
“Melakukan transformasi 
digital berarti harus melakukan 
perubahan yang sangat mendasar, 
baik dari segi bisnis, layanan dan 
pengembangan”
Denny Novisar Mahmuradi
Direktur Utama Bank Yudha Bhakti
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WARM GREETINGS

KUNCI SUKSES PERUSAHAAN
MENUJU TRANSFORMASI DIGITAL

WARM GREETINGS

We Are
UNSTOPPABLE!

Judi Achmadi
EVP Divisi Enterprise Service

Telkom Indonesia

Memasuki era digitalisasi saat ini, menjadi 
suatu keniscayaan bagi setiap perusahaan 
melakukan transformasi digital untuk 
meningkatkan kinerja dan daya saingnya. 
Untuk itu, Telkom Digital Solution hadir 
membantu perusahaan melakukan 
transformasi digital melalui solusi digital 
yang terintegrasi dengan mengedepankan 
customer experience (front end system) dan 
business operation (back end system) terbaik.

Dua poin penting yang menjadi kunci 
sukses perusahaan mendigitalkan front end 
system meliputi CRM (Excellent System for 
Customer Engagement) dan RM (Excellent 
Revenue Management for Transaction with 
Customer). Sedangkan untuk deliverables-
nya adalah 3M (Mudah, Murah, Manfaat).  
Untuk mewujudkan transformasi digital 

ini, Telkom Digital Solution menyediakan 
IT Solution yang meliputi solusi Customer 
Relationship Management (CRM), Payment 
Services, serta Digital Advertising. 

Sedangkan dua poin penting lainnya 
yang menjadi kunci sukses perusahaan 
mendigitalkan back end system meliputi 
OSS (Excellent Operation Support System),  
dan ERP (Excellent End to End Integrated ERP 
System).  Untuk deliverables-nya adalah 
QCDS (Quality, Cost, Delivery, Security). Hal 
ini sejalan dengan tujuan perusahaan yang 
antara lain yaitu Drive Up SLA, Drive Down 
Cost, Speed Up Delivery Time to Market, 
dan Drive Up Security. Untuk mewujudkan 
transformasi digital ini, Telkom Digital 
Solution menyediakan IT Solution yang 
meliputi solusi Business Process Outsourcing 

(BPO) / Business Process Management (BPM), 
ICT System Integration, M2M / IoT, Managed 
Network Services, Device / Hardware & 
Mobility Management, Data Center & 
Cloud Services, Satellite Services, serta 
Communication, Data & Internet Connectivity.

Keempat poin penting itulah
CRM, OSS, RM, dan ERP yang menjadi kunci 
sukses perusahaan menuju transformasi 
digital atau untuk lebih mempermudah 
mengingatnya, kita singkat dengan sebutan 
CORE. Detail informasi terkait IT Solution 
yang disediakan oleh Telkom Digital 
Solution dapat dilihat pada 
www.telkomdigitalsolution.com atau 
Account Manager kami yang selalu siap 
membantu Anda. 

Selain implementasi IT Solution tersebut, 
‘people’ merupakan modal utama yang 
harus ditransformasikan terlebih dahulu 
dalam rangka mensukseskan transformasi 
digital perusahaan. Modal utama tersebut 
disatukan dan dikokohkan dengan ‘Strong 
Digital Culture’, karena budaya yang kuat 
menjadi landasan dasar dalam membangun 
dan mempermudah proses transformasi 
digital perusahaan. Untuk itu,Telkom Digital 
Solution siap membantu perusahaan Anda 
melakukan transformasi digital.

Akhir kata, perkenankanlah kami atas 
nama Manajemen Telkom Indonesia 
mengucapkan terima kasih atas 
kepercayaan Bapak/Ibu untuk bekerjasama 
dengan Telkom Group. 
Selamat menunaikan ibadah 
puasa Ramadhan 1440H bagi yang 
menjalankannya, semoga kita selalu 
diberikan keberkahan dan kelancaran serta 
kesehatan. Amin.

Pelanggan Telkom Indonesia yang terhormat,
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CEO Telkom terima penghargaan 
Anugerah Indonesia Maju, Harry M. Zen 

dinobatkan sebagai The Best CFO in 
Compliance & Governance diajang CFO 

BUMN Award 2019, Telkom raih Gold 
Winner Kategori Annual Report Sub 

Kategori BUMN diajang Public Relations 
Indonesia Awards 2019. 

Baca selengkapnya!

Tidak akan pernah habis jika membahas 
wisata di Bandung, mulai dari tempat, 
makanan, dan budaya yang ditawarkan 
kota ini. Kali ini, kami siapkan secara 
khusus untuk Anda yang ingin merasakan 
wisata alam dengan berkemah, mengenal 
sejarah, ataupun sekedar bersantai 
dan menghirup udara segar. Yuk, intip 
lokasinya!

Berbuka puasa bersama teman dan 
keluarga ala Timur Tengah? Mengapa 
tidak? Restoran Timur Tengah ini 
menawarkan menu yang tidak biasa. 
Anda dapat merasakan cita rasa makanan 
mulai dari Maroko, Turki, Arab, dan lain 
sebagainya. Tidak ada salahnya untuk 
dicoba. Berikut kami rangkum hanya 
untuk Anda!

