi bagi 
rumah sakit dan klinik melalui layanan 
sistem informasi rumah sakit terintegrasi 
front to end.

AdClaim
Layanan ini dikonsepkan dengan dasar 
bahwa proses klaim kesehatan berbasis 
kertas terbukti tidak efisien dan rawan 
tindakan penyalahgunaan. Melalui sistem 
berbasis EDC yang ditempatkan di rumah 
sakit, klinik, optik dan laboratorium akan 
memungkinkan capture data secara online, 
real time dan terhubung dengan aplikasi 
AdMedika Claim Processing System (AdCPS) 
serta Data Center sehingga meminimalisir 
tindakan penyalahgunaan.

AdBrief
Merupakan penyajian informasi yang 
interaktif dan terintegrasi secara digital 
berupa dashboard. Informasi yang disajikan 
adalah hasil analisa data yang berasal dari 
database AdMedika untuk memberikan 
informasi bagi manajemen berupa profil 
trend kesehatan perusahaan dengan tujuan 
meningkatkan efisiensi dan performansi.

HiSys
AdMedika menyiapkan struktur jaringan 
yang memungkinkan antar bagian dalam 
sistem Rumah Sakit dan Klinik terhubung 
secara online melalui protokol komunikasi 
yang tersedia dengan tingkat keamanan 
yang tinggi, sehingga manajemen tidak 
perlu khawatir akan kebocoran data pasien 
maupun data rumah sakit/klinik. Kelebihan 
dari sistem yang dimiliki AdMedika adalah 
sudah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, 
DUKCAPIL, AdMedika dan sistem rujukan 
terpadu.  

Untuk solusi lainnya dapat mengakses:

hai.marketing@admedika.co.id
www.admedika.co.id
(021) 3520 481
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Transformasi digital sudah tidak 
bisa dielakkan lagi, dan telah 
mempengaruhi hampir seluruh 

lini bisnis di semua sektor usaha. Begitu 
pula dengan perusahaan yang memiliki 
keterkaitan dengan proses bisnis logistik, 
dimana mereka sekarang dihadapkan 
dengan tantangan untuk bisa meningkatkan 
performa, sehingga harus memunculkan 
cara-cara baru yang inovatif dengan 
memanfaatkan pesatnya perkembangan 
teknologi guna meningkatkan efektivitas 
dan efisiensi perusahaan. Telkom Group 
melalui anak usahanya ILCS (Indonesia 
Logistics Community Service) menawarkan 
solusi ICT System Integration yang meliputi 
diantaranya Supply Chain Management serta 
Digital Seaport Solution. 

Supply Chain Management sangat 
diperlukan dalam mengoptimalkan proses 
bisnis serta meningkatkan produktivitas 
bisnis perusahaan. Sebelumnya, mungkin 
pengiriman barang dilakukan dengan 
menggunakan perkiraan dan terkadang 
tidak sesuai dengan permintaan, mulai 
dari proses inventory, pengiriman, hingga 
pemenuhan ke konsumen. Saat ini, pihak 
industri sudah mulai sadar akan perlunya 
kolaborasi dengan partner, seperti supplier, 
distributor, dan customer. 

Untuk mempelajari lebih lanjut 
tentang solusi ICT System Integration 
kami, silakan kunjungi www.ilcs.
co.id atau hubungi kami melalui email 
digitalsolution@telkom.co.id dan call 
center 0800-1-TELKOM (835566).

Informasi transaksi, jumlah stok secara 
real time, pengaturan lokasi penyimpanan 
barang, dan pengelolaan distribusi barang 
dapat dilakukan dengan menggunakan 
solusi layanan Warehouse Management 
System. Selain itu, perusahaan juga dapat 
memantau pergerakan kendaraan hingga 
ke tempat tujuan, serta menentukan 
rute perjalanan yang paling optimal 
dengan menggunakan solusi layanan 
Fleet Management System. Sedangkan 
Vessel Traffic Monitoring System (VTMS), 
memungkinkan perusahaan untuk 
melakukan monitoring posisi dan 
pergerakan kapal serta monitoring 
pemakaian bahan bakar kapal, sehingga 
biaya operasional dapat lebih terkendali.
 
Integrasi sistem ICT pada ekosistem 
pelabuhan dapat menggunakan Digital 
Seaport Solution. Solusi ini mampu 
membentuk ekosistem digital di pelabuhan 
yang mampu menekan biaya pada rantai 
nilai logistik dan memberikan fleksibilitas 
bagi komunitas pelabuhan dengan solusi 
berbasis digital.

Mulai dari pertukaran informasi dan 
dokumen elektronik, integrasi sistem 
logistik, penyediaan sistem untuk kegiatan 
operasional di unit-unit pelabuhan seperti 
terminal, gudang, dan kapal, penyediaan 

sistem informasi e-payment dan e-billing 
untuk jasa kepelabuhanan, penyediaan 
infrastruktur IT (network & device), aplikasi 
logistik yang terintegrasi, jasa konsultasi 
penerapan ICT (Consulting & Design) hingga 
melakukan proses Developing, Integration, 
serta Manage Service/Operation.

Selain itu, juga meliputi solusi  Terminal 
Operating System yang berupa sistem 
aplikasi yang digunakan dalam 
pengoperasian terminal peti kemas, serta 
Car Terminal Operating System untuk 
pengelolaan distribusi kendaraan baik 
impor dan ekspor secara otomatis antara 
Terminal Pelabuhan hingga Produsen 
Kendaraan dengan menggunakan aplikasi 
berbasis web. Lebih lengkap lagi, kami 
juga menyediakan solusi layanan Port 
Community System, Integrated Mobile Truck 
Announcement, Integrated Port Surveillance, 
serta Cargo Distribution System.

Maksimalkan Bisnis 
Dengan Mengintegrasikan 
Sistem ICT Perusahaan
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T
ersedianya infrastruktur teknologi 
informasi seperti hardware, software 
dan network dengan kualitas 

yang prima tanpa adanya resiko investasi 
perangkat yang menjadi usang (obsolete) 
menjadi salah satu faktor penunjang 
operasional bisnis perusahaan.

Seat Management

Sebuah layanan yang mencakup 
penyediaan, pemeliharaan perangkat 
serta jaringan data yang terintegrasi untuk 
perusahaan. Solusi ini memungkinkan 
perusahaan mendapatkan perangkat 
yang selalu up-to-date sesuai dengan 
perkembangan teknologi, juga menjamin 
keamanan terhadap jaringan perusahaan. 

Solusi Seat Management yang ditawarkan 
oleh Telkom Group meliputi pengadaan 
ICT hardware seperti komputer, peripherals, 
server, dan router serta layanan konsultasi 
kebutuhan perangkat, pengadaan, 
instalasi dan proses pemeliharaan yang 
terintegrasi. Tidak hanya itu, Telkom Group 
juga menyediakan sistem keamanan dan 
optimalisasi jaringan yang dilengkapi 
dengan sistem pemantauan berkala 
dan real time yang mampu memberikan 
peringatan ketika terjadi serangan. 
Dengan Seat Management, perusahaan 
dapat mengurangi biaya penyediaan 
perangkat ICT, meningkatkan efisiensi biaya 
tenaga ahli serta mendapatkan jaminan 
penanganan gangguan dengan high 
availability.

Optimalkan Pengelolaan 
Operasional Bisnis 
Perusahaan Anda

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang 
solusi Device, Hardware and Mobility 
Management, silakan kunjungi www.
pins.co.id atau hubungi kami melalui 
email digitalsolution@telkom.co.id dan 
call center 0800-1-TELKOM (835566).

