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Selamat Natal & Tahun Baru

unstoppable!
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WARM GREETINGS

unstoppable!
we are

Mewakili segenap manajemen dan 
karyawan PT Telkom Indonesia 
(Persero) Tbk, kami mengucapkan 

“Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2020. 
Mari kita menanam harapan baru kepada 
Nya, dan menuainya di tahun yang baru.”

Saat ini kita sudah memasuki tahun 2020, 
sebuah babak baru dalam petualangan 
bisnis perusahaan, dimana tentunya 
tantangan akan muncul semakin banyak 
dan semakin berat, seiring dengan 
bertambahnya target perusahaan. Seperti 
sudah sering digaungkan, merangkul 
perkembangan teknologi adalah cara yang 
paling tepat untuk dapat bertahan dan 
bersaing di semua bidang industri saat ini. 

Sepertinya baru kemarin kita bersiap 
untuk bersaing di era Industry 4.0, namun 
sekarang kita sudah harus berlari lagi 
untuk the next big thing yang akan datang 
dalam waktu dekat. Pemerintah Jepang 
sudah mengeluarkan insiatif yang dikenal 
dengan istilah Society 5.0, dimana semua 
teknologi automation akan berkembang 
semakin canggih sehingga bisa lebih 
intens berkolaborasi dengan manusia, 
menciptakan batas yang lebih tipis antara 
ruang fisik dan cyber space.  

Untuk mempersiapkan diri, kita harus 
menentukan strategi adopsi teknologi 
yang tepat. Mengutip dari Gartner, 
setidaknya akan ada lima teknologi yang 
akan memegang peran penting tahun ini 
yaitu hyperautomation, blockchain, Artificial 
Intelligence (AI) security, distributed cloud dan 
autonomous things.

Pelanggan Telkom Indonesia yang terhormat,

Hal yang saat ini mulai kita otomatisasi 
prosesnya, nanti akan terus berkembang 
sehingga machine learning akan bisa 
melakukan pengukuran mendalam, 
analisa dan assessment terhadap data yang 
dimilikinya. Selain digunakan pada tangan-
tangan robot di industri manufaktur, AI akan 
men-drive intelijen bisnis dalam melakukan 
pengambilan keputusan, sebagai bentuk 
dari hyperautomation.

Kemudian, kalau semua berjalan lancar, 
platform sosial media terbesar Facebook 
akan meluncurkan layanan blockchain 
Libra, yang nantinya akan menjadi digital 
currency yang baru. Penggunaan blockchain 
ini akan mengeliminasi kemungkinan data 
keuangan diubah secara sepihak untuk 
menguntungkan diri sendiri.

Selain itu, untuk melindungi sistem 
ICT (Information and Communication 
Technology) dan jaringan perusahaan, 
nantinya tidak lagi memerlukan tindakan 
dari manusia, tetapi semua sudah 
predefined dan bisa dikembangkan secara 
situasional oleh AI security. AI juga akan 
mendorong berkembangnya autonomous 
things, dimana drone, robot, mobil, dan 
appliances akan bisa bekerja sendiri 
dengan baik.

Dan tak kalah menariknya, cara kerja 
cloud computing juga akan berubah. 
Data akan bisa ditempatkan dimana 
saja, tetapi tetap berada dalam 
kendali provider cloud services. 

Fenomena ini merupakan implementasi dari 
distributed cloud.

Oleh karena itu, Telkom Indonesia sebagai 
digital company akan selalu berinovasi 
dalam memenuhi kebutuhan ICT tersebut, 
dan kami juga tak kenal lelah untuk selalu 
meningkatkan kemampuan human resource 
kami agar selalu menjadi yang terdepan 
dalam mengaplikasikan teknologi di 
Indonesia.

Akhir kata, tak bosan-bosannya kami 
atas nama manajemen Telkom Indonesia 
mengucapkan terima kasih atas 
kepercayaan Bapak/Ibu terhadap Telkom 
Group selama ini, dan kami berharap 
kerjasama kita akan terus berkembang 
dalam merangkul perkembangan teknologi 
yang sangat cepat ini. Together, we are 
unstoppable!

Judi Achmadi
EVP Divisi Enterprise Service

Telkom Indonesia

ICT Trends Forecast
for 2020

Embracing The Society 5.0:
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TelkomGroup Borong Penghargaan 
Internasional pada Frost & Sullivan 

2019 Asia Pacific Best Practices Awards, 
International Customer Experience 

(CX) Awards, dan masih banyak lagi. 
Baca selengkapnya untuk mengetahui 

pencapaian yang telah diraih oleh 
TelkomGroup.

Ingin jelajahi keeksotisan sisi timur 
Indonesia yang memikat hati? Yuk 
kunjungi destinasi wisata di Pulau Sumba!

Selain beragam cerita destinasi wisata 
di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), 
tak kalah terkenal, kuliner di Jogja juga 
menjadi daya tarik wisatawan yang 
berkunjung, lho! Yuk, intip kuliner hits ala 
Jogja yang bisa Anda kunjungi!

Kini, industry fashion pun ikut serta 
menghadirkan inovasi teknologi 
khususnya pada sneakers. Dengan 
mudahnya Anda berkata, “Hey Siri, unlace 
my shoes” dan dalam seketika tali sepatu 
mengendur dan Anda bisa langsung 
mengeluarkan kaki dari sepatu. Keren 
bukan? Simak ulasan selengkapnya!

Lihat serangkaian kegiatan TelkomGroup 
dalam implementasikan program 
Kipas Budaya.TelkomGroup selalu berinovasi dalam 

memenuhi kebutuhan ICT perusahaan. 
Lihat lebih lanjut Katalog Produk 2020 

Telkom Digital Solution.

Telkom gelar CX Summit 2019, Telkom 
perkenalkan teknologi IoT kepada 

Pertamina Refinery hingga kembangkan 
National Digital Platform melalui 

kerjasama strategis dengan Cisco. 
Baca juga artikel menarik lainnya.

Berbagai tantangan bisnis semakin 
meningkat khususnya di tengah 

persaingan usaha yang semakin ketat. 
Agar mampu bertahan dikondisi 

tersebut, peran ICT dipercaya mampu 
mendorong efisiensi dan nilai tambah 

perusahaan. Baca selengkapnya 
bagaimana Inalum menerapkan sistem 

berbasis ICT demi keberlanjutan 
bisnis perusahaan.
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PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk 
(Telkom) sebagai salah satu penyedia 
jaringan layanan internet terkemuka 

di Indonesia meraih penghargaan Wi-Fi 
NOW Award 2019 untuk kategori Best Wi-Fi 
Service Provider. Penghargaan bergengsi 
tersebut diserahkan secara langsung 
oleh CEO & Chairman Wi-Fi NOW Claus 
Hetting kepada Senior Manager Wireless 
Product Management Telkom Irwan 
Indriastanto dalam acara penghargaan 
yang dilaksanakan di London, Inggris pada 
tanggal 13 November 2019.

Penghargaan Wi-Fi NOW Award 2019 
diberikan kepada perusahaan yang berhasil 
menyediakan akses WiFi berkualitas dan 
telah menunjukkan kepemimpinan yang 
kuat sebagai penyedia layanan internet 
wifi. Melalui layanan wifi.id, Telkom terbukti 
mampu memberikan layanan wifi mulai dari 
desain arsitektur jaringan yang melayani 
dan menjangkau seluruh area di Indonesia 
hingga dukungan platform teknologi terkini 

serta berbagai inovasi dan optimalisasi 
kapabilitas yang dimiliki, baik untuk segmen 
pelanggan korporasi, komunitas, maupun 
layanan publik.

Direktur Network & IT Solution Telkom 
Zulhelfi Abidin mengatakan bahwa 
acara ini menjadi tahun kedua Telkom 
ikut berpartisipasi dalam ajang Wi-Fi 
NOW Awards. Pada tahun sebelumnya, 
melalui layanan WiFi Corner, Telkom 
menjadi runner-up pada kategori Wi-Fi 
Affordable Connectivity. “Penghargaan ini 
menjadi hal yang sangat membanggakan 
sekaligus sebagai penyemangat bagi 
Telkom dalam menjalankan komitmen 
untuk terus meningkatkan layanan wifi.
id, baik dalam hal kualitas sinyal maupun 
jumlah dan penyebaran hotspot agar 
semakin memberikan kepuasan bagi para 
pelanggan,” ujar Zulhelfi.

Penghargaan Wi-Fi NOW Awards 2019 
merupakan program penghargaan 

ACHIEVEMENTS

tahunan yang dilakukan oleh lembaga 
independen dan kredibel, yaitu Wi-Fi NOW 
yang teroganisir di Amerika Serikat, Eropa 
dan Asia. Wi-Fi NOW Awards menilai dan 
memilih perusahaan yang telah berhasil 
memberikan layanan wifi berkualitas tinggi 
yang dapat dinikmati dimanapun oleh 
semua orang.

“Kehadiran wifi.id merupakan salah satu 
bentuk dukungan Telkom untuk terciptanya 
konektivitas yang merata di seluruh 
Indonesia. Kedepannya, Telkom akan terus 
berekspansi menghadirkan infrastruktur 
dan layanan telekomunikasi terbaik untuk 
percepatan terwujudnya masyarakat digital 
Indonesia,” tutup Zulhelfi.

Telkom Indonesia melalui anak 
usahanya, PT Telekomunikasi Seluler 
(Telkomsel) dan PT Infomedia 

Nusantara meraih penghargaan pada ajang 
7th BUMN Branding & Marketing Award 
2019 yang diselenggarakan di Hotel Ritz 
Carlton Mega Kuningan, Jakarta (5/11).

Mengusung tema “Beyond Innovation” yang 
pada tahun ini memasuki tahun ke-7 , ajang 
ini bertujuan untuk memberikan apresiasi 
kepada perusahaan berkinerja unggul 

Telkom Raih Penghargaan
Best Wi-Fi Service Provider pada

Ajang Wi-Fi NOW Award 2019

Anak Usaha Telkom Indonesia Raih Penghargaan pada Ajang
7th BUMN Branding & Marketing Award 2019

dan berkompetisi di pasar global melalui 
inovasi di bidang branding dan marketing. 
Pada ajang yang digelar oleh BUMN TRACK 
bersama Arrbey Consulting tersebut, 
Telkomsel dan Infomedia dengan bangga 
berhasil membawa pulang masing-masing 3 
(tiga) penghargaan.

Infomedia memenangkan penghargaan di 
tiga kategori, yakni Kategori Digital Branding 
untuk Corporate Branding Anak Perusahaan 
BUMN, Kategori International Collaboration 
for Branding & Marketing dan Kategori The 
Best Marketing Anak Perusahaan BUMN 
untuk The Best Corporate Anak Perusahaan 
BUMN. Sementara itu, Telkomsel pun 
berhasil membawa tiga penghargaan 
sekaligus diantaranya Kategori Brand Identity 
untuk Corporate Branding Anak Perusahaan 
BUMN, Kategori Digital Marketing serta The 
Best Branding Anak Perusahaan BUMN untuk 
The Best Corporate Anak Perusahaan BUMN.

Ketua Dewan Juri BUMN and Marketing 
2019 sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi 
Bisnis Universitas Indonesia, Prof Rhenald 
Kasali menyatakan, digital marketing sebagai 
bagian dari transformasi digital telah 
membuat BUMN mampu bersaing di luar 
batas dan memiliki kualitas global mindset, 
sehingga dapat menggiring perusahaannya 
menjadi world class company. Tak hanya 
itu, transformasi teknologi digital harus 
dapat dimanfaatkan untuk merubah model 
bisnis, merubah produk, merubah cara kerja 
bahkan cara menghargai prestasi.

Ajang penghargaan yang melibatkan total 
92 perusahaan dengan seleksi menjadi 77 
perusahaan ini diharapkan dapat menjadi 
refleksi bagi pengelolaan perusahaan di 
masa mendatang agar semakin efektif, 
kompetitif dan modern.
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TelkomGroup Borong Empat Penghargaan Internasional pada 

Frost & Sullivan 2019 Asia Pacific
Best Practices Awards

Telkomsel Raih Brand of The Year di 
World Branding Award 2019-2020

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk 
(Telkom) kembali meraih 4 (empat) 
penghargaan di tingkat internasional 

dalam ajang Frost & Sullivan 2019 Asia 
Pacific Best Practices Awards yakni “2019 
Indonesia IoT Services Provider of the Year” 
untuk Telkom Indonesia, “2019 Indonesia 
Data Center Services Provider of the Year” 
untuk Telkomsigma, serta dua penghargaan 
untuk Telkomsel yaitu “2019 Indonesia 
Telecom Services Provider of the Year” 
dan “2019 Indonesia Mobile Data Services 
Provider of the Year.” Direktur Utama Telkom 
Ririek Adriansyah menerima penghargaan 
yang diserahkan langsung oleh Melvin 
Leong, Director Energy & Environment Frost 

& Sullivan yang digelar di Hotel St. Regis, 
Singapura, pada hari Kamis (14/11).

“Kami mengucapkan terima kasih kepada 
Frost & Sullivan untuk penghargaan yang 
bergengsi ini. Penghargaan ini merupakan 
kebanggaan tersendiri bagi TelkomGroup 
untuk bisa berada di tingkat internasional 
bersama perusahaan global lainnya. 
Hal ini menjadi bukti bahwa kehadiran 
TelkomGroup dalam mengakselerasikan 
pengembangan serta pemanfaatan 
teknologi digital untuk membangun 
digital lifestyle di Indonesia diakui secara 
internasional. Selain itu, pencapaian ini 
juga merupakan bentuk kepercayaan 
stakeholders terhadap TelkomGroup,” ujar 
Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah.

Keseriusan TelkomGroup dalam mengelola 
bisnis digital dibuktikan dengan 
membangun infrastruktur secara kontinyu 
dan memperluas portofolio layanan digital 
seperti Digital Lifestyle, Mobile Financial 
Services, Digital Advertising, Digital Banking, 
Big Data dan Internet of Things (IoT) serta 
terus mendorong berbagai inovasi digital 
dengan menyediakan platform yang 
berfokus pada pengembangan startup 
digital.

ACHIEVEMENTS

Dalam pernyataan resminya, Shivaji Das 
Partner & Asia-Pacific Managing Director 
Frost & Sullivan mengatakan, para penerima 
penghargaan secara konsisten telah 
menunjukkan prestasi yang luar biasa dan 
kinerja terbaik di berbagai bidang, seperti 
leadership, inovasi teknologi, pelayanan 
pelanggan dan strategi pengembangan 
produk di tengah perubahan lanskap bisnis.

Ririek berharap penghargaan yang 
diperoleh TelkomGroup ini dapat 
memotivasi untuk terus menghadirkan 
berbagai inovasi serta memberikan 
kontribusi positif bagi digitalisasi Indonesia, 
khususnya dalam upaya pengembangan 
sumber daya manusia dan penguatan 
ekonomi digital Indonesia.

Kedepannya, TelkomGroup akan terus 
berupaya meningkatkan bisnis layanan 
digital melalui inovasi dan kerjasama 
pengembangan ekosistem digital di 
Indonesia. Selain memperluas berbagai 
portofolio layanan digital, TelkomGroup 
juga akan terus fokus menyediakan produk 
digital yang dapat dinikmati masyarakat luas 
dalam memenuhi kebutuhan digital lifestyle 
masyarakat Indonesia.

Telkomsel kembali meraih 
penghargaan bergengsi tingkat 
internasional sebagai 'Brand of The 

Year' bidang telekomunikasi seluler dalam 
ajang World Branding Awards 2019-2020 
yang diselenggarakan di London, Inggris 
pada tanggal 14 November 2019. World 
Branding Forum menentukan penghargaan 
ini dari tiga penilaian yaitu Brand Valuation, 
Consumer Market Research dan Public Online 
Voting.

Direktur Marketing Telkomsel Rachel 
Goh mengatakan capaian ini merupakan 
kebanggaan bagi Telkomsel di mana lewat 
capaian ini menjadi bukti bahwa telkomsel 

sejajar dengan perusahaan kelas dunia. 
"Terima kasih kepada World Branding 
Forum untuk penghargaan yang bergengsi 
ini untuk Telkomsel sebagai Brand of 
the Year. Merupakan kebanggaan bagi 
Telkomsel telah mendapatkan penghargaan 
di tingkat internasional, dimana hal ini 
menjadi bukti bahwa Telkomsel telah diakui 
sebagai perusahaan yang sejajar dengan 
perusahaan kelas internasional lainnya," 
ujar Rachel.