DEVICE, HARDWARE AND MOBILITY MANAGEMENT

Enterprise Mobility Management (EMM)

Solusi ini digunakan perusahaan 
untuk memenuhi kebutuhan mobilitas 
karyawan dalam bekerja agar senantiasa 
terhubung dengan aset perusahaan 
secara aman. Solusi layanan ini mencakup 
aspek pengembangan, perencanaan, 
implementasi serta pemeliharaan 
informasi. Solusi EMM memiliki manfaat 
yang diantaranya adalah meningkatkan 
produktivitas karyawan serta penghematan 
biaya. Semua manfaat ini diperoleh dengan 
mengintegrasikan aplikasi, perangkat, dan 
proses bisnis yang digunakan secara tepat, 
yang memungkinkan komunikasi, akses 
informasi, atau bahkan transaksi bisnis 
dilakukan di mana saja, dan kapan saja.
Telkom Group menawarkan end-to-end 

management untuk aplikasi dan perangkat, 
termasuk smartphone, tablet, laptop, 
desktop, server, wearable technology dan 
masih banyak lagi. Karena EMM tidak 
carrier-specific, staf dan karyawan dapat 
menggunakan perangkat yang terhubung 
ke jaringan penyedia apapun.
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Penggunaan teknologi Machine to 
Machine (M2M) sudah menjadi 
semakin populer saat ini. 

Implementasinya bisa diterapkan di 
industri atau bisnis apapun, dengan konsep 
mengubah proses bisnis yang sebelumnya 
dilakukan secara manual menggunakan 
tenaga kerja manusia, menjadi otomatis 
dilakukan oleh sensor yang menangkap 
data dan mentransmisikannya ke storage 
untuk dijadikan data yang bisa diolah 
menjadi informasi apapun. Perangkat 
yang terhubung tadi bersinergi untuk 
membentuk solusi layanan Internet of Things 
(IoT).

IoT menghubungkan perangkat melalui 
jaringan Internet Protocol (IP) agar dapat 
dimonitor dan dikontrol oleh pelanggan 
sehingga lebih banyak informasi yang 
dapat dimanfaatkan dari perangkat yang 
saling terkoneksi tersebut. Teknologi 
ini memungkinkan perusahaan untuk 
memperoleh informasi secara real time dan 
memastikan semua perangkat berjalan 
dengan baik. Telkom Group menyediakan 
solusi tersebut dengan variasi layanan yang 
diantaranya berupa Smart Home, Smart 
Building, Smart Metering dan Wastewater 
Management.

Smart Home merupakan solusi layanan 
untuk mengendalikan berbagai perangkat 
seperti TV, AC, lampu, tirai, sensor keamanan 
seperti IP CCTV, Smoke Detector, LPG detector 
dan perangkat lainnya melalui aplikasi 
yang tersedia di Google Play dan App Store 
sehingga user dapat melakukan monitoring 
dan kustomisasi penjadwalan, penggunaan 
timer serta interaksi antar sensor/device 
secara real time.

Sedangkan Smart Building merupakan 
bangunan yang memiliki kemampuan 
Intelligent Building dan Green Building 
dimana pengelolaan dan pengontrolan 
operasional infrastruktur elektronik di dalam 
bangunan dilakukan secara otomatis dan 

Otomatisasi Proses 
Menggunakan M2M dan IoT

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang 
solusi M2M dan IoT, silakan kunjungi 
www.pins.co.id atau hubungi kami 
melalui email digitalsolution@telkom.
co.id dan call center 0800-1-TELKOM 
(835566).

terintegrasi serta adanya BEMS (Building 
Energy Management System) untuk 
melakukan pengaturan energi. Smart 
Building menerapkan tata bangunan yang 
cerdas, hemat energi (green building), 
sistem otomatisasi serta menggunakan 
Advance HVAC (Heating Ventilation & Air 
Conditioning).

Smart Metering memiliki fungsi untuk 
melakukan pencatatan dan pengelolaan 
konsumsi energi seluruh tenant di 
area industri. Berbagai pemanfaatan 
smart metering ini antara lain melacak 
penggunaan energi, profil, event logs, 
gangguan, dan hal lainnya melalui web dan 
perangkat seluler; kemudahan pencetakan 
tagihan penggunaan energi untuk seluruh 
tenant berdasarkan penggunaannya; serta 
penggunaan data konsumsi energi untuk 
mengelola suplai energi untuk seluruh 
tenant.

Wastewater Management dapat digunakan 
untuk memantau kualitas air limbah yang 
dikeluarkan area industri agar semua ramah 
lingkungan dan sesuai peraturan. Beberapa 
keuntungan yang diperoleh antara lain 
untuk menjaga keamanan kadar limbah 
agar tetap sesuai dengan kebijakan yang 
berlaku, memantau data kualitas air limbah 
melalui website dan perangkat seluler, 
efisiensi biaya dan pengukuran parameter 
kualitas air limbah secara otomatis.



Enterprise Digital Solution Magazine  |  Nov 201822

Labuan Bajo merupakan ibu kota dari Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara 
Timur yang terletak tepatnya di ujung barat Pulau Flores. Pemandangan indahnya 

sangat menakjubkan, pondok-pondok kayu dengan atap jerami dan berbagai  
pepohonan di lingkungan sekitar menjadi objek utama. Labuan Bajo merupakan 
tempat transit wisatawan yang akan menuju ke Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan 
pulau-pulau disekitarnya. Oleh karena itu, Labuan Bajo sangat banyak dikunjungi 

oleh wisatawan. Di bagian selatan Labuan Bajo terdapat rute menuju ke Pulau 
Rinca dimana pada saat senja datang akan terlihat banyak kelelawar beterbangan.

Saat ini Labuan Bajo sudah banyak dikunjungi oleh berbagai wisatawan lokal 
maupun wisatawan mancanegara sehingga berbagai fasilitas di pulau ini pun 

sudah banyak tersedia. Berikut adalah rekomendasi tempat wisata 
di Labuan Bajo yang menarik untuk dikunjungi.

Travel

Pulau Komodo dikenal sebagai habitat 
asli hewan komodo. Jumlah komodo 
yang hidup pada saat ini mencapai 

2500 ekor. Selain hewan komodo, yang 
menjadi daya tarik para wisatawan yaitu 
eksotisme keindahan alam disekitar Pulau 
Komodo. Pulau-pulau kecil yang ada 
disekitarnya sangat mempesona dengan 
air laut yang berwarna biru jernih dan 
masih bersih. Pulau Komodo, terdapat di 
dalam kawasan Taman Nasional Komodo 
yang didirikan pada tahun 1980. Taman 
Nasional Komodo dibuat dengan tujuan 
untuk melindungi komodo dari kepunahan 
dan melindungi flora yang hidup di 
sekitar Taman Nasional Komodo. UNESCO 
mengakui Taman Nasional Komodo menjadi 
situs warisan dunia dan termasuk salah 
satu dari tujuh keajaiban dunia. Beberapa 
kegiatan menarik yang dapat dilakukan 
saat berlibur ke Taman Nasional Komodo 
diantaranya yaitu dapat mengambil foto 
dalam jarak yang dekat dengan komodo, 
diving dan snorkeling. 

Pulau Komodo

Wisata Alam
Labuan Bajodi

Destinasi 

 airport.id

tygpress.com
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Pulau Rinca merupakan salah satu gugusan pulau yang terletak 
di dekat Pulau Komodo. Selain di Pulau Komodo rupanya 
hewan komodo hidup juga di Pulau Rinca ini, meskipun luas 

Pulau Rinca tidak seluas Pulau Komodo. Akan tetapi, komodo yang 
hidup di Pulau Rinca hanya berkisar 1500 ekor. Di Pulau Rinca, Anda 
dapat mengikuti kegiatan pelestarian lingkungan yaitu dengan 
program penanaman tanaman bakau. Anda akan diberi bibit bakau 
yang dapat diberi label dengan nama Anda. Untuk menuju Pulau 
Rinca yaitu menggunakan kapal sewaan dari Labuan Bajo. Pulau 
Rinca memiliki jarak lebih dekat dari Labuan Bajo dibandingkan 
dari Pulau Komodo. Perjalanan menuju Pulau Rinca membutuhkan 
waktu 2 jam dari Labuan Bajo dimana kapal tersebut akan berlabuh 
di dermaga Loh Buaya. 

Pulau Rinca

Pulau Padar merupakan salah satu pulau yang terkenal setelah 
Pulau Komodo. Beda halnya dengan Pulau Komodo dan Pulau 
Rinca, di Pulau Padar ini kita tidak dapat menemukan hewan 

komodo. Di Pulau Padar hanya tumbuh rumput dan tidak terdapat 
pohon-pohon besar. Dari puncak Pulau Padar, Anda dapat melihat 
keindahan lautan di sekitar Pulau Padar dan pulau-pulau kecil 
lainnya. Jika Anda akan mengunjungi Pulau Padar, maka disarankan 
untuk menggunakan sepatu yang nyaman karena untuk menuju 
puncak Pulau Padar Anda harus melalui jalur pendakian.

Pulau Padar

Gili Laba merupakan salah satu pulau kecil yang terletak di 
kawasan Taman Nasional Komodo. Keindahan hamparan 
laut yang mempesona terlihat sangat cantik dari atas 

bukit. Pemandangan laut yang berwarna biru jernih dengan pasir 
putih terlihat membentang dari Gili Laba ini. Dari puncak Gili 
Laba, Anda dapat melihat pemandangan keseluruhan yang ada 
di Pulau Komodo. Saat musim penghujan, pepohonan di sekitar 
bukit berwarna hijau. Dan saat kemarau, pepohonan berwarna 
kuning. Sepanjang perjalanan menuju bukit yang ada di Gili Laba, 
Anda akan melewati berbagai tanjakan. Oleh karena itu diperlukan 
persiapan fisik karena membutuhkan tenaga ekstra untuk mendaki 
hingga sampai ke puncak Gili Laba. Jalur pendakian menuju 
puncak bisa diakses melalui jalur manapun, karena tidak ada jalur 
khusus pendaki. Meskipun membutuhkan tenaga ekstra, tetapi 
ketika sampai di puncak Gili Laba semua akan terbayarkan oleh 
pemandangan keindahan alam kawasan Taman Nasional Komodo 
yang mempesona. Jika tidak ingin mendaki ke puncak, Anda juga 
dapat melakukan aktivitas snorkeling ataupun hanya menikmati 
pemandangan dari tepi pantai.

Gili Laba

www.indonesiakaya.com

www.padarnews.com

tourfiona.wordpress.com
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Air Terjun Cunca Wulang terletak di kawasan hutan Mbeliling. 
Air terjun ini berada pada ketinggian 200 mdpl, terlihat 
seperti Green Canyon di Pangandaran akan tetapi versi 

yang lebih sempit. Berbagai bebatuan yang mengapit di sepanjang 
sungai dapat dipanjat karena batu tersebut tidak mempunyai sisi 
yang tajam. Anda dapat loncat dari atas batu setinggi 6m di air 
terjun Cunca Wulang ini, akan tetapi Anda harus konsultasi terlebih 
dahulu dengan guide untuk mengetahui aman tidaknya untuk 
melakukan loncatan karena debit air dapat berkurang jika mulai 
memasuki musim kemarau. Rute perjalanan menuju air terjun Cunca 

Gua Rangko merupakan gua yang terletak di Desa Rangko. 
Gua Rangko merupakan sebuah gua dimana terdapat air 
laut berwarna biru jernih dengan dihiasi berbagai stalaktit 

yang membuat pemandangan sekitar gua sangat eksotis. Akan 
tetapi, untuk sampai ke tempat ini cukup sulit karena lebih mudah 
diakses dengan menggunakan sepeda motor. Lokasi Gua Rangko 
ini masih belum ada di google maps hal ini karena Gua Rangko 
terletak di desa terpencil dengan jalanan yang masih rusak dan 
belum diaspal. Jalan untuk menuju Gua Rangko masih sangat sulit 
karena melewati jalan bebatuan dan semak belukar dengan kondisi 
jalanan yang naik turun. Namun di perjalanan akhir menuju Gua 
Rangko, keindahan alam sudah mulai terpancar dan jalan pun sudah 
teraspal. Setelah sampai di Desa Rangko, Anda harus menggunakan 
kapal nelayan dengan tarif sekitar Rp 300.000 hingga 350.000 
dengan kapasitas maksimal 10 orang untuk menuju Gua Rangko. 
Sesampainya disana, Anda dapat bebas berenang sambil menikmati 
keindahan alam yang ada disekitar gua tersebut.

Pulau Kanawa merupakan pulau yang terletak di Nusa 
Tenggara Timur dengan luas sekitar 35 hektar. Pulau ini 
mempunyai keindahan alam yang sangat cantik dan 

mempesona, terutama pantai dan bawah laut. Keindahan alam 
tersebut terlihat dari air laut yang berwarna biru kehijauan dan juga 
pasir putih yang masih sangat bersih. Keindahan bawat laut di pulau 
ini tak kalah indah dengan taman bawah laut Bunaken.
Keindahannya dapat dilihat dari atas permukaan laut  seperti 
berbagai terumbu karang, ikan kecil berwarna warni, mola-mola 
(ikan matahari), dan penyu dapat terlihat jelas hal ini karena air laut 
yang masih sangat jernih. Keunikan dari pulau ini yaitu ketika sore 
menjelang air laut perlahan akan surut. Untuk Anda yang ingin 
melakukan diving, di Pulau Kanawa tersedia diving center. Rute 
perjalanan menuju Pulau Kanawa yaitu sekitar 15 km dari Labuan 
Bajo dan dapat diakses dengan speed boat.

Air Terjun Cunca Wulang

Gua Rangko

Pulau Kanawa Wulang ini berjarak 30 km dari pelabuhan Labuan Bajo atau sekitar 
1 jam untuk menuju di Desa Wersawe, yaitu pintu utama menuju air 
terjun Cunca Wulang. Di desa Wersawe ini Anda harus menulis nama 
di buku tamu serta menyewa guide. Untuk sampai ke air terjun ini 
Anda harus berjalan menyusuri hutan, bebatuan, dan semak-semak. 
Membutuhkan waktu sekitar 1 jam dan cukup membutuhkan 
tenaga ekstra.

 nusaflores.com

http://blog.davestpay.com

komodobravo.com
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Tidak banyak film nasional yang mengangkat makanan sebagai tema utamanya. Maka menjadi menarik ketika Palari Film 
mengangkat cerita soal makanan dalam film Aruna dan Lidahnya yang tayang tanggal 27 September lalu. Apalagi, film ini 

dibintangi oleh Dian Sastrowardoyo bersama dengan Nicholas Saputra, Hanna Al Rashid dan Oka Antara. Film yang diangkat 
dari novel karya Laksi Pamuntjak ini menceritakan petualangan Aruna dan kawan-kawannya menikmati kuliner lokal di empat 

daerah yaitu Surabaya, Pamekasan, Pontianak, dan Singkawang.