Telkomsel senantiasa konsisten memimpin 
penyediaan jaringan terdepan dan terluas 
yang menghubungkan sekitar 17.000 pulau 
di Indonesia. Investasipun terus dikeluarkan 

untuk pembangunan lebih dari 209.000 BTS 
dan pengembangan teknologi jaringan juga 
menjadi upaya Telkomsel dalam menjaga 
sekaligus memperkuat kualitas jaringan di 
tengah-tengah meningkatnya permintaan 
terhadap layanan data dari pelanggan.
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Telkom Indonesia Raih 
3 Kategori International Customer 
Experience (CX) Awards

Telkom Raih 
5 Kategori 
Penghargaan TOP 
Digital 2019

Telkom Indonesia dinyatakan sebagai 
perusahaan Indonesia satu-satunya 
dan pertama yang berhasil masuk 

menjadi finalis pada International Customer 
Experience (CX) Awards 2019. Ajang 
penghargaan internasional yang digelar 
mulai bulan Agustus sampai dengan 
bulan November 2019 ini diikuti oleh 80 
perusahaan dari 31 negara dengan 19 
kategori penghargaan yang dikompetisikan. 
Telkom meraih penghargaan Gold Medal 
untuk Kategori Best CX Strategy dan Best 
CX Team serta Bronze Medal untuk Kategori 
Best CX Transformation.

Direktur Digital Business Telkom Faizal R. 
Djoemadi menyatakan bahwa penghargaan 
ini merupakan bentuk pengakuan 
dunia bahwa strategi dan inisiatif 
Customer Experience (CX) yang dilakukan 
TelkomGroup sudah on the right track dan 
tim yang mengawal CX sudah melaksanakan 
tugasnya sesuai strategi yang ditetapkan 
oleh Telkom Indonesia.

Sebelum memasuki tahap penetapan 
pemenang, TelkomGroup diumumkan 
menjadi finalis untuk tiga kategori dari 
19 kategori penghargaan yaitu Best CX 
Strategy, Best CX Transformation dan Best 
CX Team. Selanjutnya, tim melakukan 

Pada ajang penghargaan TOP Digital 
Awards 2019 yang diselenggarakan 
di Hotel Sultan, Jakarta pada hari 

Rabu (27/11), Telkom berhasil meraih 5 
kategori penghargaan, yakni 1) TOP Digital 
Implementation 2019 on Digital Sector, (2) 
TOP Digital Transformation Readiness 2019, 
(3) TOP Leader on Digital Implementation 
2019 (Ririek Adriansyah, CEO TelkomGroup), 
(4) TOP Internet Service Provider 2019 dan (5) 
TOP Fixed Internet Provider 2019 (IndiHome).

Penghargaan tersebut diterima oleh 
Executive General Manager Divisi Service 
Operation Lukman Hakim sebagai 
perwakilan dari Telkom. TOP Digital Awards 
2019 diselenggarakan bekerjasama 
dengan sejumlah asosiasi di bidang 
teknologi informatika dan konsultan TI 
independen. Tema yang diangkat adalah 
“Digital Tranformation for National Economic 
Competitiveness”.

TOP Digital Awards merupakan 
penghargaan di bidang TI TELCO/Teknologi 
Digital yang diklaim terbesar di Indonesia. 
Penilaian ini melibatkan lebih dari 500 
perusahaan dan instansi pemerintahan. 
Berdasarkan rekomendasi para pakar, 
konsultan, dan asosiasi TI TELCO ditetapkan 
200 Finalis. Dari 200 Finalis, sebanyak 129 
Finalis yang mengikuti tahapan penilaian 
secara lengkap, termasuk mengikuti 
wawancara penjurian, dan 21 instansi yang 
menjadi pemenang berdasar kuesioner 
rekomendasi dan market research. Sehingga, 
total kegiatan ini dihadiri sekitar 150 Finalis, 
termasuk Kementerian, Lembaga dan 
perusahaan.

presentasi di hadapan para juri dari berbagai 
negara yang berlangsung di Amsterdam, 
Belanda pada hari Kamis (21/11).

Telkom mengirimkan dua orang delegasi 
untuk melakukan presentasi finalis, yakni 
Sri Safitri selaku Project Director Customer 
Experience Transformation TelkomGroup 
dan Susanti Rachman selaku Assistant Vice 
President CX Performance & Measurement. 
Turut melengkapi delegasi, hadir perwakilan 
dari Telkomsel, Hastining Bagyo Astuti 
selaku Vice President Business Solution 
Management serta Rudy Jayadi selaku Vice 
President IT Digital Enablement.

Remi Weber, konsultan CX di industri 
telekomunikasi Eropa selaku salah satu 
juri mengungkapkan bahwa strategi 
transformasi digital TelkomGroup 
dipandang mampu mengatasi kompleksitas 
dan silo di dunia telekomunikasi melalui 
kerja sama tim yang baik.

Penghargaan ini melengkapi berbagai 
penghargaan yang telah diterima 
TelkomGroup dan membawa nama 
Indonesia di dunia internasional. Hal ini 
menjadi motivasi bagi TelkomGroup untuk 
terus berinovasi demi memberikan yang 
terbaik bagi pelanggan serta masyarakat.

ACHIEVEMENTS
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PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 
(TLKM) meraih penghargaan The Best 
Digital Human Capital Development 

dan The Best Corporate Strategy dalam 
CNBC Indonesia Award 2019. Penghargaan 
ini diterima oleh Direktur Human Capital 
Management Telkom Edi Witjara pada 
malam penganugerahan CNBC Indonesia 
Awards 2019 di Hotel Westin, Rabu 
(4/12/2019).

Penghargaan The Best Digital Human 
Capital Development diterima Telkom 
karena konsisten dalam menciptakan 
lapangan kerja baru untuk penduduk 
Indonesia.

Hingga September 2019, secara total 
perusahaan mempekerjakan sebanyak 
24.269 karyawan, naik dari posisi per akhir 
2018 yang sebanyak 24.071. Berdasarkan 

ACHIEVEMENTS

Telkom Borong Penghargaan
CNBC Indonesia Awards 2019

usia, komposisi karyawan perusahaan 
terbilang merata, menunjukkan kesiapan 
mereka untuk melakukan regenerasi secara 
internal. Sementara berdasarkan tingkat 
pendidikan Telkom banyak menciptakan 
lapangan kerja untuk masyarakat 
berpendidikan tinggi. Pada akhir 2018, 
hampir 70% dari total karyawan perusahaan 
memiliki tingkat pendidikan minimum S1 
(Sarjana).

Sementara penghargaan The Best Corporate 
Strategy diterima karena dominasi Telkom 
di industri telekomunikasi dalam negeri 
dibuktikan oleh kinerja keuangannya. 
Sepanjang 9 bulan pertama 2019, 
Telekomunikasi Indonesia membukukan 
laba bersih senilai Rp 16,5 triliun, 
mengimplikasikan pertumbuhan sebesar 
15,6% jika dibandingkan dengan capaian 
pada periode yang sama tahun 2018.

Keunggulan secara mutlak yang bisa 
dicatatkan oleh Telekomunikasi Indonesia 
tak lepas dari kuatnya jaringan infrastruktur 
yang dimiliki oleh perusahaan plat merah 
ini. Pada 2018, Telekomunikasi Indonesia 
memiliki sebanyak 189.081 BTS dan 
30.485 tower yang tersebar hingga ke 
daerah-daerah pelosok. Tidak heran jika 

pasar telekomunikasi di luar pulau Jawa 
didominasi oleh Telekomunikasi Indonesia. 
Per September 2019, jumlah pelanggan 
seluler Telekomunikasi Indonesia telah 
menembus 170 juta.

Selain itu, menurut lembaga pemeringkat 
Fitch Ratings, Telkom merupakan satu-
satunya perusahaan telekomunikasi di 
antara 12 pemain raksasa di Asia-Pasifik 
yang tidak berisiko mengalami penurunan 
peringkat utang. Perusahaan ini berhasil 
mengungguli perusahaan-perusahaan 
besar asal Filipina, Singapura, hingga Korea 
Selatan.

Fitch Ratings menilai Telekomunikasi 
Indonesia tidak hanya unggul dari sisi 
peringkat utang dan daya saing, tetapi 
juga dari sisi teknologi, infrastruktur, serta 
profitabilitas.

Sumber : https://www.cnbcindonesia.com

Telkomsigma Raih Penghargaan di Ajang 
International Innovation Awards 2019

Telkomsigma terus berupaya melakukan 
pembaharuan dan pengembangan 

untuk menghadirkan versi terbaru 
AlphaBITS, yaitu AlphaBITS Next Generation 
(NG). Layanan ini dapat mendukung operasi 
perbankan digital dan dapat terintegrasi 
dengan platform lainnya, baik untuk bank 
konvensional ataupun syariah yang juga 
didukung oleh teknologi Artificial Intelligent 
(AI) yang akan menambah nilai lebih bagi 
bank dalam memberikan pengalaman 
pelanggan, serta teknologi blockchain 
yang akan meningkatkan nilai efisiensi 
dan kelincahan dalam menjalankan proses 
layanan perbankan. 

Hingga saat ini, lebih dari 15 bank dan 100 
micro banking (BPR) telah mempercayai 

Telkomsigma untuk memberikan solusi 
perbankan. Sejak tahun 1989, AlphaBITS 
telah menjadi pionir layanan core banking 
lokal pertama di Indonesia. Hal tersebut 
dibuktikan dengan diraihnya penghargaan 
sebagai “The Best Product Innovation” untuk 
kategori produk AlphaBITS Next Generation 
pada ajang International Innovation 
Awards 2019 (IIA) yang diselenggarakan di 
Singapura, Rabu (4/12). 

“Penghargaan ini menjadi bukti adanya 
kepercayaan pelanggan yang telah 
diberikan kepada Telkomsigma. Hal ini juga 
mendorong kami untuk terus memberikan 
teknologi perbankan yang inovatif, tidak 
hanya di wilayah Indonesia tetapi juga di 

level Regional” ungkap CEO Telkomsigma 
Sihmirmo Adi. Sebagai mitra transformasi 
digital pilihan, Telkomsigma akan terus 
mengembangkan teknologi perbankan, 
yang merupakan fondasi utama untuk 
mendukung bisnis perbankan dan industri 
keuangan di Indonesia dan Regional.
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Jelang penghujung tahun 2019, prestasi 
yang cukup bergengsi kembali diraih 
anak perusahaan Telkom, yaitu PT 

Infomedia Nusantara dengan memperoleh 
penghargaan Omni Contact Center Provider 
of The Year dari Marketeers Editor's Choice 
Award. Penghargaan ini diserahkan 
langsung oleh Founder dan Chairman 
MarkPlus - Hermawan Kartajaya kepada 
VP Marketing Infomedia - Widi Sagita di 
Ballroom Ritz Carlton Pacific Place Jakarta, 
pada hari Kamis 5 Desember 2019.

Penghargaan ini diraih karena Infomedia 
dinilai memenuhi kriteria inovasi sebuah 

TelkomGroup Raih Penghargaan di Ajang
The Global Next Generation Contact 
Center & Best Practices CX Conference

Hadiah Akhir Tahun,
Infomedia Raih Marketeers

Editor’s Choice Award

produk dan memberikan konsep marketing 
serta publikasi yang efektif. Dalam hal ini, 
Infomedia dinilai dapat mengembangkan 
layanan yang mampu memberikan 
pengalaman kepada pelanggan atau 
customer experience melalui salah satu 
produk unggulannya yaitu Omni Channel 
Nabila 4.0.

Marketeers Editor’s Choice Award 
merupakan ajang pemberian apresiasi 
kepada perusahaan dan pemilik merek 
yang memiliki kreativitas serta inovasi bagi 
dunia pemasaran di Indonesia. Dengan 
diraihnya penghargaan ini, diharapkan 

TelkomGroup berhasil meraih 
beberapa penghargaan dalam 
ajang internasional The Global Next 

Generation Contact Center & Best Practices 
CX Conference yang diselenggarakan 
oleh The World’s Largest Contact Center 
Association ‘ContactCenterWorld’. Acara 
penghargaan yang diadakan di Barcelona, 
Spanyol pada tanggal 2-6 Desember 
tersebut merupakan kelanjutan dari 
kompetisi CCW APAC (Contact Center World 

Asia Pacific) 2019 yang diselenggarakan di 
Phuket, Thailand beberapa waktu yang lalu.

Ajang 2019 Top Ranking Perfomance Award 
Contact Center World merupakan kompetisi 
tahunan yang sudah berjalan ke-14 kalinya 
dengan mempertemukan praktisi contact 
center terbaik dari perusahaan di negara-
negara regional Asia Pasifik, Amerika, serta 
Eropa, dan Timur Tengah. CCW 2019 ini 
diikuti oleh lebih dari 50 negara dan 1.500 
peserta yang mempertandingkan antar 
region untuk membuktikan perusahaan 
terbaik pada kancah global.

Para nominasi dari TelkomGroup yang 
sebelumnya mengikuti kompetisi CCW 
APAC 2019 di Phuket, berhasil membuktikan 
konsistensinya untuk bersaing di global area 
dan berhasil membawa enam Medali Emas 
dalam ajang internasional tersebut dengan 

kategori Best Loyalty Programs dan Best 
Mega Contact Center, sementara Telkomsel 
memenangkan penghargaan Best Workforce 
Management, Best IT Professional, Best 
Trainer serta Best IT Helpdesk.

Dalam pencapaiannya, TelkomGroup 
berharap dapat secara konsisten melakukan 
inovasi sehingga membawa keunggulan 
bersaing untuk selalu memberikan hasil 
yang terbaik.

dapat memotivasi seluruh insan Infomedia 
untuk terus memberikan hasil yang terbaik 
di tahun mendatang.
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Telkom University Gelar
Bandung ICT Expo 2019

Sebagai Perguruan Tinggi terbaik 
nomor 1 di Indonesia, Telkom 
University kembali menyelenggarakan 

The Biggest ICT Show bertajuk “Bandung ICT 
Expo 2019” di Telkom University Convention 
Hall pada tanggal 24-25 Oktober 2019.

Mengangkat tema “Innovations & Startups 
Explore: Promoting the Development 
of Indonesia Digital Economy Through 
Innovations and Synergy of University, 
Industry, Government, & Communities”, 
acara ini diisi dengan talkshow serta 
pameran inovasi oleh beberapa perusahaan 
yang bergerak di bidang telekomunikasi, 
startup, dan produk-produk karya 
mahasiswa Telkom University.

Dalam sambutannya, Rektor Telkom 
University Adiwijaya mengatakan bahwa 
sebagai kampus riset dan entrepreneurship, 
maka pihaknya menyelenggarakan 
Bandung ICT Expo 2019 dengan harapan 
akan terbangun digital ekonomi ekosistem 
di Indonesia. Ini merupakan tantangan 
untuk kemajuan bangsa. Kami terus 
berperan dalam menciptakan inovasi-
inovasi terbaik untuk negeri ini, dimana 
saat ini melalui Bandung Techno Park kami 
telah menghasilkan startup yang siap untuk 
dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujarnya di 
sela-sela acara. 

Dihari pertama pelaksanaannya, selain 
exhibition, disampaikan keynote speech oleh 
Sukarela Batunagar yang merupakan Deputi 
Komisioner OJK (Otoritas Jasa Keuangan) 
Institute dan Keuangan Digital serta 

Edwin Aristiawan (Direktur Wholesale & 
International Service PT Telkom Indonesia). 
Dilanjutkan dengan seminar tentang “The 
Future of Telco Infrastructure & Business 
Model” oleh perusahaan Telco terbesar 
di Indonesia yakni Telkom Indonesia, 
Telkomsel, ZTE dan Huawei. Dihari kedua 
berlangsung Leaders Talk yang diisi oleh 
Teguh Wahyono selaku Direktur Teknologi 
Informasi dan Digital PT Pegadaian serta 
Indra Utoyo selaku Direktur Digital, 
Teknologi Informasi dan Operasi Bank BRI.

Tidak cukup sampai disitu, acara ini 
kemudian dilanjutkan dengan sesi talkshow 
“Startup Explore” yang diisi oleh startup 
ternama di Indonesia, yaitu Aruna, Grab 
Indonesia, Kumparan dan Nodeflux.