Cullinary

Rujak Soto
Disebut rujak karena memang memakai 
bumbu rujak yang terbuat dari kacang 
tanah yang sudah digoreng, petis, pisang 
muda, cuka, cabai dan garam. Setelah 
dihaluskan, dimasukkan sayur-sayuran yang 
sudah direbus seperti kecambah, kangkung, 
bunga turi dan irisan timun segar. Tidak lupa 
ada tempe goreng dan tahu gorengnya juga 
lho! Salah satu rumah makan Rujak Soto 
paling legendaris adalah Mbok Mbret yang 
berada di Cluring, Kabupaten Banyuwangi. 
Di sini biasanya rujak soto disajikan 
bersama lontong dan kerupuk ditambah 

dengan irisan daging yang tebal. Para 
pengunjung yang tidak menyukai lontong 
bisa menggantinya dengan nasi. Perpaduan 
yang enak dari irisan timun, sayuran, dan 
bumbu rujak khas Banyuwangi.
Rujak Soto Mbok Mbret
Lokasi: Jl. Jember Raya No. 72, Cluring, 
Banyuwangi.

Enam Makanan Khas Daerah
yang diangkat dalam

Film Aruna dan Lidahnya

www.indonesiakaya.com

uzone.id
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Choi Pan
Makanan yang satu ini sudah sangat 
terkenal di Pontianak. Makanan ini 
umumnya berbentuk setengah lingkaran, 
mirip pastel. Kulit choi pan terbuat 
dari campuran tepung beras dan sagu, 
kemudian diberi isian dan dikukus atau 
digoreng.  Choi pan khas Pontianak 
menggunakan isian berupa bengkuang 
yang diiris tipis memanjang seperti batang 
korek api. Selain itu, ebi dan bawang putih 
juga dicampurkan untuk menambah gurih 
dan sedapnya makanan yang bertekstur 
kenyal lembut ini. Rasa gurih dan aroma 

Bakmi Kepiting
Ketenaran bakmie kepiting Pontianak sudah 
tidak diragukan lagi. Semangkuk mie telur 
yang disajikan bersama capit kepiting, fish 
cake, udang, kekian, pangsit goreng, telur 
kepiting hingga taburan daun bawang. 
Mienya istimewa karena tipis-tipis seperti 
lidi. Biasanya, mie sudah terasa gurih alami 
karena dibuat dari banyak telur. Kelembutan 
kaldu yang berpadu serasi dengan 
tekstur bakso ikan yang kenyal, semakin 
memperkaya hidangan dengan citarasa 
menyegarkan ini.
Bakmi Kepiting Achai
Lokasi: Jl. Hijas, Benua Melayu Darat, 
Pontianak Selatan.

Pengkang
Pengkang merupakan makanan olahan 
sejenis lemper yang terbuat dari beras ketan 
dengan isian udang kecil (ebi) yang dimasak 

Kacang Koah dan Tahwa
Kacang Koah (Kuah) dan Tahwa Kacang 
adalah kacang tanah yang dihidangkan 
bersama kacang kedelai dan sejenis puding 
berwarna putih susu yang terbuat dari 
kacang kedelai. Kemudian, campuran itu 
disiram dengan kuah jahe yang hangat dan 
rasanya tidak terlalu manis. Kacang kuah 
dimasak dengan campuran kuah kental 
bening yang terbuat dari campuran tepung 
tapioka, gula pasir dan daun pandan. 
Makanan ini disajikan bersama gorengan 
cahkwe yang garing sehingga saat disantap 
terasa manis, lembut, sekaligus renyah.
Kacang Koah dan Tahwa Cak Rudi
Lokasi: Jl. Raya Satelit Selatan, Surabaya.

Campor Lorjuk
Lorjuk adalah sejenis kerang laut yang 
hanya ada di pesisir Madura. Sekilas 
bentuknya mirip kerang bambu. Dimasak 
dengan cara direbus, lorjuk akan 
mengeluarkan semacam kaldu yang gurih. 
Campor Lorjuk, yang jika dilihat mirip 
seperti soto, disajikan dengan lontong, 
soun, kacang, toge goreng, dan remahan 
keripik khas Madura yang disiram dengan 
kuah kacang merah yang gurih serta 
ditaburi sejumput daging lorjuk. Agar 
rasanya lebih nikmat, Campor Lorjuk bisa 
dimakan dengan sambal cabai giling 
dan kecap.
Campur Lorjuk Bu Iis
Lokasi: Jl. Raya Tanjung Pademawu, 
Pamekasan.

dengan cara dibakar.
Lemper Pengkang memiliki bentuk yang 
unik yakni berbentuk kerucut dan diikat 
dengan dua bilah potongan bambu.
Pengkang ini akan lebih enak jika dicocol 
dengan sambal kepah khas melayu. Sambal 
kepah sendiri merupakan sambal yang 
dibuat dari sejenis kerang yang hidup di 
hutan mangrove di wilayah Kalimantan. 
Rasa pedas manis sambal, berpadu dengan 
gurihnya kepah yang sudah direbus hingga 
matang. Biasanya pengkang disajikan saat 
sarapan pagi bersama secangkir kopi, dan 
tentunya akan lebih nikmat disajikan saat 
masih panas.
Pondok Pengkang
Lokasi: Jl. Raya Peniti, Peniti Luar, Siantan, 
Pontianak.

khas bawang putih menjadi kunci kelezatan 
kudapan ini. Kue yang nikmat disantap 
saat hangat ini biasanya dimakan dengan 
cocolan sambal pedas gurih yang terbuat 
dari cabai dan bawang putih.
Choi Pan Rumah Marga Tjhia
Lokasi: Jl. Budi Utomo No.36, Condong, 
Singkawang.

www.tradisikita.my.id

www.nibble.id

id.pinterest.com

 http://travel.tribunnews.com

 ksmtour.com
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Ini Cara 
Mengatasi 
Berita “Hoax” 
di Dunia Maya

Media sosial semestinya dimanfaatkan untuk 
bersosialisasi dan berinteraksi serta menyebarkan 
konten positif. Sayangnya, beberapa pihak 

memanfaatkannya untuk menyebarkan informasi yang 
mengandung konten negatif. Akhir-akhir ini, dunia maya 
banyak memunculkan informasi dan berita palsu atau lebih 
dikenal dengan istilah “hoax” oleh sejumlah oknum yang 
tidak bertanggungjawab.

Jika tidak berhati-hati, netizen pun dengan mudah termakan 
tipuan hoax tersebut, bahkan ikut menyebarkan informasi 
palsu itu. Hal ini tentunya akan sangat merugikan bagi pihak 
korban fitnah. Lalu bagaimana caranya agar tak terhasut? 
Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoax Septiaji Eko Nugroho 
menguraikan lima langkah sederhana yang bisa membantu 
dalam mengidentifikasi mana berita hoax dan mana berita 
asli. Berikut penjelasannya.

Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang 
provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan sesuatu ke 
pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, 
hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai 
yang dikehendaki sang pembuat hoax. Oleh karenanya, apabila 
menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya Anda 
mencari referensi berita serupa dari situs online resmi, kemudian 
bandingkanlah isinya, apakah sama atau berbeda. Dengan 
demikian, setidaknya Anda sebagai pembaca bisa memperoleh 
kesimpulan yang lebih berimbang.

Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan 
link, cermatilah alamat URL situs dimaksud. Apabila berasal dari 
situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi (misalnya 
menggunakan domain blog), maka informasinya bisa dibilang 
meragukan. Menurut catatan Dewan Pers, terdapat sekitar 43.000 
situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Dari 
jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi 
tak sampai 300 situs. Artinya terdapat setidaknya puluhan ribu situs 
yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang harus 
diwaspadai.

Hati-hati dengan judul provokatif

Cermati alamat situs
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Perhatikan dari mana berita berasal dan 
siapa sumbernya? Apakah dari institusi 
resmi seperti KPK atau Polri? Sebaiknya 
jangan cepat percaya apabila informasi 
berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, 
atau pengamat. Perhatikan keberimbangan 
sumber berita. Jika hanya ada satu 
sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan 
gambaran yang utuh. Hal lain yang perlu 
diamati adalah perbedaan antara berita 
yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. 
Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan 
kesaksian dan bukti, sementara opini adalah 
pendapat dan kesan dari penulis berita 
sehingga memiliki kecenderungan untuk 
bersifat subjektif.

Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya 
konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, 
melainkan juga konten lain berupa foto atau 
video. Ada kalanya pembuat berita palsu 
juga mengedit foto untuk memprovokasi 
pembaca. Cara untuk mengecek keaslian 
foto bisa dengan memanfaatkan mesin 
pencari Google, yakni dengan melakukan 
drag-and-drop ke kolom pencarian Google 
Images. Hasil pencarian akan menyajikan 
gambar-gambar serupa yang terdapat di 
internet sehingga bisa dibandingkan.

Di Facebook terdapat sejumlah fanpage dan 
grup diskusi anti hoax, misalnya Forum Anti 
Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH), Fanpage & 
Group Indonesian Hoax Buster, dan Fanpage 
Indonesian Hoaxes. Di grup-grup diskusi 
ini, netizen bisa ikut bertanya apakah suatu 
informasi merupakan hoax atau bukan, 
sekaligus melihat klarifikasi yang sudah 
diberikan oleh orang lain. Semua anggota 
bisa ikut berkontribusi sehingga grup 
berfungsi layaknya crowdsourcing yang 
memanfaatkan tenaga banyak orang. Apabila menjumpai informasi hoax, bagaimana cara untuk mencegah agar tidak 

tersebar? Pengguna internet bisa melaporkan hoax tersebut melalui sarana 
yang tersedia di masing-masing media. Untuk media sosial Facebook, gunakan fitur 
Report Status dan kategorikan informasi hoax sebagai hatespeech/harrasment/rude/
threatening, atau kategori lain yang sesuai. Jika ada banyak aduan dari netizen, biasanya 
Facebook akan menghapus status tersebut.
 
Untuk Google, bisa menggunakan fitur feedback untuk melaporkan situs dari hasil 
pencarian apabila mengandung informasi palsu. Twitter memiliki fitur Report Tweet 
untuk melaporkan twit yang negatif, demikian juga dengan Instagram. Kemudian, 
bagi pengguna internet Anda dapat mengadukan konten negatif ke Kementerian 
Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan e-mail ke alamat aduankonten@
mail.kominfo.go.id.
 
Masyarakat Indonesia Anti Hoax juga menyediakan laman data.turnbackhoax.id untuk 
menampung aduan hoax dari netizen. TurnBackHoax sekaligus berfungsi sebagai 
database berisi referensi berita hoax.

Sumber : https://kominfo.go.id & kompas.com

Periksa fakta

Cek keaslian foto

Ikut serta grup diskusi 
anti-hoax

Ini Cara melaporkan berita 
atau informasi hoax
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Apple Carplay vs Android Auto

Solusi Berkendara Tanpa 
Abaikan Tingkat Keamanan

Tidak bisa dipungkiri bahwa penggunaan handphone 
sudah menjadi cara hidup, bukan hanya gaya hidup. 
Penggunaannya juga sudah menjadi sangat penting, 

sehingga kebanyakan orang akan memilih untuk ketinggalan 
dompet daripada ketinggalan handphone ketika pergi bekerja. 
Anda bisa menanyakan hal ini kepada diri Anda sendiri, dalam 
kurun waktu satu jam, berapa kali Anda mengangkat, membuka 
dan menggunakan handphone? Hanya saja ketika hal ini dilakukan 
pada saat sedang berkendara, tentunya akan mengganggu fokus 
pengemudi, yang bisa mengarah pada kecelakaan. Oleh karena itu, 
dua perusahaan teknologi raksasa mengeluarkan layanan untuk 
membantu kita menggunakan handphone ketika berkendara. 
Apple sebagai perusahaan dengan valuasi paling besar di dunia 
telah meluncurkan layanan Apple Carplay dan Google juga 
mengeluarkan Android Auto yang diinstall di head unit mobil. Apa 
saja perbedaannya, mari ikuti pembahasan berikut ini.

Terdapat dua opsi jika ingin menggunakan Apple Carplay atau 
Android Auto. Pertama, jika Anda kebetulan sekarang sedang 
mempertimbangkan membeli mobil baru, Anda bisa memilih mobil 
yang dari pabrikan sudah mendukung kedua aplikasi tersebut. 
Kendalanya adalah saat ini fitur yang tergolong mewah ini masih 
sulit ditemukan di jajaran mobil kelas menengah kebawah dengan 
pengecualian line up Chevrolet, yang menyediakan fitur ini mulai 
dari tipe atas seperti Trailblazer, menengah seperti Chevrolet Trax, 
sampai dengan Chevrolet Sparks. Opsi kedua yang lebih terjangkau 
adalah mengganti head unit bawaan mobil dengan head unit 
aftermarket seperti Pioneer AVH-X8850BT dan AVH-Z2150BT, 
Kenwood’s DDX6703S, Sony XAV-AX100 dan Alpine ILX-702D.

Mengusung tagline “the ultimate copilot”, Apple Carplay 
menghadirkan fitur yang cukup lengkap dengan tampilan yang 
sangat familiar bagi para pengguna iPhone. Kontrol yang tersedia 
mulai dari kendali sentuh sampai kendali suara. Fitur standar yang 
wajib hadir tentunya telepon dan SMS, yang bisa dioperasikan 
dengan sangat mudah. Jika ingin menerima atau melakukan 
panggilan, tersedia tombol besar yang mudah diraih. Demikian 
juga untuk mengirim dan menjawab SMS, Anda bisa menggunakan 
kendali suara melalui Siri Voice Assistant. Kemudian untuk Music 
Player, Apple Music bisa memainkan semua koleksi lagu offline 
dan juga menyediakan jutaan musik online yang bisa didengarkan 
dengan berlangganan setiap bulannya. Selain musik, Anda juga bisa 
mendengarkan audio books dan podcast, mengenai tips bisnis atau 
pembahasan olahraga favorit.