Salman Farouk Al-Hakim dari Nodeflux 
mengungkapkan bahwa anak bangsa masih 
takut membuat startup di bidang Artificial 
Intelligence (AI). “Padahal AI berkembang 
sangat pesat, berbagai negara sudah 
mulai mengembangkan AI seperti face 
recognizition serta deteksi pelanggaran lalu 
lintas menggunakan kamera CCTV yang 
terintegrasi melalui internet.

Head of Human Resource Aruna Indonesia 
Sri Yunita Maksudi membentuk ekosistem 
ICT untuk membantu mengembangkan 
ekonomi pesisir dengan menciptakan 
perdagangan perikanan yang adil dan 
transparan melalui inovasi teknologi. Hingga 
saat ini sudah ada lebih dari 2000 nelayan 
tergabung dalam Fisheries E-Commerce.

Head of Customer Experience Service 
Success Grab Arie Maulana membantu 
masyarakat dengan kemudahan dalam 
transaksi ekonomi, mengakses layanan 
finansial dengan praktis, serta memberikan 
layanan yang aman dan nyaman. 

Terakhir, CEO Kumparan yang juga 
alumni dari Telkom University Hugo Diba 
mengatakan, menghadapi persaingan antar 
media elektronik tak membuat Kumparan 
gentar. Buktinya, di usianya yang masih 
terbilang dini, Kumparan tetap eksis dan 
terus menjadi rujukan utama berita-
berita terkini. Untuk menjadi media yang 
berkualitas dan dipercaya, kesejahteraan 
karyawan menjadi poin utama, agar tetap 
menjaga integritas sebagai awak media.

Dalam event Bandung ICT Expo 2019 ini 
juga berlangsung puncak acara pagelaran 
Mahasiswa Nasional Bidang Tekonologi 
Informasi dan Komunikasi atau Gemastik 
XII, dimana acara ini merupakan program 
Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat 
Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 
Kementerian Riset, Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi.

Telkom University dipercaya menjadi 
tuan rumah pada perayaan Gemastik XII 
2019 yang mengangkat tema “Teknologi 
Informasi untuk Keunggulan Daya Saing 
Bangsa”. Kompetisi ini diikuti oleh 3.634 tim 
dari 135 perguruan tinggi se-Indonesia. 
Adiwijaya menambahkan melalui kompetisi 
Gemastik XII ini, juga diharapkan banyak 
karya-karya dan inovasi yang turut 
membantu perkembangan ekonomi digital 
di Indonesia.

ARTICLES
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Direktur Human Capital Manajemen 
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk 
(Telkom) Edi Witjara bersama Ketua 

Umum Pengurus Besar Gabungan Bridge 
Seluruh Indonesia (PB GABSI) Miranda 
Goeltom secara resmi menggelar turnamen 
bridge terbuka “Telkom Indonesia Open” 
(TIO) di Auditorium Telkom Landmark 
Tower, Jakarta, Jumat (15/11). Turnamen 
yang berlangsung pada tanggal 14 - 17 
November 2019 ini memperebutkan 
piala bergilir Direktur Utama Telkom, Piala 
Direktur Human Capital Management dan 
hadiah total Rp215 juta. Sejalan dengan 
program PB GABSI, Telkom Indonesia Open 
2019 mengusung tema “Goes to Millennials” 
yang bertujuan untuk menumbuhkan minat 
dan prestasi olahraga bridge di kalangan 
milenial, khususnya di TelkomGroup.

Direktur Human Capital Management 
Telkom Edi Witjara mengatakan, Telkom 
menyambut baik penyelenggaraan kembali 
Telkom Indonesia Open 2019. Menurutnya, 
olahraga bridge melatih seseorang untuk 
terbiasa memiliki perencanaan dan strategi, 
yang mana hal tersebut sangat bermanfaat
dalam menjalankan fungsi perusahaan. 
Bridge adalah permainan dengan konsep 

yang sejalan dan dapat direfleksikan 
dengan apa yang dilakukan oleh 
karyawan TelkomGroup khususnya, yakni 
mengumpulkan data, mengolahnya 
kemudian memutuskan dan bertindak.

“Kegiatan ini merupakan wujud tanggung 
jawab sosial perusahaan terhadap 
pengembangan olahraga nasional dalam 
rangka membangun SDM Unggul menuju 
masyarakat digital Indonesia,” demikian Edi
Witjara yang juga merupakan pembina 
Telkom Group Bridge Club (TGBC). Ia sangat 
mengapresiasi insiatif komunitas TGBC yang 
telah menyelenggarakan turnamen bridge 
ini.

Ketua Umum PB GABSI Miranda Goeltom 
dalam sambutannya menyampaikan terima 
kasih kepada TelkomGroup yang telah 
melakukan pembinaan olahraga bridge 
dan menjadi satu-satunya perusahaan yang 
mampu menyelenggarakan turnamen 
bridge secara teratur, bahkan sukses 
menyelenggarakan turnamen bridge di 
skala internasional pada tahun 2018.

TIO merupakan turnamen bridge terbesar 
di Indonesia yang memperebutkan Piala 

TelkomGroup Kembali Gelar
Turnamen Bridge Telkom Indonesia Open 2019

Bergilir Direktur Utama Telkom dan selalu 
berhasil menghadirkan atlet-atlet kompeten 
dari seluruh Indonesia.

Sebelumnya, turnamen ini bernama 
Direktur Utama Telkom Cup kemudian 
berlanjut menjadi TIO sampai saat ini. TIO 
diikuti oleh 140 tim peserta dengan sistem 
pertandingan yang terbagi menjadi tiga 
kelompok, yaitu internal tournament, main 
event, dan swiss event.

Dengan pembinaan yang dilakukan, 
diharapkan TelkomGroup mampu menjadi 
gudang pemain dan mampu mendukung 
prestasi bridge Indonesia di level 
internasional.
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Telkomtelstra Digital Summit 2019: 
Maximizing the Return on Digital Investment

Transformasi digital merupakan 
sebuah perjalanan transformasi 
bisnis. Setelah perusahaan 

berlomba-lomba berinvestasi untuk 
masuk dalam tranformasi digital, timbul 
pertanyaan berikutnya. Bagaimana dampak 
pengembalian finansial dari investasi 
teknologi dalam transformasi digital? 

Optimalisasi business value dari investasi 
dan inisiatif teknologi menjadi faktor kunci 
yang mendasari Telkomtelstra mengadakan 
Digital Summit 2019 dengan tajuk 
“Maximizing the Return on Digital Investment” 
di Samisara Ballroom Sopo Del Rey Tower, 
Mega Kuningan Jakarta, pada hari Kamis 
(21/11).  Digital Summit ini menghadirkan 
lembaga penelitian global IDC (International 
Data Corporation) sebagai keynote speaker 
untuk memaparkan mengenai “Digital 
KPI (Key Performance Indicator)”. Acara 
kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi 
panel antara Perum Bulog dan PT Jalin 

Pembayaran Nusantara dengan topik 
pembahasan “Praktik terbaik implementasi 
transformasi digital untuk produktivitas dan 
bisnis perusahaan” yang dimoderatori oleh 
Komisaris Telkomtelstra Suryatin Setiawan. 
Acara pun ditutup dengan sesi teknologi 
yang memperkenalkan dan menggali lebih 
jauh mengenai tiga solusi Telkomtelstra, 
yakni SD-WAN (Software Defined Wide Area 
Network), Security dan Cloud Contact Centre 
kepada partisipan acara.

Mengukur Tingkat Kesuksesan dalam 
Transformasi Digital

Erik Meijer CEO Telkomtelstra, dalam pidato 
pembukanya menilai perusahaan Indonesia 
sudah banyak yang merasa sangat optimis 
dalam inisiatif transformasi digitalnya. Rasa 
puas diri itu berisiko dapat mematikan 
inovasi dan menghambat perusahaan untuk 
tanggap dengan pertumbuhan digital 
transformasi di perusahaan sejenis lainnya.

Erik Meijer memaparkan bahwa kesuksesan 
secara finansial dari perusahaan di Indonesia 
yang menjalani digital transformasi belum 
cukup terlihat. Keuntungan perusahaan 
apakah meningkat dengan adanya digital 
transformasi, apakah biaya semakin efisien, 
atau perusahaan dapat meningkatkan 
kepuasan pelanggan? Sebenarnya itu semua 
harus dimasukkan dalam KPI yang menjadi 
acuan indikator kesuksesan bisnis. “Saya 
yakin hasil finansial akan segera menyusul, 
tapi itu perlu kerja keras dan kerja terarah, 
oleh karenanya perlu memiliki KPI yang 
relevan untuk ini. Karena mungkin sudah 
ada penurunan business cost, tapi karena 
KPI-nya tidak ada, jadi tidak diketahui,” ujar 
Erik.

Menanggapi hal ini, Mevira Munindra 
Heads of Operations IDC Indonesia, dalam 
presentasi keynote-nya, menilai bahwa 
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selain membangun peta jalan strategis dan 
membangun struktur organisasi yang tepat, 
menciptakan Digital KPI dinilai sebagai 
prioritas baru bagi perusahaan Indonesia. 
“Pada tahun 2023, 80% entitas di Asia Pasifik 
akan menggabungkan Digital KPI baru 
yang berfokus pada tingkat inovasi produk/
layanan, kapitalisasi data, dan pengalaman 
karyawan untuk menavigasi ekonomi 
digital,” seru Mevira.

Berdasarkan data IDC Indonesia, penerapan 
Digital KPI dari sisi finansial antara lain 
terkait innovation rate, customer advocacy, 
data capitalization, business operation, serta 
work and labor supply.

Strategi Memaksimalkan Nilai

Dalam diskusi panel Digital Summit 2019, 
Benny Ranti Head of Bulog IT Division 
sebagai salah satu panelis menjelaskan, 
Perum Bulog akan menerapkan digitalisasi 
penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai 
(BPNT) untuk masyarakat miskin dengan 
memanfaatkan teknologi digital. Bulog 
telah mengembangkan bisnis ke arah digital 

(e-commerce) untuk mendukung penjualan 
bahan pokoknya hingga ke tangan 
konsumen menggunakan aplikasi transaksi 
bernama Panganandotcom.

Melalui aplikasi tersebut, penjualan 
digital memudahkan masyarakat untuk 
mendapatkan kebutuhan bahan pokok 
tanpa harus pergi ke pasar. Digital 
transformasi di Bulog mulai berkembang 
dari traditional commerce dengan aplikasi 
SIL (Sistem Informasi Logistik) dan aplikasi 
SIAB (Sistem Informasi Akuntansi Bulog) dan 
bergerak ke arah electronic commerce yang 
menggunakan teknologi API (Application 
Programming Interface), ERP (Enterprise 
Resource Planning) ODOO berbasis cloud.

Sementara untuk memaksimalkan IT 
business values, Bulog menggunakan 
indikator siklus people, process, technology 
(PPT cycle) yang sesuai serta menggunakan 
metodologi kelayakan untuk mengukur nilai 
bisnis dari gap values gelombang pertama 
hingga saat ini dan gap values gelombang 
kedua sesuai target ke depan.

Selain itu, dalam diskusi panel, Otto 
Benny Hantoro CEO PT Jalin Pembayaran 
Nusantara memberikan pemahaman yang 
lebih tajam tentang proses transformasi 
digital. “Mengetahui adalah satu hal, tetapi 
memahami bagaimana memaksimalkan 
digitalisasi sangat penting untuk membuat 
perubahan mendasar dalam perilaku kita 
menjalankan perusahaan,” ucapnya. 

Layanan utama Jalin adalah ATM 
(Automated Teller Machine) / EDC 
(Electronic Data Capture)  switching dan 
telah memegang izin sebagai principal dan 
lembaga switching Gerbang Pembayaran 
Nasional (GPN). Jalin memiliki visi untuk 
memberikan layanan transaksi keuangan 
yang efisien kepada masyarakat yang 
pada gilirannya mampu mendorong 
pertumbuhan ekonomi nasional.
“Ekspektasi Jalin dari digitalisasi antara lain 
adalah menciptakan efisiensi, meningkatkan 
produktivitas serta memperbaiki kepuasan 
pelanggan,” paparnya.
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Siap Kembangkan National Digital Platform, 
Telkom Jajaki Kerjasama Strategis dengan Cisco

Dalam rangka meningkatkan 
kapabilitas digital perusahaan 
sebagai bagian dari transformasi 

menjadi perusahaan telekomunikasi 
digital, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk 
(Telkom) melakukan penjajakan kerjasama 
pengembangan bisnis cloud dengan PT 
Cisco Systems Indonesia yang merupakan 
bagian dari perusahaan teknologi global 
Cisco System Inc. yang berkantor di San 
Jose, California. Penjajakan kerjasama ini 
ditandai dengan penandatanganan Non 
Disclosure Agreement antara Senior Vice 
President Media & Digital Business Telkom 
Joddy Hernady dan Director Operation - 
Service Provider Cisco Indonesia Meygin 
Agustina yang turut disaksikan oleh 
Komisaris Utama Telkom Rhenald Kasali, 
Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah 
serta Direktur Digital Business Telkom Faizal 
R. Djoemadi di kantor Telkom Landmark 
Tower, Jakarta (25/11).

Direktur Digital Business Telkom Faizal R. 
Djoemadi mengatakan bahwa penjajakan 
kerjasama ini merupakan salah satu langkah 
Telkom untuk meningkatkan kapabilitas 
digital demi mengembangkan rencana 
pembangunan National Digital Platform. 

“Saat ini kami tengah bertransformasi 
menjadi digital telco yang tentunya 
mengharuskan Telkom untuk memiliki 

kapabilitas digital yang mumpuni, salah 
satunya diperoleh melalui skema partnership 
dengan mitra yang ahli di bidangnya. 
Penjajakan kolaborasi bisnis dengan Cisco 
ini menjadi langkah bagi Telkom untuk 
mengembangkan platform digital dengan 
kapasitas besar, yakni National Digital 
Platform, “ ungkap Faizal.

Lebih lanjut, Faizal menjelaskan rencana 
kerjasama antara Telkom dengan Cisco 
juga mencakup penyediaan platform dan 
riset pengembangan cloud service. Cisco 
sebagai technology provider sudah memiliki 
multi cloud solution yang memungkinkan 
pelanggan untuk memperoleh teknologi 
private maupun public cloud yang lebih 
fleksibel.

Director Operation - Service Provider Cisco 
Indonesia Meygin Agustina mengatakan 
bahwa kemitraan ini mempunyai peran 
penting bagi Telkom dan Cisco khususnya 
dalam industri data center dan cloud 
di Indonesia. Hal ini akan memberikan 
keuntungan baik dari sisi ekonomi dan 
keamanan bagi industri nasional serta 
didukung dengan infrastruktur yang 
mumpuni dan sistem keamanan yang 
terpercaya,” ungkap Meygin.

Seiring dengan perkembangan teknologi 
yang semakin cepat, dalam beberapa 

tahun ke depan layanan cloud pun 
juga akan mengubah lanskap industri 
Information & Communication Technology 
(ICT), yang memungkinkan perusahaan 
untuk menjalankan bisnisnya dengan 
lebih efektif dan efisien. Perusahaan dapat 
fokus mengejar keuntungan bisnis dan 
mengembangkan peluang bisnis baru tanpa 
harus membangun dan mengelola data 
center sendiri.

“Dengan terwujudnya National Digital 
Platform, semua pelaku industri dapat 
memanfaatkannya untuk memberikan 
layanan secara digital maupun melakukan 
efisiensi produksi dengan teknologi digital. 
Hal ini menjadi komitmen Telkom untuk 
mendukung percepatan pembangunan 
masyarakat digital Indonesia,” tutup Faizal.
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Selama tahun 2019, PT Telkom 
Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) 
konsisten memberikan layanan terbaik 

bagi konsumennya dan terus berupaya 
untuk dapat memimpin pasar. “Kemampuan 
Telkomsel dan IndiHome dalam memimpin 
pasar menunjukkan kepercayaan 
masyarakat terhadap kualitas layanan dari 
TelkomGroup,” ujar Direktur Keuangan 
Telkom Harry M. Zen.

Pada segmen seluler, pembangunan 
jaringan secara berkesinambungan hingga 
ke pelosok nusantara telah menghasilkan 
jumlah pelanggan hingga 171 juta dengan 
112 juta yang di antaranya merupakan 
pengguna layanan mobile broadband. 
Pendapatan dari mobile broadband sendiri 
pada sembilan bulan pertama di tahun 2019 
tumbuh menjadi 28,4% dibandingkan pada 
bulan September 2018, yaitu sebesar Rp9,1 
triliun. Pertumbuhan ini didorong karena 
adanya lonjakan pada trafik layanan sebesar 
55,2%.

Layanan mobile broadband masih akan 
menjadi mesin pertumbuhan Telkomsel 
ke depannya mengingat konsumsi rata-
rata pengguna data yang masih rendah 
di kisaran 5-6 GB per bulan dibandingkan 
dengan konsumsi di negara tetangga 
yang lebih dari 10 GB per bulan. Trafik data 
tumbuh seiring dengan perubahan gaya 
hidup masyarakat yang makin massif dalam 
menggunakan media sosial, layanan video, 
musik, game serta pengguna 2G yang 
beralih ke layanan 3G maupun 4G. Seiring 

peralihan ini pula, porsi layanan legacy akan 
semakin berkurang dan digantikan oleh 
layanan data.

Selain itu, Telkomsel juga berupaya untuk 
memperkuat posisinya di segmen milenial, 
yang akan menjadi high value customers di 
masa mendatang. Harry mengungkapkan 
“Telkomsel menawarkan berbagai layanan 
dengan kualitas terbaik dan terluas dengan 
strategi pricing yang rasional melalui konsep 
more-for-more, sehingga profitabilitas tetap 
terjaga. Hal ini penting untuk menjamin 
kami dapat berinvestasi kembali untuk 
memastikan keberlanjutan bisnis di masa 
mendatang.”

Sementara itu, IndiHome sebagai 
mesin pertumbuhan Telkom lainnya 
terus mencatatkan pertumbuhan yang 
signifikan. Sampai dengan September 2019, 
pelanggan IndiHome telah mencapai 6,5 
juta dengan pendapatan sebesar Rp13,7 
triliun atau tumbuh 52,1% dibanding 
periode yang sama di tahun 2018. Hal 
ini tercapai dengan berbagai inovasi dan 
pengembangan layanan yang ditawarkan 
kepada pelanggan. Di akhir triwulan 
ke-3, terdapat 4,5 juta add-on yang 
digunakan oleh pelanggan. IndiHome juga 
menawarkan berbagai pilihan bandwidth 
untuk pelanggan residensial sampai dengan 
200 Mbps dan 300 Mbps. IndiHome juga 
menawarkan IndiBox yang merupakan 
layanan OTT dengan menggunakan akses 
internet untuk pelanggan IndiHome 
berbasis perangkat Android TV Box/Smart 

Box. Selain itu, konten yang ditawarkan 
IndiHome semakin lengkap dengan layanan 
baru seperti Ruang Trampil yang merupakan 
channel edutainment berisi tutorial dan 
pembelajaran langsung dari pakar masing-
masing topic hingga gameQoo yang 
memungkinkan pelanggan gamer IndiHome 
untuk bermain game di TV tanpa harus 
mengunduh. Layanan IndiHome yang luas 
di berbagai kota kecamatan dengan harga 
terjangkau ini dapat dinikmati seluruh 
segmen masyarakat.

Sementara di segmen lain seperti Enterprise 
dan Wholesale, Telkom juga tetap fokus 
pada layanan yang memberikan kontribusi 
profitabilitas yang baik.

Harry menambahkan, selain fokus pada 
kualitas layanan, Telkom juga menerapkan 
pricing yang rasional dan menjaga 
profitabilitas. Hal ini tercapai dengan 
fokus kepada pertumbuhan performansi, 
pengelolaan biaya yang efektif, sehingga 
mampu untuk mencatatkan profit. “Dalam 
situasi kompetitif yang ada dan dengan 
basis performansi historis yang sudah 
tinggi, kami tetap mencatat pertumbuhan 
positif. Di antara para pemain di industri 
telekomunikasi pun, Telkom merupakan 
perusahaan yang mampu untuk terus 
menghasilkan keuntungan sehingga rutin 
membagikan dividen kepada pemegang 
sahamnya. Bahkan di tahun 2019 ini kami 
menargetkan margin yang lebih baik 
daripada tahun lalu,” ungkap Harry.

Perkembangan Bisnis Telkom Andalkan

Strategi Pricing yang Rasional 
untuk Keberlanjutan Bisnis

Harry M. Zen
Direktur Keuangan Telkom
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Telkom Perkenalkan Teknologi IoT
kepada Pertamina Refinery

Dalam serangkaian acara tahunan 
Community of Practice (CoP) 
Instrument & Process Control 2019 

yang berlangsung di Bogor dari tanggal 
26 s/d 28 November 2019, Telkom ikut 
berpartisipasi menyampaikan presentasi 
teknologi terkini serta mengisi booth 
pameran pada acara yang diselenggarakan 
oleh Pertamina Refinery dengan 
mengusung tema “Digital Refinery”.  

Manager Enterprise Sales Energy and 
Resource Service Telkom Muhammad Zainal 
Aqli mendampingi Senior Manager Platform 
Internet of Things (IoT) Telkom I Ketut Agung 
Enriko menyampaikan kapabilitas Telkom 
dalam menyediakan solusi Internet of Things 
(IoT). Acara ini dihadiri oleh manajemen 
dan para engineer unit refinery dari seluruh 
Indonesia yang mencakup Refinery Unit 
(RU) Pusat dan Daerah Refinery Unit Dumai, 
Plaju, Cilacap, Balikpapan, Balongan dan 
Kasim dengan jumlah peserta sebanyak 
90 orang.

Mewakili Manajemen Telkom, Aqli 
memperkenalkan profil Telkom Group 
lengkap dengan anak perusahaan atau 
subsidiaries dibawahnya yang didukung 
oleh infrastruktur dan terkoneksi secara 
global serta memiliki coverage yang 
mencakup seluruh nusantara. Beberapa 
highlights juga disampaikan, khususnya 
mengenai manfaat dan tantangan yang bisa 
didapat dengan melakukan transformasi 
digital. Aqli menyebutkan bahwa salah satu 
implementasi IoT yang sudah berjalan di 
Pertamina adalah digitalisasi SPBU yang 

memberikan manfaat kepada Pertamina 
dengan meniadakan investasi capital 
expenditures (CAPEX) karena skema bisnis 
yang dijalankan adalah sharing dari setiap 
liter bahan bakar melalui sensor IoT Telkom.

Lebih lanjut, Enriko menjelaskan mengenai 
konsep IoT dan Machine to Machine 
(M2M), dimulai dari architecture device, 
network, platform dan aplikasi serta konsep 
perkembangan Industry 4.0 yang sebentar 
lagi akan masuk ke era Society 5.0, dimana 
segala sesuatunya akan lebih mengarah ke 
bisnis human centric. Dengan konektivitas 
infrastruktur yang kuat, Telkom akan 
memaksimalkan digital business pada 2020 
mendatang dengan menggunakan strategi 
collaborative innovation untuk membangun 
digital capabilities-nya.

Enriko memberikan beberapa contoh 
implementasi IoT yang sudah diterapkan 
bersama Telkom, yaitu digitalisasi Kimia 
Farma, Bandara Soekarno Hatta dan 
Pemerintah Daerah Bali. Kimia Farma 
berhasil meningkatkan kualitas produksi 
obatnya dengan secara konstan memantau 
kualitas bahan baku air yang digunakan. 
Bandara Soekarno Hatta menggunakan 
video analytics untuk memantau lama 
waktu parkir pesawat dan menganalisis 
traffic penumpang turun pesawat, sehingga 
bisa memprediksi jumlah ketersediaan 
armada taksi. Sedangkan Pemda Bali sudah 

menerapkan Disaster Management System 
yang bisa memberikan announcement 
bencana alam hingga ke kamar-kamar hotel.

Melalui pencapaian ini, Telkom menerima 
beberapa penghargaan internasional, 
salah satunya adalah sebagai Best IoT 
Provider dari Frost & Sullivan Singapore.  
Development teknologi IoT di Telkom pun 
semakin berkembang terbukti dengan 
telah diberikannya sertifikasi global untuk 
platform IoT Antares yang merupakan 
platform IoT milik Telkom. 

Sebagai penutup, Enriko memberikan 
beberapa usulan digitalisasi untuk 
Pertamina Refinery, diantaranya adalah 
Integrated Operation Center termasuk social 
media analytics yang bisa menganalisa 
sentimen negatif, lalu Fleet Management 
untuk meningkatkan performansi supply 
chain dan distribusi, serta utility and power 
consumption monitoring sebagai langkah 
cost efficiency perusahaan.

Di sesi booth exbihition, Telkom 
menampilkan demo Smart Eye yang 
merupakan kustomisasi layanan Virtual 
Reality (VR) & Augmented Reality (AR) 
untuk beragam inovasi bisnis. Diharapkan 
dengan partisipasi Telkom di acara ini, dapat 
semakin menunjukkan kapabilitas serta 
dukungan Telkom dalam proses digitalisasi 
perusahaan di industri migas.

ARTICLES
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CEO TelkomGroup yang sekaligus 
Ketua Umum ATSI (Asosiasi 
Penyelenggara Telekomunikasi 

Seluruh Indonesia) Ririek Adriansyah 
menjadi pembicara pada acara HUT ke-8 
portal berita media online IndoTelko, 
yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, 
Rabu (27/11). Seminar yang bertajuk 
"Embarking 5G, a Pursuit to Digital Destiny" 
ini juga turut dihadiri oleh Komisaris 
sekaligus Direktur Jenderal Sumber Daya 
Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) 
Kementerian Komunikasi dan Informatika 
(Kemenkominfo) Ismail.

Pada sambutannya, Ismail menjelaskan, 
instansinya sudah mempertimbangkan 

implementasi 5G di Indonesia. Namun, 
ada empat hal yang dipertimbangkan 
pemerintah sebelum menuju 5G, yaitu 
momentum yang tepat untuk masuk ke 
pasar, mendorong infrastructure sharing, 
meminta operator untuk menyiapkan 
business model yang inovatif dan 
bermanfaat buat masyarakat, serta terakhir 
kolaborasi dan perluasan.

“Pemerintah tidak mau buru-buru, 
tetapi jangan juga telat. Lalu kami juga 
mendorong infrastructure sharing untuk 
menekan 40 persen cost karena 5G ini 
terkait akses jaringan. Sebelum 5G, kami 
ingin melihat formulasi demand, supply, 
dan ekosistemnya harus dipertimbangkan 
secara keseluruhan,” ujar Ismail.

Sementara itu, Ririek dalam presentasinya 
mengatakan, seluruh operator 
telekomunikasi di Indonesia menyatakan 
kesiapannya menyediakan jaringan 5G 
bagi masyarakat maupun industri. Namun, 
mengingat investasi yang harus dikeluarkan 
untuk membangun jaringan 5G tidak 
murah, ATSI meminta pemerintah bisa 
membantu dengan memberikan insentif 
seperti yang dilakukan di negara lain.

“Kami di ATSI mengharapkan adanya 
keringanan. Di tahap awal pengembangan 
misalnya kami diberikan BHP Holiday di 3 
tahun pertama implementasi, sehingga 
kami terbantu membangunnya,” kata Ririek.

Demi mempercepat proses pembangunan 
jaringan 5G, Ririek juga menilai pemerintah 
perlu melakukan sinkronisasi regulasi 
pusat dan daerah. “Operator kita sendiri 
sudah melakukan trial 5G tahun ini sampai 
tahun depan. Kami mengharapkan tender 
spektrum bisa dilakukan 2021, sehingga 
pembangunannya bisa kita lakukan setelah 
itu,” tegasnya.

ATSI berharap, Indonesia tidak kehilangan 
momentum memanfaatkan 5G sehingga 
keinginan pemerintah melakukan revolusi 
industri 4.0 bisa terbantu dengan teknologi.

Telkomcel meluncurkan TPAY, platform 
pembayaran digital keuangan di 
Timor Leste, pada hari Kamis, 5 

Desember 2019 oleh Duta Besar Republik 
Indonesia untuk Timor-Leste Sahat Sitorus, 
CEO Wholesale and International Business 
(WIB) Telkom Indonesia Edwin Aristiawan, 

Deputi Gubernur Bank Sentral Timor Leste 
Venancio, dan General Manager (GM) Bank 
Mandiri Timor Leste Winston Tambunan.

Turut hadir VP Traffic Product & Solutions 
Telkom Indonesia Tri Nugroho, Chief 
Finance and Business Partner Officer Telin 
Leonardus Wahyu Wasono, EVP Global 
Business Operations Telin Arief Hidayat, 
CEO Telkomcel Yogi Rizkian Bahar, dan VP 
Corporate Finance Benny Manahan Silalahi.

Dalam sambutannya, Edwin mengatakan 
bahwa TPAY memiliki potensi untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi di Timor 
Leste dan menjadi ekosistem ekonomi yang 
baru. Pembayaran e-commerce, Pembayaran 

Person to Person (P2P), Pembayaran 
Pedagang & Bisnis, Pembayaran Pemerintah, 
Pembayaran Tagihan, Setoran Tunai & 
Penarikan Uang Tunai adalah beberapa fitur 
yang ditawarkan kepada pengguna sebagai 
cara untuk bertransaksi.

Yogi menyatakan, “TPAY juga dapat diakses 
oleh operator lain seperti Telemor dan 
Timor Telecom yang memungkinkan warga 
di Timor-Leste untuk menggunakannya. 
Sebagai tambahan, TPAY menciptakan 
ekosistem baru sebagai platform digital 
finansial dengan beberapa inisiatif untuk 
diluncurkan tahun depan.”

IndoTelko Forum:
Embarking 5G, a Pursuit to Digital Destiny

Telkomcel Luncurkan
Pembayaran Digital TPAY
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Telkom dan KB Financial Group

Sepakat Luncurkan Centauri Fund

Sebagai salah satu langkah untuk 
mengembangkan bisnis digitalnya, 
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk 

(Telkom) melalui anak usahanya MDI 
Ventures bersama dengan KB Financial 
Group, perusahaan asal Korea Selatan 
meluncurkan perusahaan dana modal 
ventura, Centauri Fund di Telkom Landmark 
Tower, Jakarta (9/12). Acara ini dihadiri oleh 
Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra 
Siregar, Duta Besar Korea Selatan untuk 
Indonesia Jeon Joyoung, Komisaris Telkom 
Marcelino Pandin, Direktur Utama Telkom 
Ririek Adriansyah, Direktur Strategic 
Portfolio Telkom Achmad Sugiarto, Direktur 
Keuangan Telkom Harry M. Zen, CEO KB 
Investment Kim Jong Pil, CSO KB Financial 
Group Lee Chang Kwon, Managing Director 
South East Asia KB Investment Eric Yoo, 
Portfolio Director MDI Sandhy Widyasthana 
dan Director MDI PT Ltd. Kenneth Li. 
Centauri Fund bertujuan untuk investasi 
pada perusahaan startup di seluruh ASEAN 
dengan fokus di Indonesia sebagai pasar 
terbesar ASEAN.

Centauri Fund Office akan berkantor di 
Jakarta, Indonesia, dan Seoul, Korea Selatan. 
Centauri Fund akan berinvestasi di startup 
teknologi, termasuk teknologi keuangan, 
infrastruktur e-commerce, Software as a 
Service (SaaS) dan juga big data, dimana 

startup tersebut akan lebih fokus pada 
pengalaman pelanggan atau customer 
experience.

“Peluncuran Centauri Fund adalah bentuk 
komitmen TelkomGroup dan KB Investment 
yang bertujuan untuk mengembangkan 
pengalaman kedua perusahaan terhadap 
ekosistem teknologi di Asia Tenggara, 
termasuk mendukung startup yang berada 
di Indonesia dan kawasan,” ujar Achmad 
Sugiarto, Direktur Strategic Portfolio Telkom.

Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra 
Siregar menyambut baik kerjasama ini. 
“Kami menyambut baik peluncuran Centauri 
Fund oleh MDI Ventures dan KB Investment 
sebagai sarana baru untuk mendukung 
perkembangan startup di Indonesia dan di 
kawasan. Saya melihat banyak potensi bagi 
investor internasional untuk berinvestasi 
di sektor digital Indonesia dan karenanya 
pemerintah mendukung penuh inisiatif 
TelkomGroup ini,” ujar Mahendra Siregar. 