Google memanjakan pengendara dengan aplikasi Android 
Auto yang menjamin Anda akan “Stay focused, connected, and 
entertained”. Tampilan Android Auto tergolong sederhana, sehingga 
akan mudah untuk berinteraksi. Kontrol sentuh dan suara dengan 
Google Voice Assistant untuk menjawab segala pertanyaan dan 
permintaan Anda. Fungsi telepon dan SMS bisa dilakukan tanpa 
kendala berarti, begitu juga koleksi aplikasi yang sangat lengkap. 
Baik musik, navigasi dan aplikasi lainnya disediakan secara beragam, 
seperti Google Maps, Waze, Spotify, Google Play Music dan lainnya. 
Selain itu, aplikasi Android Auto ini bisa diinstall di handphone, 
sehingga Anda tidak perlu investasi head unit.

Apple Carplay

Android Auto

Pilihan Head Unit

Edisi terbaru dari Apple Carplay mempunyai fitur yang 
membolehkan penggunaan aplikasi peta Google Maps dan Waze. 
Tak hanya itu, untuk pilihan musik Apple juga menambahkan akses 
untuk aplikasi Spotify, cocok untuk Anda yang sudah berlangganan 
Spotify Family untuk seluruh teman dan keluarga.

www.apple.com

www.android.com
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Perum Perhutani bersama PT Telkom 
Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) 

terus bersinergi untuk menciptakan 
berbagai terobosan dalam rangka 
meningkatkan kepuasan pelanggan. 
Setelah implementasi Penjualan Online 
Toko Perhutani, dilakukan Grand Launching 
Mobile Application Toko Perhutani dan 
Peresmian New Contact Center 1500235 
yang diselenggarakan di Kantor Operasional 
PT Infomedia Nusantara, Citiwalk, Jakarta 
(4/9). Direktur Pengembangan Business & 
Pemasaran Perhutani Agus Setya Prastawa 
menyampaikan bahwa melalui sinergi 
ini diharapkan Perhutani dapat melayani 
pelanggannya lebih baik lagi dan pelanggan 
terus merasa puas sehingga dapat 
meningkatkan loyalitas pelanggan dan 
mendongkrak pendapatan Perhutani. “Kami 
sangat merasakan manfaat dari Penjualan 
Online Toko Perhutani dan menganggap 
digitalisasi adalah suatu keharusan di 
semua bidang bisnis, tidak terkecuali di 
bidang kehutanan, Perhutani tidak boleh 
ketinggalan”, tambah Agus.  
Deputy Executive President Divisi 
Enterprise Service Telkom Suhartono dalam 
sambutannya menyampaikan bahwa saat 
ini Telkom sudah menjadi mitra strategis 
Perhutani dan telah melakukan digitalisasi 
bisnis kayu serta hasil hutan lainnya sejak 
tahun 2016. “Dengan implementasi solusi 
layanan ini diharapkan dapat meningkatkan 
revenue Perhutani 15-20%”, Suhartono 
menambahkan.

Kerjasama Pertamina 
- Telkom Terapkan 
Teknologi Digital di SPBU 
Seluruh Indonesia

Semarakkan Hari 
Pelanggan Nasional, 
Telkom Sambangi 
Serentak Corporate 
Customer-nya

Tingkatkan Kepuasan 
Pelanggan, Perhutani 
Lanjutkan Sinergi 
Bersama Telkom

Untuk bersinergi membangun sistem 
digital pada 5.518 Stasiun Pengisian 

Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina di 
seluruh Indonesia, Direktur Pemasaran 
Retail PT Pertamina (Persero) Mas’ud 
Khamid melakukan penandatanganan 
Perjanjian Kerja Sama dengan Direktur 
Enterprise & Business Service Telkom Dian 
Rachmawan, disaksikan Menteri BUMN Rini 
M. Soemarno, Wakil Menteri ESDM Arcandra 
Tahar, Kepala BPH Migas M. Fanshrullah Asa, 
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, 
dan Direktur Utama Telkom Alex J. Sinaga 
di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, 
Jumat (31/8).Menteri Rini mengatakan 
bahwa tujuan utama Digitalisasi SPBU ini 
adalah untuk meningkatkan pelayanan 
Pertamina kepada konsumen. Selain itu, 
penghitungan pendapatan dari penjualan 
BBM di setiap SPBU juga lebih cepat dan 
akurat serta dapat menjamin tak ada 
kecurangan dalam penyaluran BBM. Mas’ud 
Khamid mengungkapkan, digitalisasi SPBU 
merupakan upaya Perseroan untuk hadir 
melayani pelanggan di seluruh Indonesia 
secara maksimal. Selain itu, Pertamina juga 
mendukung program yang dicanangkan 
Pemerintah Gerakan Nasional Non Tunai 
(GNNT) untuk membentuk cashless society 
melalui pembayaran digital.

Sebagai wujud apresiasi kepada 
Corporate Customer dalam 

menggunakan layanan Telkom di Hari 
Pelanggan Nasional (HPN) tanggal 4 
September 2018, Divisi Enterprise Service 
(DES) Telkom secara serentak melakukan 
kunjungan kepada Corporate Customer 
yang tersebar di seluruh kota di Indonesia. 
Pada setiap kunjungannya, Telkom 
memberikan plakat eksklusif berbentuk 
hati (heart) sebagai lambang ungkapan 
cinta dan terimakasih kepada pelanggan 
setia Telkom  yang telah mempercayakan 
solusi Information and Communication 
Technology (ICT) nya. Moment kunjungan 
tersebut juga dimanfaatkan oleh kedua 
belah pihak untuk saling menggali peluang 
kerjasama dengan memanfaatkan potensi 
sumber daya dari masing-masing pihak. 
Pada kesempatan yang sama, dilakukan 
juga penandatanganan Nota Kesepahaman 
oleh Direktur Enterprise & Business Service 
Telkom Dian Rachmawan dengan Direktur 
Utama PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) 
M. Kuncoro Wibowo mengenai Sinergi 
Pemanfaatan Sumber Daya Perusahaan BGR. 
“Sejauh ini Telkom sudah customer oriented 
dan memberikan service excellent kepada 
pelanggan. Telkom juga mendengarkan 
pelanggan dengan baik demi kebaikan 
semua pihak. Saya berharap dapat 
mengulang success story yang telah Telkom 
lakukan di KAI untuk kesuksesan BGR” 
ujar Kuncoro yang sebelumnya menjabat 
sebagai Direktur SDM dan IT PT KAI.
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Telkom Sukseskan 
Sidang Umum ke-35 

International Council of 
Women (ICW)

BKE Gandeng Telkom 
untuk Implementasi

BKE Pay

Pada serangkaian acara pertemuan 
berskala internasional, Sidang 

Umum ke-35 ICW yang mengusung tema 
“Mentransformasi Masyarakat Melalui 
Pemberdayaan Perempuan” (Transforming 
Society through Women Empowerment) dan 
Temu Nasional 1000 Organisasi Perempuan 
Indonesia di Yogyakarta, 11-20 September 
2018, Telkom menyediakan akses dan 
infrastruktur konektivitas seperti wifi, 
Astinet, jaringan seluler, IndiHome, UseeTV, 
serta aplikasi lainnya. Pada salah satu acara 
talk show, Direktur Consumer Service 
Telkom Siti Choiriana  mendorong seluruh 
perempuan menjadi motor penggerak 
perekonomian Indonesia. ”Untuk itu pada 
era ini kita perlu memastikan mereka 
‘melek’ ekonomi digital,” Siti Choiriana 
menambahkan hingga saat ini 63% 
dari 5 juta pelaku ekonomi di Indonesia 
didominasi oleh kaum perempuan. Namun 
demikian, dari seluruh pelaku usaha 
perempuan yang tersebar di seluruh daerah, 
masih banyak yang menggunakan cara-cara 
konvensional untuk menjual produknya. 
Untuk membantu pemberdayaan 
perempuan melalui ekonomi digital, 
Telkom bersama BUMN lainnya juga telah 
membentuk Rumah Kreatif BUMN (RKB) 
yang tersebar di 514 kabupaten serta 
program pembinaan startup Indigo Creative 
Nation di 18 kota. 