“Sebagai bagian dari badan pengawas, 
kami akan terus memperbaiki kemudahan 
berinvestasi di Indonesia sehingga 
terciptanya ekosistem startup yang kondusif 
di seluruh aspek mulai dari peraturan 
dan pengawasan, insentif, penelitian dan 
pengembangan, serta modal manusianya 

untuk memastikan bahwa Indonesia dapat 
berkompetisi dengan negara-negara 
tetangga,” jelasnya.

Asia Tenggara adalah wilayah berikutnya 
di dunia yang mengalami gelombang 
yang dikenal sebagai “hypergrowth” atau 
pertumbuhan yang super cepat yang 
merefleksikan perkembangan ekonomi 
yang didorong oleh teknologi. Kondisi ini 
ditandai dengan kebangkitan kelompok 
populasi berpenghasilan menengah seiring 
dengan pertumbuhan ekonomi digital yang 
mampu menyatukan perekonomian nasional 
yang sebelumnya terfragmentasi, sehingga 
menjadi ekonomi yang lebih homogen.

Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah 
pada kesempatan yang sama 
menyampaikan, “Semoga kerjasama 
antara Telkom dan KB Financial Group 
dapat memperkuat hubungan baik antara 
Indonesia dan Korea Selatan, khususnya 
dalam hal pengembangan ekonomi digital“. 
Selain itu juga kerjasama ini merupakan 
komitmen TelkomGroup dalam membangun 
perekonomian digital sejalan dengan tekad 
pemerintah untuk menjadikan Indonesia 
sebagai kekuatan ekonomi digital terbesar di 
Asia Tenggara.
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PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk 
(Telkom) membukukan pertumbuhan 
kinerja keuangan yang semakin baik 

hingga kuartal III/2019 ditandai dengan 
pendapatan sebesar Rp102,6 triliun yang 
meningkat 3,5% dari periode yang sama 
tahun lalu, dengan laba bersih mencapai 
Rp16,5 triliun atau naik 15,6% Year 
over Year (YoY). Sementara itu, EBITDA 
(Earnings Before Interest Tax Depreciation 
Amortization) juga mengalami kenaikan 
sebesar 11,4% YoY menjadi Rp50,0 triliun.

Direktur Keuangan Telkom Harry M. Zen 
mengatakan pada kuartal ketiga 2019 ini 
Telkom konsisten menunjukkan kinerja 
yang tetap sehat. “Dengan pertumbuhan 
Pendapatan sebesar 3,5% YoY, Telkom 
memperoleh pertumbuhan laba bersih 
double digit hingga 15,6%. Tak hanya itu, 
Biaya Operasional Perseroan (BOP) pun 
mengalami penurunan hingga 3,1%. 
Ini menggambarkan kinerja Perseroan 
yang semakin sehat dan profitable. Hal ini 
tidak lepas dari bisnis digital yang terus 
menunjukkan performansi positif, sejalan 
dengan fokus utama perusahaan dalam 
mengembangkan bisnis dan layanan digital 
ke depannya,” ujar Harry.

Harry menambahkan, pendapatan Data, 
Internet & IT Services terus tumbuh dan 
masih menjadi kontributor terbesar dengan 
nilai kontribusi sebesar 59,1% dari total 
pendapatan Perseroan. Data, Internet & IT 
Services mencatat kenaikan pendapatan 
sebesar 17,8% dibanding periode yang 
sama tahun lalu menjadi Rp60,6 triliun. Hal 

ini didorong oleh perfomansi bisnis mobile 
digital broadband dan IndiHome yang terus 
meningkat.

Di tengah industri telekomunikasi yang 
kompetitif, Telkomsel selaku entitas anak 
usaha Telkom berhasil mencatat kinerja 
positif pada kuartal ketiga 2019 ini dengan 
membukukan pendapatan sebesar Rp68,3 
triliun dengan EBITDA margin Telkomsel 
tercatat relatif stabil sebesar 53,8%.

Dari sisi operasional, Telkomsel mengalami 
kenaikan jumlah pelanggan menjadi 170,9 
juta dibanding periode yang sama tahun 
lalu sebanyak 167,8 juta pelanggan, dengan 
65,6% atau sejumlah 112,1 juta di antaranya 
merupakan pelanggan data. Hal ini 
membuat trafik data pun meningkat 55,2% 
menjadi 4.673 petabyte.

Untuk terus mempertahankan posisi 
dalam penyediaan jaringan hingga di luar 
Jawa dan mendukung pengembangan 
bisnis digital, Telkomsel telah menambah 
sebanyak 20.829 BTS yang seluruhnya 
berbasis 4G selama tahun 2019. Dengan 
demikian, jumlah BTS Telkomsel hingga 
saat ini telah mencapai 209.910 unit atau 
tumbuh 14,5% dari kuartal III/2018, dimana 
76% di antaranya adalah BTS 3G/4G.

Sementara itu, layanan IndiHome 
menunjukkan kinerja yang semakin kuat 
baik secara finansial maupun operasional, 
berkat peningkatan kapasitas dan 
kualitas jaringan, konten yang bervariasi 
serta program marketing yang menarik. 
Pendapatan IndiHome meningkat 52,1% YoY 
menjadi Rp13,7 triliun. Dari sisi operasional, 

dengan tambahan 1,4 juta pelanggan baru 
selama 2019, total pelanggan IndiHome 
pada akhir September 2019 menjadi 6,5 juta 
atau tumbuh 38,3% YoY.

Belanja modal Perseroan hingga kuartal 
III/2019 ini mencapai Rp22,2 triliun atau 
21,6% dari total pendapatan. Belanja modal 
tersebut dialokasikan terutama untuk 
pengembangan jaringan dan infrastruktur, 
baik mobile broadband maupun fixed 
broadband. Pada bisnis mobile broadband, 
belanja modal diperuntukkan bagi 
peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan 
4G serta peningkatan sistem IT. Sedangkan 
pada bisnis fixed broadband, belanja modal 
tersebut digunakan untuk membangun 
jaringan akses dan infrastruktur backbone 
berbasis fiber optic untuk mendukung 
bisnis mobile dan fixed broadband. Sebagian 
belanja modal juga digunakan untuk 
pengembangan proyek lain, seperti menara 
telekomunikasi.

Belum lama ini, Telkom melalui anak usaha 
Mitratel menandatangani perjanjian untuk 
mengakuisisi 2.100 menara telekomunikasi 
milik Indosat Ooredoo. Hal ini merupakan 
strategi bisnis jangka panjang untuk 
meningkatkan kapabilitas dari sisi aspek 
infrastruktur telekomunikasi mengingat 
potensi yang dimiliki oleh menara 
telekomunikasi ke depannya.

“Dengan kinerja yang terus tumbuh hingga 
kuartal ke-3, kami optimis dapat menutup 
tahun 2019 ini dengan kinerja yang lebih 
baik dengan pertumbuhan yang kian sehat 
melalui fokus pada lini bisnis yang stabil dan 
profitable,” tutup Harry.

ARTICLES

Didorong oleh Pertumbuhan Bisnis Digital,
Telkom Bukukan Pertumbuhan 
Laba Bersih 15,6%
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CX Summit 2019:
Bahagiakan Pelanggan Melalui 

Pengalaman Digital Terbaik

Dalam rangka mendukung tranformasi 
perusahaan menjadi perusahaan 
telekomunikasi digital dengan 

memberikan pengalaman terbaik bagi 
pelanggan, PT Telkom Indonesia (Persero) 
Tbk (Telkom) untuk kedua kalinya 
menggelar acara Customer Experience 
(CX) Summit 2019 di JW Marriott Hotel, 
Jakarta pada hari Kamis, 12 Desember 2019 
dengan mengangkat tema “Delighting Your 
Customers Through Digital Experience Like 
Never Before”.

Memasuki era revolusi 4.0, dimana semua 
aktivitas dilakukan melalui pertukaran 
data, berbagai perusahaan mencoba untuk 
membuat formula demi meningkatkan 
efektivitas dengan menggunakan teknologi 
digital. Munculnya teknologi digital juga 
turut mengubah cara kerja di berbagai 
bidang, termasuk dalam hal interaksi 
perusahaan dengan pelanggan yang dapat 
dilakukan kapan saja dan dimana saja. 
Kondisi inilah yang menantang perusahaan 
untuk terus meningkatkan aspek customer 
experience dan membahagiakan pelanggan 

di era digital melalui pemanfaatan teknologi 
untuk memberikan pengalaman terbaik 
bagi pelanggan.

CX Summit merupakan acara tahunan 
yang bertujuan untuk membangun 
kemampuan dan kesadaran untuk bersama-
sama meningkatkan Customer Experience 
sehingga perusahaan di Indonesia siap 
menghadapi Indonesia 4.0. Kedepannya 
CX Summit dapat dijadikan sebagai sebuah 
wadah untuk saling berbagi ilmu mengenai 
strategi dan informasi untuk sukses dalam 
transformasi digital. 

Mengapa perlu melakukan transformasi 
digital Customer Experience? Mengutip dari 
CISCO VNI Statista - Strategy Analytics - 
We Are Social 2019, disampaikan bahwa 
perkembangan teknologi digital semakin 
cepat dan disruptif sehingga mampu 
merubah ekspektasi dan kebiasaan 
pelanggan: 79% semakin sosial (sosial 
media), 70% menginginkan kemudahan 
akses (simple dan user friendly), 64% 
menginginkan masalah selesai dengan 

cepat (< 5 menit), 61% memilih produk yang 
bisa di-customize dan 38% dapat dilakukan 
secara mobile. Delta Partners 2019 juga 
menyampaikan bahwa perusahaan yang 
memiliki pertumbuhan market cap yang 
positif terbukti memiliki nilai NPS (kepuasan 
pelanggan) yang tinggi (rata-rata NPS +19 
point) dibandingkan dengan perusahaan 
dengan pertumbuhan market cap yang 
negatif yang memiliki nilai rata-rata NPS 
di +5 point. Sedangkan AT Kearney 2019 
menyampaikan transformasi Customer 
Experience menjadi salah satu dari 3 pilar 
transformasi digital yaitu Digitalisasi 
(layanan digital), Digitisasi (otomasi proses, 
sistem teknologi modern dan kapabilitas 
organisasi) serta Customer Experience 
(interaksi). 

Dalam opening speech-nya, Executive Vice 
President Divisi Enterprise Service Telkom 
Judi Achmadi menyampaikan bahwa 
sustainability company akan bergantung 
pada Customer Experience dimana hal 
tersebut didorong dengan adanya tiga 
kekuatan digital yang saat ini sedang 
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CX Summit

berkembang, yaitu Smartphone, Always On 
Population serta Industrial Revolution 4.0. 
Bagaimana dengan Customer Experience di 
perusahaan Anda saat ini? Apakah bisnis 
proses yang diterapkan sudah otomasi 
sehingga lebih efektif, cepat dan efisien? 
Apakah kompetensi dan pengetahuan yang 
dimiliki sudah mampu beradaptasi dengan 
perubahan lingkungan? Apakah sistem 
teknologi yang dibangun sudah cukup 
modern dan high-tech? Semuanya akan lebih 
diperdalam pada event CX Summit kali ini.

CX Summit tahun ini menghadirkan empat 
pembicara internasional TEDx yakni Avi 
Liran, Jerome Joseph, Kenneth Kwan, dan 
Daniel Lee dari Delivering Delights. Avi Liran 
memaparkan bagaimana para leaders harus 
melakukan transformasi budaya perusahaan 
untuk menciptakan delightful employee 
experience yang pada akhirnya akan 
mendorong karyawan perusahaan men-
deliver delightful customer experience, dalam 
topik “Delightful Leaders Create Delightful 
Cultures”. Dilanjutkan dengan Kenneth Kwan 
yang membahas topik “Creating Small Steps 
to Big Changes in Customer Experiences”, 
Daniel Lee membahas mengenai topik “The 
Top Three Challenges to Training Your Next 

Generation of Customer Experience Leaders”, 
serta Jerome Joseph yang membahas 
mengenai topik “Internal Branding: Creating 
a Culture Inside to Drive Customer Experience 
Outside”.

Selain itu, CX Summit 2019 juga turut 
menghadirkan para pembicara ahli dari 
perusahaan besar di Indonesia, yaitu 
Executive Director Grab Indonesia Ongki 
Kurniawan, Direktur Utama PT Infomedia 
Nusantara Niam Dzikri, CEO and Founder 
of Queenrides Iim Fahima Jachja, serta UI/
UX Designer PT Bank Rakyat Indonesia 
Emirpasha Kisyanto yang menjadi panelis 
utama dalam sharing session “Chief View of 
Customer Experience” dengan moderator 
Project Director Customer Experience 
Transformation TelkomGroup Sri Safitri. 

Di akhir acara, Teuku Muda Nanta 
Executive Vice President Telkom Regional II 
menyampaikan closing remarks mengenai 
pentingnya perusahaan melakukan 
transformasi digital customer experience 
dalam rangka membahagiakan pelanggan 
melalui pengalaman digital terbaik. 
Perkembangan teknologi digital tentunya 
akan mendorong hadirnya inovasi. Hal 

ini sejalan dengan misi Telkom Indonesia, 
yaitu “Lead Indonesia Digital Innovation and 
Globalization”. 

Telkom dapat mendukung proses 
transformasi customer experience 
perusahaan melalui tiga hal yaitu Digital 
Connectivity (menyediakan koneksi data 
yang reliable – FTTx, 4G/5G, SDN/NFV, 
Satellite, Infrastruktur Konektivitas), Digital 
Platform (membangun platform yang 
mampu mendukung perkembangan bisnis 
– IoT/M2M, Big Data Analytics, Artificial 
Intelligence, Cloud & Data Center, Cloud 
Computing/IaaS, Cyber Security, dan 
Payment/Blockchain), serta Digital Services 
(memberikan layanan digital service yang 
kompetitif – Games, e-Commerce, Video/TV, 
e-Health & Education, Logistics Solutions, 
Financial Solutions, Crowdsourcing, dan 
lain-lain). 

Selain dihadiri oleh para pembicara yang 
ahli dibidangnya, event kali ini juga diisi 
beberapa booth exhibition dari perusahaan 
seperti Infomedia, Resulticks, Omni 
Communication Assistance, Jakarta Aman, 
serta Jasaconnect yang ikut meramaikan CX 
Summit 2019.
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Berbagai tantangan bisnis semakin 
meningkat khususnya di tengah 
persaingan usaha yang semakin 

ketat. Di sisi lain, kebocoran data, cyber 
crime dan reliability di era transformasi 
digital menjadi ancaman tersendiri yang 
kapan pun dapat menyerang perusahaan, 
tanpa pandang bulu. Agar mampu 
bertahan dikondisi tersebut, dibutuhkan 
pengambilan keputusan yang lebih cepat 
serta peningkatan produktivitas dan 
efisiensi. ICT bisa dijadikan solusi bagi 
beragam tantangan bisnis yang muncul.

Digital transformation merupakan 
kebutuhan bagi semua perusahaan 
agar bisa sustain, khususnya membantu 
meningkatkan kinerja, pendapatan, daya 
saing sekaligus menekan cost. Adalah PT 
Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau 
INALUM, Holding Pertambangan BUMN 
yang telah menerapkan system berbasis ICT 
demi keberlanjutan bisnis perusahaan.

Peran ICT dipercaya mampu menghasilkan 
efisiensi sekaligus meningkatkan 
nilai tambah bagi perusahaan. Hal ini 
disampaikan oleh Direktur Pelaksana 
INALUM Oggy Achmad Kosasih saat ditemui

BUMN Track di ruang kerjanya, awal 
Desember lalu.

Oggy menjelaskan bahwa sejak tahun 
2017 tepatnya di 27 November 2017, 
INALUM resmi menjadi holding industri 
pertambangan, dimana PT Antam Tbk, PT 
Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk menjadi
anggota holding. Ada 3 mandat yang 
diberikan Pemerintah yaitu penguasaan 
tambang mineral strategis, hilirisasi produk 
tambang mineral yang bernilai tambah 
tinggi, dan menjadikan holding industri
pertambangan menjadi perusahaan kelas 
dunia. Holding ini adalah strategic holding 
yang memiliki unit operasi sehingga 
untuk kegiatan sehari-hari dilakukan 
pemisahan fungsi kegiatan, yaitu holding 
dan operasional. INALUM Operasional 
mengoperasikan pabrik smelter aluminium 
serta PLTA Sigura-gura dan Tangga, di 
Sumatera Utara.

Dalam menjalankan mandat tersebut, 
kami di operasional berencana untuk 
meningkatkan kapasitas produksi baik 
dengan melakukan upgrade dari peralatan 
produksi saat ini ataupun mendirikan 
smelter baru yang dekat dengan sumber 

energi yang murah, pengembangan ke 
hulu dengan bekerjasama dengan Antam 
mendirikan Smelter Grade Alumina Refinery, 
yang merupakan hilirisasi produk tambang
bauxite yang dikuasai Antam. Hilirisasi di 
bauxite ini dapat meningkatkan nilai hingga 
80 kali daripada sekedar bahan tambang. 
Mandat selanjutnya sebagai perusahaan 
kelas dunia, selain mempersiapkan 
infrastruktur pengembangan bisnis juga 
mempersiapkan kualitas sumber daya 
manusia berdasarkan global practices. 
Merubah budaya kerja yang kami lakukan 
secara terintegrasi bersama best talent yang
dimiliki INALUM dan anggota holding kami.

Saat ini sebanyak 50 orang best talent 
mengikuti leadership program di universitas 
ternama di Amerika Serikat dan magang 
di perusahaan multinasional di berbagai 
negara. Perusahaan juga tengah menggali 
potensi pengembangan pabrik aluminium 
di luar Sumatera Utara dengan target 
produksi 1 juta ton aluminium per tahun.

Implementasi ERP SAP 
Tercepat
Sebagai langkah digitalisasi, INALUM telah 
menunjukkan komitmen dan eksistensinya 

Oggy Achmad Kosasih
Direktur Pelaksana INALUM
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sebagai BUMN yang terus bergerak cepat 
mempersiapkan diri menjadi salah satu 
perusahaan global terkemuka berbasis 
aluminium terpadu ramah lingkungan, 
dengan menerapkan sistem aplikasi 
Enterprise Resource Planning (ERP) sejak tiga 
tahun lalu, tepatnya bulan Februari tahun 
2016.

ERP yang diimplementasikan oleh Inalum 
dengan dukungan PT TELKOM itu berupa 
Systems Application and Products in Data 
Processing (SAP) dengan versi terkini, yaitu 
SAP for HANA dengan teknologi in memory 
computing. Dengan sistem ini, pemrosesan 
data dilakukan secara terintegrasi 
dari berbagai proses bisnis mulai dari 
permintaan pengadaan barang dan jasa, 
pengawasan gudang, pengelolaan sumber 
daya manusia, sampai dengan distribusi 
produk akhir berupa aluminium.

INALUM merupakan BUMN pertama yang 
mengimplementasikan ERP SAP HANA di 
Indonesia dengan masa implementasi 7 
(tujuh) bulan oleh Metrasys (TELKOM Group) 
dan yang tercepat menerapkan system 
tersebut di Indonesia. Tentu saja banyak 
manfaat yang diraih oleh perusahaan. 
Antara lain, meningkatkan efisiensi dan 
efektifitas perusahaan melalui pengambilan 
keputusan yang lebih cepat dan tepat, 
sehingga dapat mendukung visi dan misi 
perusahaan.

“Contoh keberhasilan ini dilihat dari sisi 
pelaporan keuangan. Dulu masing-masing 
departemen menggunakan sistem aplikasi 
sendiri dalam menjalankan fungsinya 
dan integrasi data dilakukan secara 
manual dengan file excel ke dalam sistem 
akuntansi untuk membentuk laporan 
keuangan. Sekarang dengan adanya ERP 
SAP, masing-masing departemen bisa 
langsung memasukkan data di aplikasi 
yang tersedia. Laporan keuangan yang 
biasanya dibuat sekitar tanggal 15 sampai 
akhir bulan, sekarang tiap tanggal 5 kita 
sudah bisa terima hasil laporannya. Jadi 
digitalisasi bisa mempercepat proses kerja,” 
ungkap Oggy. Selain kerjasama ICT yang 
sebelumnya disebutkan, TELKOM juga telah 
membantu INALUM dalam menerapkan 
Enterprise Network Services, Disaster Recovery 
Center (DRC), pengelolaan e-mail system, 
pengelolaan website perusahaan serta seat 
management.

Oggy mengatakan, Service Level Agreement 
(SLA) yang tinggi untuk layanan internet 

perusahaan menjadikan implementasi 
ERP SAP, system e-mail dan module Supplier 
Management System (SRM) di website 
perusahaan menjadikan semua pihak yang 
terkait bisa bekerja secara optimal. Selain 
itu, backup data operasi SAP yang ready 
anytime di DRC, maintenance operasional 
server SAP yang baik dan dukungan 
manage service yang prima bisa menjamin 
kesinambungan implementasi ERP.

Implementasi ERP SAP sendiri terdiri dari 11 
modul Financial Accounting and Controlling, 
Human Resource, Material Management, 
Production Planning, Project System, Plant 
Maintenance, Customer Relationship 
Management, Supplier Relationship 
Management, Business Planning, Business 
Intelligence, dan Sales Distribution. Pada saat 
awal penerapan, kesolidan dan komitmen 
top management diuji dalam implementasi 
ini karena tidak mudah untuk melakukan 
perubahan sistem yang lama ke sistem yang 
baru. “Dengan komitmen top management 
yang didukung oleh kerja keras dan 
semangat para change leader serta semua 
karyawan INALUM, akhirnya INALUM 
berhasil go live ERP SAP hanya dalam waktu 
7 bulan, jauh lebih cepat dari penerapan 
di perusahaan lain yang rata-rata minimal 
membutuhkan waktu 12 bulan,” imbuhnya.

Melalui pemanfaatan sistem ERP dan proses 
bisnis secara best practice, INALUM optimis 
dapat bertransformasi menjadi perusahaan 
yang setara dengan perusahaan global 
lainnya dalam penggunaan sistem informasi 
berbasis ERP SAP.

Ke depan, pihaknya menyadari masih 
banyak area improvement dari sisi produksi 
yang bisa dioptimalkan melalui penerapan 
ICT. “Syukur-syukur bisa menghemat sampai 
50 juta dollar per tahun,” ungkap Oggy.

Beberapa hal misalnya, untuk mencatat 
kepastian jumlah quantity bahan baku dari 
main storage (silo) yang turun ke distribution 

bin hingga ke tungku peleburan. Begitu 
pula untuk mekanisme pergantian 
sparepart. Sehingga ke depannya nanti 
perusahaan dapat menyesuaikan kebutuhan 
preventive maintenance dan predictive 
maintenance.

INALUM saat ini juga dalam proses 
mengintegrasikan bisnis proses sekaligus 
optimalisasi ERP, dengan menggunakan 
business intelligence sebagai basis untuk 
pengambilan keputusan. “Dengan 
sistem yang terintegrasi nantinya akan 
menghasilkan Big Data yang bisa diolah 
menjadi suatu informasi yang bisa kami 
gunakan untuk menentukan kapan kita 
melakukan pemesanan pasokan, kapan 
kita harus tetap mejaga ketersediaan serta 
kapan kita bisa menjual pada saat harga 
yang bagus,” terangnya.

Reputasi TELKOM yang dikenal sebagai 
perusahaan ICT terbesar di Indonesia, 
profesional dan responsif membuat INALUM 
yakin untuk mempercayakan kebutuhan ICT 
nya kepada TELKOM. Manajemen percaya, 
solusi ICT dapat memberikan sumbangsih 
kepada pertumbuhan ekonomi daerah 
dan nasional melalui kegiatan operasional 
dan pengembangan usaha yang 
berkesinambungan.
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Telkom Digital Solution
Customer 

Relationship 
Management 

(CRM)

M2M / IoT 
(Internet of 

Things)

Digital 
Advertising

Satellite 
Services

ICT System 
Integration

Communication, 
Data & Internet 

Connectivity

Communication, 
Data & Internet 
Connectivity 
merupakan solusi 
layanan konektivitas 
jaringan perusahaan 
yang handal, 
yang meliputi 
layanan voice, data, 
broadband melalui 
akses dedicated & 
broadband internet 
yang didukung 
oleh backbone fiber 
optic, satelit, akses 
nirkabel, serta 
layanan mobile.

Solusi ini meliputi:
· Internet 
Dedicated (Astinet)
· VPN IP
· IP Transit
· Metro Ethernet
· Voice Services
· Wifi Services
· Radio IP
· Global 
Connectivity
· Content Delivery 
Network (CDN)
· B2S Infrastructure
· Colocation Tower

ICT System 
Integration 
merupakan 
solusi sistem 
yang membantu 
perusahaan untuk 
mengintegrasikan 
aplikasi, 
infrastruktur dan 
sistem ICT untuk 
mendukung agar 
proses bisnis 
perusahaan berjalan 
dengan efektif dan 
efisien.

Solusi ini meliputi:
· Application 
Platform
· Supply Chain 
Management
· Digital Seaport 
Solution
· Early Warning 
System
· IT Service 
Management 
(ITSM) 
· Big Data Analytics 
Solution
· Big Data & Smart 
Platform

Customer 
Relationship 
Management (CRM) 
merupakan solusi 
sistem pengelolaan 
hubungan dengan 
pelanggan yang 
secara efektif 
menggunakan 
semua data interaksi 
perusahaan
dengan pelanggan, 
untuk melakukan 
customer retention, 
meningkatkan 
engagement, 
maupun sales.

Solusi ini meliputi:
· Digital   
Omnichannel CRM
· CRM Analytics
· Order 
Management 
System
· CRM Walk In
· Contact Center
· Market Survey

M2M / IoT 
merupakan solusi 
digitalisasi proses 
kerja untuk efisiensi 
dan efektifitas yang 
menghubungkan 
perangkat melalui 
jaringan IP agar 
dapat dimonitor 
oleh pelanggan 
sehingga lebih 
banyak informasi 
yang dapat 
dimanfaatkan.

Solusi ini meliputi:
· Smart Building
· Smart Home
· Airport Operation 
Command Center 
(AOCC)
· IoT Gateway/ 
M2M IT 
Infrastructure 
Management
· Smart Lighting
· Smart Water
· Software Solution

Digital Advertising 
merupakan solusi 
penggunaan 
platform digital 
advertising untuk 
menciptakan brand 
awareness dan 
customer experience 
yang lebih efektif.

Solusi ini meliputi:
· Online 
Advertising
· TV Advertising
· Big Data Analytics 
Advertising
· Landing Page 
Advertising 
· Digital Out Of 
Home (DOOH)

Satellite Service 
merupakan 
solusi layanan 
pembangunan 
infrastruktur 
telekomunikasi 
khususnya bagi 
masyarakat dan 
perusahaan di 
wilayah Indonesia 
yang belum 
terjangkau melalui 
solusi layanan 
Satellite Service.

Solusi ini meliputi:
· Very Small 
Aperture Terminal 
(VSAT)
· Mobile Satellite 
Services
· Broadband 
Satellite
· Broadcast 
Services
· Ultra Small 
Aperture Terminal 
(USAT)
·  Solution Global 
Network (SGN)
· Support Network

KATALOG PRODUK 2020
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Telkom Digital Solution
Business Process 

Outsourcing 
(BPO) / BPM

Device / 
Hardware 
& Mobility 

Management

Payment 
Services

Managed 
Network 

Services (MNS)
Data Center & 
Cloud Services

Data Center & Cloud 
Services merupakan 
solusi pengelolaan 
infrastruktur 
teknologi informasi 
perusahaan 
yang aman dan 
handal, dengan 
ketersediaan 
koneksi yang tinggi.

Solusi ini meliputi:
· Internet Data 
Center
· Enterprise Data 
Center
· Cloud Services

Payment Services 
merupakan solusi 
layanan IT pada 
sistem pembayaran 
sehingga 
memberikan 
kemudahan 
dan variasi 
pilihan channel 
pembayaran 
yang akan 
mempengaruhi 
jumlah collection 
serta penjualan.

Solusi ini meliputi:
· Billing Payment 
Aggregator
· e-Payment 
Platform
· Transaction 
Switching

Managed Network 
Services (MNS) 
merupakan solusi 
pengelolaan 
jaringan perusahaan 
yang kompleks, 
sehingga 
perusahaan tidak 
harus bekerjasama 
dengan banyak 
partner ketika terjadi 
masalah untuk 
mengidentifikasi 
sumber masalah 
tersebut. 

Solusi ini meliputi:
· Managed Security 
Services
· MNS WAN
· MNS Cloud WLAN
· Managed Service 
Optic
· Managed Service 
Radio IP 

BPO / BPM 
merupakan 
kegiatan 
pengalihdayaan 
sebagian proses 
bisnis atau kegiatan 
operasional 
perusahaan kepada 
pihak ketiga dengan 
tujuan untuk 
efsiensi biaya serta 
mengurangi resiko 
pada perusahaan 
sehingga 
perusahaan dapat 
lebih fokus pada 
bisnis intinya.

Solusi ini meliputi:
· Shared Service  
  Operation
· IT Consulting
· Health Services

Device / Hardware 
& Mobility 
Management 
merupakan solusi 
pengelolaan 
infrastruktur seperti 
hardware, software 
dan network dengan 
kualitas yang 
prima tanpa resiko 
investasi perangkat 
yang menjadi 
usang (obsolete) 
guna menunjang 
operasional bisnis 
perusahaan.

Solusi ini meliputi:
· Seat Management
· Enterprise 
Mobility 
Management

KATALOG PRODUK 2020
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Bukit Wairinding merupakan salah 
satu destinasi yang wajib dikunjungi 
jika Anda berada di Pulau Sumba. 

Bukit yang menawarkan panorama padang 
savana ini terletak di Desa Pambotanjara, 
Kota Waingapu, Kabupaten Sumba 
Timur. Terdapat dua pilihan waktu untuk 
berkunjung ke Bukit Wairinding, yaitu saat 
musim kemarau di bulan April – Oktober 
atau saat musim hujan di bulan Oktober – 
Maret. Keduanya menawarkan panorama 
yang berbeda, dimana padang rumput 
akan terlihat cokelat saat musim kemarau 
dan sebaliknya, akan terlihat hijau ketika 
curah hujan tinggi. Padang savana di Bukit 

Wairinding sangat menarik untuk dinikmati 
pada sore hari. Ketika itu, Anda akan 
menyaksikan proses tenggelamnya matahari 
dari arah barat bukit yang menghiasi langit.

Akses menuju ke Bukit Wairinding pun 
tidak terlalu sulit untuk dijangkau. Anda 
hanya perlu berkendara selama kurang 
lebih 30 menit dari Kota Waingapu dengan 
menggunakan motor maupun kendaraan 
lainnya. Sepanjang perjalanan Anda akan 
menjumpai anak-anak daerah Sumba yang 
sedang menggembala hewan dan bermain 
di tengah keindahan padang rumput yang 
terhampar luas.

Bukit Wairinding
www,wedangkopiprambanan.com

Travel

   Jelajahi Sisi Timur Indonesia:

Destinasi Eksotis di 
Pulau Sumba

Menjelajahi destinasi wisata di Indonesia memang tidak akan ada habisnya. Keindahan panorama yang memukau membuat 
para wisatawan merasa dimanjakan, apalagi dengan disuguhkannya keeksotisan sisi timur Indonesia yang belum banyak 

diketahui. Meskipun begitu, belakangan ini salah satu pulau di sisi Timur Indonesia, yaitu Pulau Sumba menjadi salah satu list 
destinasi wisata favorit bagi para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

Pulau Sumba merupakan salah satu pulau di Nusa Tenggara Timur yang memiliki kota terbesar bernama Waingapu. Kota 
tersebut menghubungkan pulau-pulau lainnya seperti Pulau Sumbawa, Pulau Flores dan Pulau Timor yang juga menjadi 

pilihan bagi para wisatawan yang berkunjung. Tak hanya menawarkan hamparan laut biru yang memukau, 
namun juga hamparan padang savana yang mampu memikat hati.

Berikut destinasi yang wajib Anda kunjungi selama berlibur di Pulau Sumba!
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Danau Weekuri
www.backpackerjakarta.com

Terletak di Desa Tanggedu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, air 
terjun yang belakangan ini banyak dikunjungi oleh para wisatawan, meskipun 
cukup membutuhkan perjuangan besar untuk bisa sampai ke Air Terjun Tanggedu. 