Sumber: otomotif.antaranews.com

Telkom menyambut baik niat PT 
Bank Kesejahteraan Ekonomi (BKE) 

dan menyatakan komitmennya untuk 
mendukung implementasi BKE-Pay melalui 
penandatanganan Perjanjian Kerja Sama 
(PKS) T-Money Co-Branding Paket Payment 
App yang dilakukan oleh Executive Vice 
President Divisi Enterprise Service Telkom 
Judi Achmadi dengan Direktur Utama 
BKE Sasmaya Tuhuleley yang didampingi 
oleh GM Segmen Banking Management 
Services-2 Divisi Enterprise Service Telkom 
Iwan Setiawan, GM Divisi Digital Service 
Telkom Zuhed Nur, Direktur Bisnis Bank BKE 
Joice F. Rosandie, serta Direktur IT Bank BKE 
Zainal Riffandi, yang dilaksanakan di Hotel 
Pullman, Jakarta (18/10). Judi Achmadi 
dalam sambutannya mengucapkan 
terimakasih kepada jajaran manajemen 
Bank BKE karena telah memberikan 
kepercayaan kepada Telkom untuk 
mendukung dan mensupport digitalisasi 
Bank BKE. Digitalisasi ini akan meningkatkan 
kemudahan akses transaksi keuangan bagi 
nasabah serta meningkatkan efisiensi Bank. 
Platform solusi T-Money yang disupport 
oleh Telkom, diharapkan dapat mendukung 
dan meningkatkan business continuity, 
business sustainability dan business 
efficiency Bank BKE. Melalui kerjasama ini, 
Telkom siap mendukung visi Bank BKE 
untuk menjadi menjadi Bank Umum yang 
disegani, menjadi andalan dan sekaligus 
kebanggaan dari pegawai negeri, koperasi 
dan masyarakat.

Telkom menyelenggarakan Bandung 
ICT Expo & Digital Broadband Summit 

2018 di Trans Convention Center, Bandung 
(26/08) yang mengusung tema “Inspiring 
The Digital Indonesia 2025”. Dalam 
sambutannya, Direktur Utama Telkom Alex 
J Sinaga menyampaikan bahwa persoalan 
terbesar dalam upaya menciptakan digital 
ekonomi adalah keterbatasan orang yang 
memiliki kompetensi dalam bidang digital. 
Hal ini terjadi karena speed university dan 
sekolah dalam memproduksi orang yang 
mempunyai kompetensi digital mengalami 
keterlambatan. “Sehingga terjadi gap akan 
kebutuhan digital ekonomi dengan tenaga 
yang mumpuni. Gap tersebut semakin lama 
semakin besar dari tahun ke tahun,” ujar 
Alex. Sementara itu, Dirjen Penyelengaraan 
Pos dan Informatika Kemeninfo Ahmad 
M. Ramli mengatakan, perguruan tinggi 
atau universitas seperti Telkom University 
ditantang untuk dapat memajukan dunia 
industri. Sebagai salah satu cara untuk 
menjawab tantangan tersebut, maka 
Telkom University harus dapat mematenkan 
kekayaan intelektualnya. Sebelumnya, 
Rektor Telkom University Adiwijaya juga 
mengatakan bahwa Bandung ICT Expo 
dan Digital Broadband Summit 2018 ini 
merupakan rangkaian acara dari HUT 
Telkom University ke-5 dan Hari Bhakti 
Postel yang ke-73. Adiwijaya berharap 
kegiatan ini dapat memberikan dampak 
positif bagi perkembangan dunia digital 
Indonesia.

Bandung ICT Expo 
& Digital Broadband 

Summit 2018
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Satelit Merah Putih 
Jalani Test di Orbit 108 
Derajat Bujur Timur

Telkom Dukung 
Transformasi Digital PT 
PP (Persero) Tbk

KBN Gandeng Telkom 
Wujudkan Digitalisasi 
Perusahaan

Setelah berhasil meluncur pada tanggal 
7 Agustus lalu, Satelit Merah Putih 

milik PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk 
(Telkom) menjalani tes di orbit 108 derajat 
Bujur Timur. Pada tanggal18 Agustus 2018 
pukul 23.00 WIB, Satelit Merah Putih telah 
menyelesaikan tahapan Orbit Raising sesuai 
jadwal dan berada dalam kondisi normal. 
Kegiatan In Orbit Test (IOT) dilaksanakan 
sekitar 25 hari sejak tanggal 18 Agustus. 
Satelit Merah Putih yang diluncurkan dari 
Cape Canaveral Air Force Station, Orlando, 
Florida, Amerika Serikat ini membawa 
60 transponder yang terdiri dari 24 
transponder C-Band dan 12 transponder 
Extended C-Band dengan usia desain 
16 tahun. Satelit ini direncanakan akan 
beroperasi melayani wilayah Indonesia 
serta negara-negara di Asia Tenggara dan 
Asia Selatan. Kehadiran Satelit Merah Putih 
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 
transponder nasional, serta mengurangi 
digital divide di Indonesia. Satelit ini 
akan menghadirkan layanan komunikasi 
broadband di area-area yang tidak dapat 
dijangkau oleh teknologi fiber optic maupun 
sistem komunikasi lainnya, khususnya di 
daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal 
(3T).

Bertepatan dengan HUT PT PP 
(Persero) Tbk yang ke 65 Tahun, PP 

menyelenggarakan event IT Day yang 
salah satu agendanya berupa seminar 
mengenai tata kelola IT perusahaan di 
Jakarta (27/08). Agenda tersebut turut 
menghadirkan Kementerian BUMN, Telkom, 
Ernst & Young serta seluruh Direksi dan 
Karyawan PT PP. Pada kesempatan ini, Judi 
Achmadi Executive Vice President Divisi 
Enterprise Service Telkom berkesempatan 
untuk menyampaikan paparan mengenai 
pentingnya transformasi digital suatu 
perusahaan, bagaimana Telkom melakukan 
transformasi digital, kontribusi untuk 
Digitalisasi Indonesia, dan bagaimana cara 
mengukur Maturity Digital Perusahaan. 
“Saat ini sebagai ‘The King Of Digital’, Telkom 
siap bersinergi serta mendukung seluruh 
Perusahaan BUMN dalam bertransformasi 
menuju Digitalisasi demi membangun 
bangsa ini,“ pungkas Judi Achmadi. 
Menutup seluruh paparan, Direktur Utama 
PT PP Lukman Hidayat mengatakan bahwa 
persaingan di dunia bisnis sangat ketat 
terutama dalam era globalisasi saat ini. 
Suatu perusahaan akan bangkrut jika 
perusahaan tersebut tidak bertransformasi 
secara digital. “Di era digital ini marilah kita 
bersama-sama meningkatkan kreativitas 
dan kompetensi dalam bersinergi dengan 
antarlini bisnis kita, terutama dengan 
Telkom yang mempunyai kompetensi di 
bidang ICT, “ tutup Lukman.