Dengan menempuh kurang lebih dua jam perjalanan, Anda bisa melihat secara langsung 
keindahan air terjun dengan tebing-tebing tinggi disekitarnya. Air nan jernih dan biru 
ini akan menghipnotis mata dan pikiran Anda untuk melupakan perjuangan berat yang 
telah Anda lewati sebelumnya. Air terjun yang dikenal sebagai “Grand Canyon” dari Sumba 
Timur terletak sekitar 46 km dari pusat kota Waingapu. Dengan melintasi Desa Mondu dan 
Kampung Adat Prainatang, Anda akan sampai di kawasan wisata ini dengan pemandangan 
relief bebatuan yang unik dan langka.

Savana Puru Kambera atau lebih dikenal dengan destinasi wisata pantai Puru Kambera 
ini terletak 24 km dari pusat kota, yaitu Waingapu. Panorama padang rumput yang 
terhampar luas ini terlihat berbeda dibanding dengan padang rumput lainnya di 

Sumba karena terdapat kuda-kuda liar yang tengah berkeliaran di sekitar savana. Jika Anda 
sedang berkendara melalui Savana Puru Kambera, Anda akan terpesona dengan panorama 
alam yang belum pernah didapatkan sebelumnya. Jarak antara savana dengan pantai Puru 
Kambera tidak terlalu jauh, yaitu hanya 2-3 km untuk menuju kearah pantai tersebut.
Kuda liar di Puru Kambera ini terbilang cukup sensitif atau peka, sehingga jika Anda ingin 
mengabadikan momen langka tersebut harus perlahan supaya kuda-kuda tersebut tidak 
langsung bergerak menjauh.  Selain itu, gerombolan kuda ini lebih banyak aktif ketika 
musim kemarau untuk mencari makan dibandingkan saat musim penghujan. Savana Puru Kambera

www.wartantt.com

Kampung Adat Praijing
www.guideKu.com

Salah satu kampung adat di Sumba dan menjadi destinasi para wisatawan adalah 
Kampung Adat Praijing, yang terletak di Desa Tebara, Kecamatan Waikabubak, 
Kabupaten Sumba Barat yang memiliki setidaknya 38 rumah tradisional dengan 

sebutan khasnya, yaitu Uma Bokulu (rumah besar) dan Uma Mbatangu (rumah menara). 
Rumah tradisional disini memiliki tiga bagian utama, bagian bawah untuk pemeliharaan 
hewan ternak, bagian tengah untuk para penghuninya dan bagian atas sebagai tempat 
menyimpan persediaan makanan. Selain itu, di setiap rumah memiliki 4 tiang utama, yaitu 
dua tiang perempuan dan dua tiang laki-laki. Penamaan tersebut memiliki makna tersendiri 
dimana tidak semua anggota keluarga diperbolehkan memasuki ruangan yang ada di 
rumah mereka. Nah, untuk bisa sampai di Kampung Adat Praijing ini, Anda hanya perlu 
menempuh sekitar 3 km dari pusat kota Waikabubak.

TRAVEL

Air Terjun Tanggedu
www.id.wikipedia.org

Terletak di Desa Kalenarogo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, 
Danau Weekuri belakangan ini ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Akses yang 
ditempuh untuk melihat secara langsung danau cantik ini, memakan waktu kurang 

lebih dua jam dengan jarak tempuh 60 km menggunakan motor ataupun mobil dari 
Waikabubak (ibukota Kabupaten Sumba Barat) atau pun Tambolaka (ibukota Sumba 
Barat Daya). Meskipun begitu, para wisatawan pantang menyerah karena Danau Weekuri 
terbilang cukup unik dan berbeda yang memiliki kandungan air yang asin dan payau. 
Danau Weekuri merupakan sebuah laguna yang menyatukan air laut di sekitaran danau 
dengan air tawar dari mata air. Air tersebut masuk melalui celah bebatuan dan tebing yang 
memisahkan laut dengan danau. Airnya yang jernih dan tidak terlalu dalam ini membuat 
siapapun yang berkunjung akan tertarik untuk berenang. Sementara itu, jika dilihat dari atas 
bukit tebing disekitar danau, Anda akan disuguhkan pemandangan yang tak kalah indah, 
yaitu hamparan luas laut biru dengan tebing yang menjadi pemisah antara laut dan danau 
serta panorama hijau yang sangat memukau.
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1. Sate Klathak 
Pak Pong
Kebanyakan sate pada umumnya 
menggunakan lidi sebagai alat untuk 
penusuk satenya. Berbeda halnya dengan 
Sate Klathak yang berlokasi di Jalan Stadion 
Sultan Agung, Bantul ini menggunakan 
jeruji sepeda sebagai penusuk sate. 
Mungkin terdengar agak seram, akan tetapi
cita rasa yang diciptakan melalui bumbu 
khasnya merupakan salah satu hal yang 
banyak diminati oleh para pengunjung. 

2. Gudeg Yu Djum
Gudeg Yu Djum merupakan salah satu dari 
sekian banyak gudeg yang ditawarkan 
masyarakat Jogja kepada para wisatawan. 
Gudeg menjadi masakan kuliner asli Jogja 
yang berisi sayur nangka muda. Awalnya, 
Gudeg Yu Djum menjajakan jualannya di 
Kampung Wijilan dengan lapak kecil yang 
sederhana. Namun, karena kelezatan resep 
ala Yu Djum membuat gudeg ini semakin 
legendaris dan telah memiliki banyak 
cabang di daerahnya. Gudeg yang dirintis 
sejak tahun 1951 oleh Djuwariyah atau lebih 
dikenal sebagai “Yu Djum” menawarkan 
menu yang sangat bervariasi dimulai dari 

   Petualang Kuliner Khas

Daerah Istimewa
Yogyakarta!

Jeruji sepeda yang digunakan membuat 
daging kambing yang dibakar di atas 
tungku arang menjadi lebih cepat matang.
Racikan bumbu rempah dengan kuah gulai 
membuat pengunjung dari berbagai daerah
ingin mencicipi masakan khas ala Pak Pong 
tersebut. Dalam satu porsi, terdapat dua 
tusuk sate dengan potongan daging yang 
cukup besar. Sate yang berdiri sejak tahun 
1960 ini tetap mengutamakan cita rasa yang 
dipertahankan oleh generasi penerusnya 
melalui menu-menu yang ditawarkan, 
seperti Sate Klathak, aneka tongseng dan 
masih banyak lagi.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memang terkenal dengan kotanya yang penuh dengan ragam 
cerita destinasi wisata. Tak kalah terkenal, kuliner di Jogja juga menjadi daya tarik wisatawan yang 

berkunjung, lho! Yuk, intip kuliner hits ala Jogja yang bisa Anda kunjungi!

Paket Gudeg Nasi, Paket Gudeg Besek 
hingga Paket Gudeg Kendil dengan aneka 
lauk didalamnya, seperti krecek, telur, ceker, 
ati-ampela, ayam dan masih banyak lagi.
Harganya pun sangat terjangkau tergantung 
dengan pesanan, dimulai dari harga 
Rp15.000, Anda bisa mendapatkan satu 
paket nasi gudeg. Untuk bisa mencicipinya, 
Anda dapat mengunjungi berbagai cabang 
yang tersebar, salah satunya di pusat cabang 
Gudeg Yu Djum yang berada di Karangasem 
Mbarek, Jalan Kaliurang KM 4.5, Yogyakarta.

www.tribunnews.com

www.gudegyujumpusat.com
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4. Gudeg Mercon
Bu Tinah
Selain Gudeg legendaris ala Yu Djum, 
terdapat juga Gudeg yang menawarkan 
kekhasannya, yaitu Gudeg Mercon Bu 
Tinah. Seperti namanya, gudeg mercon ini 
memiliki cita rasa manis dan gurih dengan 
rasa pedas dari oseng merconnya. Setiap 
harinya, Gudeg Mercon Bu Tinah buka mulai 
pukul 21.00 WIB sampai jualannya habis. 
Satu porsi Gudeg Mercon diisi dengan 
tambahan ceker, telur, ayam suwir, sate dan 
lainnya yang dipadukan dengan teh manis 
hangat. Harganya pun cukup terjangkau, 
yaitu kisaran Rp20.000 Anda sudah bisa 
menikmati hidangan khas ala Jogja yang 
satu ini. Dengan hanya menggunakan tenda 
beralaskan meja panjang yang sederhana, 
Gudeg Mercon yang ramai antrian ini 
berlokasi di Jalan Asem Gede No.8, 
Cokrodiningratan, Yogyakarta. 

CULINARY

3. Soto Bathok 
Mbah Katro
Seperti namanya, penyajian soto ini 
menggunakan wadah berupa bathok atau 
tempurung kelapa. Soto ini merupakan 
soto legendaris yang wajib dikunjungi jika 
Anda berkunjung ke Jogja. Dimulai dari 
harga Rp5.000, Anda bisa menikmati soto 
dengan nasi, daging, tauge dan beberapa 
tambahan lauk seperti sate telur puyuh, 
sate usus dan lainnya. Warung soto ini 
berada di area persawahan, tepatnya di 
Sambisari, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. 
Menyantap soto di saung dengan disuguhi 
pemandangan sawah, menambah 
kenikmatan tersendiri. Soto Bathok Mbah 
Katro buka mulai pukul 06.00 hingga 16.00 
WIB. Umumnya, Soto Bathok ini sangat 
direkomendasikan untuk dikonsumsi di pagi 
hari sebagai menu sarapan. Karena jaraknya 
yang dekat dengan kawasan wisata Candi 
Sambisari, membuat rumah makan ini juga 
menjadi pilihan para wisatawan.

5. Warung Kopi Klotok
Terletak di Jalan Kaliurang KM 16, 
Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Warung 
Kopi Klotok menjadi salah satu tujuan para 
wisatawan dalam berburu kuliner tradisional 
khas Jogja. Dihiasi bangunan bergaya Joglo, 
rumah makan ini terletak di tengah area 
persawahan. Antrian panjang menyambut 
para wisatawan ketika berkunjung ke 

www.travelingyuk.com

www.tripsia.com

www.datawisata.com

www.qraved.com

Seperti namanya, bakso ini dapat membuat 
pengunjungnya “klenger” yang dalam 
bahasa jawa berarti tak berdaya alias tidak 
sanggup lagi menyantap makanan karena 
porsi yang terlalu besar. Tidak seperti 
bakso pada umumnya, rumah makan ini 
menyediakan bakso sapi dengan berbagai 
macam ukuran, mulai dari bakso kecil 
hingga bakso dengan berat 50kg.
Anda dapat mengunjungi rumah makan 
ini di dua lokasi, yakni di jalan Perumnas 
Mundu Saren Seturan dan jalan Wahid 
Hasyim No.296, Kabupaten Sleman. Bakso 
Klenger Ratu Sari ini memiliki cita rasa 
yang nikmat dengan isian berupa urat, 
telur hingga daging ayam dengan cabai 
didalamnya. Rumah makan yang satu ini 
cukup ramai dikunjungi para wisatawan 
karena menawarkan menu hidangan yang 
berbeda jika dibandingkan dengan gerai 
bakso lainnya. Maka dari itu, tidak sedikit 
yang menganggap rumah makan dengan 
bakso raksasa ini sebagai santapan yang 
instagramable.

6. Bakso Klenger 
Ratu Sari

www.tuguwisata.com

warung tradisional yang satu ini. Beberapa 
hidangan menjadi menu andalan Warung 
Kopi Klotok, seperti sayur lodeh, telur dadar 
hingga perpaduan kopi dan pisang goreng 
yang sangat cocok untuk dinikmati pagi dan 
sore hari. Uniknya, Warung Kopi Klotok ini 
memiliki sistem pembayaran yang membuat 
Anda merasa betah. Hanya membayar satu 
kali, Anda bisa makan sepuasnya dengan 
berbagai menu yang disajikan.
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Co-Working Space:

“A New Way of Working”
Mengapa Bekerja di 
Co-Working Space? 

Bekerja di Lingkungan Produktif 
dan Kreatif 

Dengan memunculkan desain ruangan 
kerja yang kreatif dan nyaman, co-working 
space tidak seperti kantor konvensional 
pada umumnya yang cenderung memiliki 
suasana formal dan kaku. Co-working Space 
biasanya didesain menjadi lingkungan 
kerja yang dapat memberikan energi positif 
bagi para pekerja, sehingga siapapun yang 
datang untuk bekerja akan mengeluarkan 
kemampuan maksimalnya dalam berkarya 
dan berinovasi.

Selain itu, co-working space juga 
menyediakan berbagai macam fasilitas 
yang membuat suasana kerja menjadi lebih 
berwarna, seperti adanya area tanaman 
hijau, permainan, cafe dengan mini bar dan 
juga kopi yang dapat meningkatkan mood 
Anda dalam bekerja. Disini, Anda dapat 
memilih tipe ruangan kerja sesuai dengan 
kebutuhan. Kebiasaan kerja yang monoton, 
tidak akan Anda temukan jika bekerja di 
co-working space karena Anda akan melihat 
orang-orang dari berbagai bidang sibuk 
bekerja untuk mencapai produktivitas 
yang maksimal.

Munculnya co-working space di Indonesia 
juga memberikan banyak pilihan bagi 
para pekerja “nomaden” untuk berpindah-
pindah dari satu space ke space lainnya yang 
menawarkan konsep desain ruangan atau 
suasana berbeda dari sebelumnya. Hal ini 
juga dapat disesuaikan dengan mood dan 
kebutuhan Anda dalam menyelesaikan 
pekerjaan.

Co-Working Space Terbaik 
di Indonesia

1. Hubud
Hubud atau Hub-in-Ubud menjadi salah 
satu co-working space yang cukup terkenal 
tidak hanya di Indonesia tetapi juga di 
Internasional. Berlokasi di Pulau Dewata, 
Bali, Hubud di desain dengan menyentuh 
nuansa tradisional yang didominasi dengan 
bambu. Hubud telah menangani lebih dari 
400 event baik lokal maupun Internasional. 
Selain co-working, Hubud juga menyediakan 
ruang lainnya seperti co-living, co-learning 
dan co-giving dengan memberikan 
fasilitas kantin, skype booth serta akses 24 
jam bagi para pengunjungnya.  Hubud 
mengedepankan nilai utama bahwa 
co-working tidak hanya tentang ruang 
untuk “bekerja bersama”, tetapi juga 

Pada Januari 2002, Stefan Leitner-Sidl dan 
Michael Pöll mendirikan Co-Working Space 
pertama di Schraubenfabrik, Wina, Austria. 

Lokasi ini bahkan mendapatkan julukan 
Mother Of Co-Working karena merupakan 

tempat berkumpulnya para wirausaha.

Namun, ide dan konsep awal Co-Working 
Space sudah ada sejak tahun 1995. Di 

tahun tersebut Jerman mendirikan C-Base 
Station yakni tempat pembelajaran 

komputer yang sengaja dibuat untuk 
meningkatkan kemampuan penggunaan 

komputer masyarakat Jerman. Ide ini 
lalu dikembangkan oleh Bernard “Brian” 

DeKoven dan terlintas ide untuk membuat 
kantor yang terdiri dari kolaborasi berbagai 

macam orang yang berkedudukan setara.

Sedangkan di Indonesia, Co-Working Space 
bermula dari konsep yang diterapkan oleh 

Yohan Totting di Bandung pada tahun 2010. 
Yohan mendirikan sebuah Co-Working 

Space, yakni Hackerspace. Ia terinspirasi 
saat berkunjung ke Hackerspace Singapura 
dan kagum akan konsep Co-Working Space 
tersebut. Saat ini, Co-Working Space sudah 

mulai menjamur di Indonesia. 
Yuk, simak lebih detail informasi seputar 

Co-Working Space berikut ini.
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2. Greenhouse Cowork
Greenhouse Cowork menjadi salah satu 
co-working space di Indonesia yang 
memberikan desain khas bernuansa 
hijau. Pohon-pohon dan tanaman hijau 
di dalamnya menghadirkan suasana 
menyegarkan bagi para pekerja yang 
datang. Terletak di lantai 25 penthouse 
Multivision Tower Kuningan, Jakarta, 
Greenhouse memiliki kapasitas lebih dari 
500 orang untuk bekerja di ruangan hijau 
tersebut. Selain itu, jika pengunjung 
memandang ke luar gedung, akan terlihat 
view kota Jakarta dengan daya jangkau 360 
derajat. Saat ini, Greenhouse telah beroperasi 
di Indonesia, Singapura dan Filipina dengan 
terus menawarkan layanan dan fasilitas 
dalam memenuhi misi mereka, yaitu 
mendukung perusahaan untuk masuk di 
pasar dan memiliki pertumbuhan 
yang pesat.

3. EV Hive
EV Hive co-working Space didirikan pada 
tahun 2015 menjadi ruang bekerja start-
up portofolio milik East Ventures. Pada 
pertengahan Mei 2017, co-working ini 
secara resmi dibuka untuk umum. Hingga 
saat ini, EV Hive memiliki 15 co-working 
space yang tersebar di wilayah Jakarta. 
Selain itu, EV Hive memberikan akses yang 
mudah bagi para pengunjungnya untuk 
memesan ruangan dan fasilitas sesuai 
dengan kebutuhan melalui website dan 
aplikasi “XWORK”. Beragam tipe ruangan 
bisa Anda dapatkan, mulai dari co-working 
space, ruang meeting, event venue, virtual 
office serta ruangan lainnya dengan 
desain colorful dan minimalis yang dapat 
menimbulkan kesan energik bagi para 
pekerja. Dengan misi mendukung ekosistem 
start-up di Indonesia, setidaknya terdapat 30 
events diadakan setiap bulannya.

www.coconuts.co

www.swa.co.id

www.loop.space

4. Go-Work
Go-Work menjadi salah satu co-working 
space premium terkemuka di Indonesia 
dengan misi membantu seseorang menjadi 
yang terbaik. Di dalamnya tersedia ruang 
kerja kelas dunia yang menginspirasi 
dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas 
serta alat untuk mendukung perusahaan 
berkembang, seperti Meeting Rooms, 

Spacious Lounge Area, Free Hand-brewed 
Beverages hingga akses print dan business 
support lainnya. Go-Work telah tersebar 
di berbagai kota besar di Indonesia, 
seperti Jakarta yang salah satu lokasinya 
terdapat di kawasan SCBD Pacific Place, 
Tangerang, Surabaya dan Bali. Selain itu, 
Go-Work juga memiliki aplikasi tersendiri 
untuk memudahkan pengunjung dalam 
melakukan reservasi ruangan kapan pun 
dan dimana pun. Daya tarik lainnya yang 
diciptakan oleh Go-Work adalah melalui 
desain ruangan yang berbeda di setiap 
lokasinya dengan satu konsep yang sama, 
yaitu elegan dan minimalis.

www.go-work.com

www.wework.com

5. We Work
Sama halnya dengan co-working space  
yang lain, We Work menjadi solusi baik bagi 
perseorangan maupun perusahaan dalam 
menciptakan ruang kerja kreatif. Sejak tahun 
2010, We Work berfokus untuk membangun 
network diantara para pengunjungnya. 
Salah satu hal yang menjadi keunggulan 
dari co-working space yang satu ini adalah 
global access yang dimiliki. Lebih dari 500 
co-working space We Work tersebar di 
seluruh dunia termasuk Jakarta. Beberapa 
lokasi We Work di Jakarta yaitu Noble House 
Mega Kuningan, Menara Astra, Sinarmas 
MSIG Tower dan lainnya. Melalui misinya 
untuk menciptakan dunia tempat orang-
orang menumbuhkan kehidupan dan 
bukan sekadar mencari penghidupan, We 
Work ingin mendorong kemajuan bisnis 
perusahaan dengan menuangkannya di 
ruang-ruang kreatif yang ditawarkan. Jadi, 
tidak perlu khawatir apabila perusahaan 
sedang melakukan perjalanan bisnis keliling 
dunia, We Work hadir menyediakan berbagai 
macam ruang kerja dengan kategori dan 
suasana yang berbeda.

sebagai ruang untuk berkolaborasi dalam 
menciptakan inovasi besar di masa yang 
akan datang dengan cara bereksperimen, 
bersikap kreatif, produktif dan menemukan 
kebebasan serta kepuasan dalam 
menghasilkan hal-hal baru bersama 
partner kerja.
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Back to the Future II:

Pionir Sentuhan Teknologi 
di Industri Fashion

Perjalanan
ke masa depan

Bayangkan anda sampai di rumah setelah hari yang panjang di kantor. Tangan kiri memegang tas laptop dan tangan 
kanan penuh dengan kantung belanjaan. Lalu dengan mudahnya anda tinggal bilang “Hey Siri, unlace my shoes”, dan 
dalam seketika tali sepatu mengendur sehingga anda tinggal mengeluarkan kaki dari sepatu. Keren bukan? Rubrik 

kali ini akan mengulas tentang sentuhan teknologi terhadap fashion, khususnya sneakers (sepatu dengan sol karet yang 
digunakan untuk olah raga ataupun casual).

Untuk anda yang masih ingat akan sebuah 
film di tahun 1989, Back to the Future II, 
scene berikut akan terasa familiar. Marty 
McFly yang diperankan oleh Michael J. Fox 
melakukan time travel menuju tahun 2015, 
dimana ia menemukan sepatu yang bisa 
mengikat sendiri dengan hanya menekan 
sebuah tombol di pinggir sepatu. Mungkin 
hal ini terlihat sederhana dan terkesan hanya 
mimpi untuk masa itu, tetapi ide inilah yang 
memberikan inovasi revolusioner di industri 
sneakers. 

Setahun sebelumnya, seorang desainer 
sepatu yang bekerja untuk Nike, Tinker 
Hatfield dan Mark Parker (sekarang CEO 
Nike), diundang oleh sutradara Robert 
Zemeckis, dan diberi tantangan untuk 
mendesain sepatu yang menggambarkan 
teknologi dari masa depan. Zemeckis 
mengarahkan ide-ide liarnya dan 
mengungkapkan bahwa sebaiknya sepatu 
itu bisa mengambang (levitate). Tetapi 
Hatfield berpikir keras, tidak ada atlet 
yang membutuhkan sepatunya untuk bisa 
mengambang. Ia lebih condong agar sepatu 
bisa menjadi “hidup” ketika digunakan oleh 
seseorang, yang pada akhirnya muncul 
ide tali sepatu yang bisa mengencang 
menyesuaikan dengan bentuk kaki pemakai, 
dan mengendur otomatis ketika akan 
dilepas. 

Masih belum bisa mewujudkan versi nyata 
dari sepatu tersebut, pada tahun 2011, Nike 
me-release Nike Mag, sneakers yang didesain 
dengan bentuk yang sama persis seperti di 
film, tetapi tidak memiliki teknologi apapun. 
Sepatu ini dijual secara eksklusif di eBay 

Tinker Hatfield, otak dibalik desain sepatu Nike dan teknologinya (sumber : www.wired.com)

sebanyak 1500 pasang dan seluruh hasil 
penjualannya didonasikan melalui yayasan 
Micahel J. Fox. Sebuah akun instagram 
yang menjadi reseller sepatu di Indonesia, 
@keansply baru-baru (17 Desember 2019) 
ini mengiklankan sepatu tersebut dalam 
keadaan BNIB (Brand New In Box) dengan 
harga 198 juta rupiah.

Baru 28 tahun setelah film Back to the Future 
II, disertai dengan berbagai percobaan yang 
gagal selama bertahun-tahun, akhirnya 
Nike secara resmi meluncurkan Nike Mag 
yang memiliki teknologi self lacing pada 
tanggal 21 Oktober 2015. Tanggal ini dipilih 
sesuai dengan tanggal dimana Marty McFly 
tiba di tahun 2015 dengan menggunakan 
DeLorean, si mobil penjelajah waktu. 

Sepatu ini pun kemudian menjadi langka 
karena hanya di-release sebanyak 89 pasang 
dengan harga yang tentunya premium. 

Nike Mag, sepatu pertama dengan teknologi self-
lacing (sumber : www.nike.com)

www.nike.com
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Usaha Nike untuk 
membuat produksi 
masal

Bagaimana dengan 
pemain industri sepatu 
lainnya?

Kecenderungan teknologi adalah ketika 
pertama keluar akan memiliki cost yang 
sangat mahal. Tetapi seiring waktu berjalan, 
dengan pengembangan yang terus-
menerus, teknologi tersebut akan menjadi 
lebih murah dan bisa diproduksi masal. Hal 
inilah yang diharapkan Nike untuk teknologi 
self-lacing sneakers. Memakan waktu 3 tahun 
untuk mentransformasikan teknologi Nike 
Mag kedalam sepatu yang terjangkau. Pada 
bulan Februari 2019, Nike me-release Nike 
Adapt BB (Basket Ball) dengan harga $350. 
Sepatu ini dikembangkan tidak hanya untuk 
merangkul teknologi yang ada didalamnya, 
tetapi juga untuk mendukung performa 
pemakai ketika melakukan olah raga basket. 
VP Creative Director of Innovation Nike, 
Eric Avar menjelaskan bahwa olahraga 
basket dipilih untuk pengembangan 
teknologi Adapt yang pertama karena 
tingginya kebutuhan atlet terhadap sepatu 
berteknologi tersebut. 

Sebuah fakta menarik bahwa berdasarkan 
penelitian, ukuran kaki bisa membesar 
sebanyak setengah sentimeter selama 
bermain basket. Sepatu ini mampu untuk 
menyesuaikan perubahan tersebut dan akan 
bisa menyediakan level of comfort dalam 
waktu 24 menit setelah pertama kali dipakai. 
Sebuah Nike Adapt berisikan komponen 
teknologi antara lain micro controller, 505 
mAh battery, gyroscope, accelerometer, 
bluetooth module, motor, lights, pressure 

sensor, capacitive touch sensor, temperature 
sensor, and wireless charging coil. Ya benar, 
untuk charging sepatu ini menggunakan 
wireless charger, jadi cukup meletakkannya 
diatas panel yang disediakan. Sementara 
semua kendali dilakukan melalui aplikasi di 
smartphone, baik untuk mengencangkan, 
mengendurkan, cek sisa baterai maupun 
fitting pertama kali dengan kaki pengguna. 

Tidak hanya Nike, beberapa perusahaan 
lain pun ikut serta menghadirkan inovasi 
teknologi di sepatu. Puma sempat 
memperkenalkan seri Autodisc yang bisa 
mengikat sendiri, dan digunakan oleh atlet 
lari Usain Bolt dan pemain golf profesional 
Rickie Fowler. Tak hanya produsen sepatu, 
banyak juga startup company yang 
bermunculan dengan menghadirkan 
sentuhan teknologi versi mereka, yaitu 
Power Laces LLC, Powerlace Technology, dan 
Digitsole Smartshoe. Tentunya harapan kita 
sebagai konsumen bahwa teknologi ini akan 
semakin murah, sehingga kita semua bisa 
membeli sepatu-sepatu canggih ini dengan 
harga yang tidak berbeda jauh dengan 
sepatu yang kita gunakan sekarang.

Selain olahraga basket, Nike pun 
mengembangkan teknologi self-lacing 
untuk olahraga lari dengan meluncurkan 
Nike Adapt Huarache Hyper Jade pada 
tanggal 14 November 2019, yang bisa 
digunakan untuk lari, trainer dan cross-
training. Pada seri inilah Nike pertama kali 
memperkenalkan integrasi dengan Siri, 
dimana pengguna bisa membuat custom 
shorcut untuk mengasosiasikan voice 
command dan fitur-fitur yang ada di aplikasi. 
Jadi untuk pengguna iPhone, seluruh 
ekosistem akan bisa digunakan untuk 
mengendalikan sepatu ini, seperti ilustrasi 
diawal artikel yang menggambarkan voice 
command melalui Siri untuk melonggarkan 
ikatan tali sepatu.

Nike Adapt Huarache, teknologi self-lacing untuk 
olahraga lari (sumber : www.nike.com)

Nike Adapt BB, teknologi self-lacing pertama untuk produksi masal (sumber : www.sneakernews.com)
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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.

GALLERIES

TelkomGroup Sambut Hari 
Pahlawan Nasional 2019: 
Aku Pahlawan Masa Kini

TelkomGroup Lakukan 
Upacara Peringatan Hari 
Bela Negara 2019

TelkomGroup Adakan 
Serangkaian Kegiatan 
Untuk Peringati Hari Ibu

Dalam rangka memperingati Hari Bela 
Negara 2019, CEO TelkomGroup Ririek 

Adriansyah menjadi Pembina Upacara 
yang dilaksanakan di halaman Gedung 
Telkom Landmark Tower Jakarta, Kamis 
(19/12). Upacara peringatan Hari Bela 
Negara diikuti jajaran direksi dan seluruh 
karyawan TelkomGroup yang bekerja di 
area Gedung Telkom Landmark Tower. Ririek 
menyampaikan isi pidato dari Presiden 
Republik Indonesia Joko Widodo yang 
mengatakan mengenai tantangan yang 
dihadapi bangsa dan negara, semakin hari 
semakin berat dan beragam bentuknya. 
Sebagaimana yang telah diingatkan 
oleh Bung Karno, bahwa perang modern 
bukan sekadar perang militer, melainkan 
peperangan yang menyangkut seluruh 
aspek kehidupan masyarakat. Dengan 
demikian, kedepan tidak hanya militer 
yang berperan membangun ketahanan 
Indonesia, tapi juga bertujuan untuk 
menuntut peran seluruh komponen bangsa 
demi kelangsungan hidup dan keutuhan 
NKRI. Presiden Jokowi juga menekankan 
bahwa salah satu berkah yang telah 
mengantarkan kemerdekaan tanah air 
adalah digalinya kembali Pancasila sebagai 
dasar  negara, pandangan hidup bangsa, 
dan nilai dasar bela negara Lebih lanjut, 
Ririek mengatakan, manusia Indonesia yang 
unggul menjadi modal dasar pembangunan 
di segala bidang.

Memperingati Hari Pahlawan Nasional 
yang jatuh pada tanggal 10 November, 

TelkomGroup menggelar upacara di Telkom 
Landmark Tower (TLT), Jakarta pada hari 
Senin (11/11). Dengan mengusung tema 
“Aku Pahlawan Masa Kini”, TelkomGroup 
ingin menanamkan nilai-nilai kepahlawanan 
dengan mengingatkan bahwa kemerdekaan 
yang dirasakan saat ini tidaklah datang 
begitu saja, namun memerlukan perjuangan 
dan pengorbanan yang luar biasa dari para 
pendahulu negeri. Sebagaimana ungkapan 
salah seorang The Founding Fathers 
Bung Karno yang menyatakan bahwa “....
hanya bangsa yang menghargai jasa para 
pahlawannya dapat menjadi bangsa yang 
besar...”. Peringatan Hari Pahlawan ini juga 
bertujuan untuk senantiasa membangkitkan 
semangat berinovasi bagi anak-anak 
bangsa untuk menjadi pahlawan masa kini, 
sebagaimana tema yang telah diusung. 
Serangkaian kegiatan upacara peringatan 
Hari Pahlawan Nasional, diakhiri dengan 
menyanyikan lagu nasional seperti Gugur 
Bunga dan Syukur yang dipersembahkan 
oleh paduan suara TelkomGroup.

Dalam rangka memperingati Hari Ibu, 
TelkomGroup menyelenggarakan 

serangkaian kegiatan yang bertajuk 
“Perempuan Berdaya, Indonesia Maju”. 
Diawali dengan upacara pengibaran 
bendera merah putih, petugas upacara 
kali ini didominasi para perempuan 
hebat di TelkomGroup. Chief Technology 
Officer (CTO) TelkomGroup Zulhelfi 
Abidin ikut serta bertugas menjadi 
Pembina upacara di Telkom Landmark 
Tower, Jakarta pada hari Senin (22/12). 
Dalam pidatonya, Zulhelfi menyampaikan 
bahwa pelaksanaan peringatan Hari Ibu 
mengingatkan kita tentang perjuangan 
kaum perempuan Indonesia yang telah 
menempuh proses yang begitu panjang 
dalam mewujudkan persamaan peran 
dan kedudukannya dengan kaum laki-
laki. Keduanya merupakan sumber 
daya manusia dan potensi yang turut 
menentukan keberhasilan pembangunan.
Untuk memeriahkan suasana, dilakukan 
serangkaian kegiatan sebagai bentuk 
apresiasi kepada para Ibu, diantaranya 
memberikan setangkai bunga mawar 
untuk para Ibu di TelkomGroup juga 
dilakukan sebagai bentuk penghargaan atas 
segala upaya yang dilakukan baik untuk 
keluarga, lingkungan maupun perusahaan. 
Serangkaian kegiatan tersebut kemudian di 
upload di Instagram dengan memberikan 
caption mengenai inspiring women. 
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