Melalui semangat Sinergi BUMN, 
Telkom dan KBN (Kawasan Berikat 

Nusantara) melakukan penandatanganan 
Nota Kesepahaman tentang Digitalisasi 
Bisnis yang dilaksanakan di Kantor KBN, 
Jakarta (16/10). Penandatanganan dilakukan 
oleh Direktur Enterprise & Business Service 
Telkom Dian Rachmawan dan Dirut KBN 
M. Sattar Taba yang didampingi Executive 
Vice President Divisi Enterprise Service 
Telkom Judi Achmadi, COO Telkomsat 
Bogie Witjaksono, Dirut Metra Holding 
Otong Iip, serta jajaran KBN. Mengawali 
sambutannya, M. Sattar Taba menyatakan 
antusiasnya atas kerja sama ini dan berharap 
dapat memberikan manfaat bagi bangsa 
serta mampu meningkatkan pendapatan 
perseroan. Sedangkan, Dian menyampaikan 
bahwa menjadi suatu kehormatan bagi 
Telkom dapat bekerja sama dengan KBN 
serta menegaskan bahwa perusahaan yang 
tidak melakukan transformasi digital akan 
kehilangan competitiveness. Hal ini menjadi 
momentum yang begitu tepat untuk KBN 
melakukan digitalisasi dengan berbagai 
purpose yaitu dengan increase productivity, 
customer experience, serta menghindari 
fraud.
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Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 
yang jatuh pada tanggal 1 Oktober, 
TelkomGroup menggelar upacara di Telkom 
Landmark Tower (TLT), Jakarta (1/10). CEO 
TelkomGroup Alex J. Sinaga (AJS) dalam 
hal ini bertindak sebagai pembina upacara 
sekaligus membacakan teks Pancasila. 
Upacara diikuti oleh seluruh jajaran direksi 
TelkomGroup dan ratusan karyawan, 
baik yang berkantor di kawasan Telkom 
Landmark Tower maupun di wilayah sekitar 
Jakarta. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 
tahun ini bertemakan “Pancasila Sebagai 
Landasan Kerja Mencapai Prestasi Bangsa”. 
Upacara ini berlangsung secara sederhana, 
tetapi tetap khidmat. Rangkaian upacara 

Batik dinilai sebagai identitas bangsa 
Indonesia dimana memiliki banyak 
simbol yang bertautan erat dengan status 
sosial, kebudayaan lokal, alam & sejarah. 
Ditetapkannya batik sebagai Warisan 
Kemanusiaan untuk budaya Lisan dan 
Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and 
Intangible Heritage of Humanity) pada 
2 Oktober 2009 oleh UNESCO menjadi 
sebuah pembuktian kalau Indonesia punya 
segudang warisan budaya yang patut 
dibanggakan. Dalam rangka merayakan 
Hari Batik Nasional, Divisi Enterprise Service 
mengadakan Lomba “Foto Keceriaan 

Telkom Group Peringati 
Hari Kesaktian Pancasila

Keceriaan di Hari Batik 
Nasional

Fun Bike Telkom Group

PERKUAT NILAI 3S – SOLID SPEED SMART, 
TELKOM IMPLEMENTASIKAN 
PROGRAM KIPAS BUDAYA

Telkom Group mengimplementasikan 
program Kipas Budaya (Komunitas 

Provokasi Aktivasi Budaya) yang 
menjadi wadah ekspresi perilaku 
seluruh karyawan sehari-hari yang 
menginduksi cara kerja baru dengan 
ekspresi Kreatif, Semangat, Fun, Cara 
Baru, Solusi, dan Terukur. Makna Kipas 
ini diharapkan dapat menciptakan 
suasana kerja yang sejuk dan 
menyenangkan, memelihara semangat 
berperilaku The Telkom Way dalam 
keseharian, mengakselerasi pencapaian 
kinerja unit dengan menciptakan cara 
kerja baru yang lebih smart dan cepat

Menggunakan Baju Batik” yang berlangsung 
pada tanggal 2-4 Oktober 2018. Kegiatan 
ini diadakan di media sosial Instagram.  
Lomba foto diikuti oleh karyawan Telkom 
dengan cara meng-upload foto terbaiknya 
pada saat menggunakan batik di Hari 
Batik Nasional di Instagram dengan tag 
#HariBatikNasional2018DES. Setelah 
dilakukan penilaian terhadap foto, terdapat 
10 pemenang yang masing-masing 
mendapatkan saldo TCASH senilai Rp 
100.000.

Olah raga bersepeda kini mulai digemari 
oleh masyarakat. Selain menyehatkan 
badan, bersepeda juga kini menjadi 
semacam alternatif wisata. Sebagai 
salah satu cara untuk meningkatkan 
stamina, Telkom Divisi Enterprise 
Service mengadakan Fun Bike yang 
diselenggarakan secara rutin pada hari 
Jumat. Kegiatan ini juga sebagai sarana 
silaturahmi, guna meningkatkan soliditas 
serta kekompakan karyawan.
Selain itu, kegiatan bersepeda ini 
merupakan implementasi Olah Raga, 
yang merupakan bagian dari 4R (Olah 
Rasio, Olah Rasa, Olah Raga, Olah Ruh). 
Hal ini menjadi langkah awal yang baik 
dalam meningkatkan semangat karyawan 
Telkom untuk mengutamakan work life 
balance. Dengan jasmani yang sehat, maka 
seluruh tugas dan tanggung jawab dapat 
dilaksanakan dengan maksimal.

peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini 
diakhiri dengan menyanyikan lagu-lagu 
nasional seperti Gugur Bunga, dan Syukur 
yang dipersembahkan oleh paduan suara 
TelkomGroup.
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Menentukan sistem IT perbankan yang 
tepat guna, handal, dan telah memenuhi 
regulasi perbankan terbaru yang ditentukan 
pemerintah, menjadi hal penting dan 
berpengaruh besar dalam berjalannya 
operasional perbankan secara Always On 
selama 24 jam non-stop. Dengan rekam 
jejak pengalaman selama lebih dari 20 tahun 
dan memiliki customer based berskala 
nasional, AlphaBITS Next Generation yang 
dihadirkan Telkomsigma merupakan solusi 
operasional inti perbankan yang menawarkan 
segala bentuk fleksibilitas melalui variasi 
layanan, jaminan kualitas layanan yang 
berstandar internasional, dapat diandalkan 
serta dapat digunakan oleh perbankan 
Indonesia maupun Internasional. AlphaBITS 
generasi terbaru memungkinkan bank untuk 
melakukan inovasi produk digital banking 
antara lain mobile payment, simple on 
boarding customer, instant loan, dan ewallet. 
Inovasi produk digital banking ini dilakukan 
agar perusahaan dapat bersaing dengan 
perusahaan financial technology kelas dunia.

Solusi perbankan AlphaBITS Next 
Generation Telkomsigma menjadi 
satu-satunya Core Banking System dari 
Indonesia yang masuk ke dalam survey 
“A Bankers Guide to Core Banking 
Solutions for the Emerging Asia/Pacific 
Region” oleh Gartner yang dirilis pada 
July 2018.
AlphaBITS Next Generation, siap 
melakukan penetrasi ke pasar 
Internasional melalui tersedianya solusi 
operasi IT Perbankan serta software 
dan infrastuktur handal yang mampu 
mengintegrasikan seluruh business 
unit, pelanggan, dan fungsi back-office.

Layanan operasi perbankan yang siap 
mendukung support layanan 24x7

Comply dengan regulasi BI dan OJK
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