Puasa bukan menjadi alasan untuk tidak 
bersemangat. Yuk intip tips tetap bugar 
saat berpuasa. Baca juga artikel mengenai 
teknologi terbaru perubahan gaya 
berkendara masyarakat urban menuju 
lingkungan yang lebih baik

Lihat kegiatan Telkom dalam upaya 
mendukung digitalisasi perusahaan

Ketahui lebih dalam mengenai teknologi 
Omnichannel, sistem pintar yang mampu 

menghadirkan seamless experience dalam 
menciptakan customer experience (CX) 

yang lebih baik

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 
(PSAK) 71 merupakan adopsi dari 

International Financial Reporting Standard 
(IFRS) 9 yang akan diberlakukan di 

Indonesia pada tanggal 1 Januari 2020. 
Baca selengkapnya mengenai PSAK 71 

dan artikel lainnya

"Melakukan transformasi digital berarti 
harus melakukan perubahan yang sangat 

mendasar, baik dari segi bisnis, layanan, dan 
pengembangan." Baca lebih lanjut mengenai 

digitalisasi Bank Yudha Bhakti (BYB)
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CEO Telkom Terima Penghargaan 
Anugerah Indonesia Maju 2018-2019

Direktur Keuangan Telkom Raih Penghargaan
di Ajang CFO BUMN Award 2019

Anugerah Indonesia Maju 2018-
2019 merupakan sebuah apresiasi 
atas capaian dan kerja keras dalam 

Direktur Keuangan PT 
Telekomunikasi Indonesia, Tbk 
(Telkom) Harry M. Zen ditetapkan 

mewujudkan Indonesia maju dan menjadi 
negara terkemuka dalam kekuatan ekonomi 
dunia. Anugerah ini terbagi kedalam lima 

kelompok penerima yaitu Korporasi Merah 
Putih, BUMN Merah Putih, Menteri dan 
Pejabat Negara Merah Putih, Tokoh Merah 
Putih, serta Anugerah Khusus. 

Direktur Utama Telkom Alex J. Sinaga 
menerima Anugerah Indonesia Maju 2018-
2019 atas peran Telkom sebagai penggerak 
konektivitas broadband Indonesia yang 
masuk ke dalam kelompok Anugerah BUMN 
Merah Putih. Penghargaan diserahkan oleh 
Direktur Utama Harian Rakyat Merdeka, 
Margiono dan Founder & Komisaris Warta 
Ekonomi, Fadel Muhammad di Jakarta, 
Senin (8/4).

Anugerah Indonesia Maju diharapkan 
dapat memberikan inspirasi kepada seluruh 
elemen bangsa ini untuk bertindak dan 
beraksi dalam kerangka yang sama, untuk 
satu tujuan, yaitu Indonesia Maju.

sebagai The Best CFO in Compliance & 
Governance pada ajang “Chief Financial 
Officer BUMN Award 2019” yang digelar 

oleh Harian Bisnis Indonesia. Penyerahan 
penghargaan dilaksanakan di Dua Mutiara 
Ballroom JW Marriot Hotel, Jakarta, Selasa 
(26/3). 

CFO BUMN Award 2019 adalah bentuk 
apresiasi bagi pemimpin tertinggi di bagian 
keuangan BUMN yang telah melakukan 
inovasi dan transformasi. Perusahaan BUMN 
tidak semata-mata mengejar keuntungan 
tetapi juga menekankan perannya sebagai 
agen pembangunan dalam hal pelayanan 
publik. Karena itulah, tugas CFO di sebuah 
BUMN menjadi penting untuk dapat survive 
sekaligus tumbuh di tengah berbagai 
kepentingan.

Penghargaan yang mengusung tema 
"Komitmen Membangun Negeri" 
memberikan apresiasi kepada CFO BUMN 
yang mampu berperan signifikan dalam 
melakukan perubahan di perusahaan 
sekaligus memiliki komitmen dalam 
pembangunan  di tengah kondisi tantangan 
perekonomian yang tidak mudah. 
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Mangoesky Terima Penghargaan Sebagai
Layanan Internet Terbaik di Daerah Rural

MangoeSky yang merupakan 
produk dari PT Telkom 
Satelit Indonesia (Telkomsat) 

menerima penghargaan sebagai Layanan 
Internet Terbaik di daerah Rural pada acara 
The Most Inspiring and Innovative Figure 
Awards 2019, yang bertemakan Apresiasi 
untuk Lembaga Pemerintahan, BUMN, 
BUMD, Tokoh, Perusahaan, Pendidikan, dan 
Profesional.

VP Segment 2 Telkomsat, Hari Usmayadi 
mengatakan penerimaan penghargaan 
dilandasi atas beberapa penilaian terkait 
pelayanan MangoeSky kepada masyarakat 
di daerah rural Indonesia. Penilaian tersebut 
meliputi jumlah pelanggan, kesetiaan 
pelanggan, dan churn rate customer. 

“Kami bersyukur atas capaian ini dan kami 
akan terus mengutamakan kepuasan 
pelanggan dengan memberikan kualitas 

Telkom Raih Gold Winner di Ajang
Public Relations Indonesia Award 2019

P
T Telekomunikasi Indonesia, 
Tbk (Telkom) berhasil meraih 
Gold Winner Kategori Annual 

Report Sub Kategori BUMN pada 
Malam Penganugerahan The 4th 
Public Relations Indonesia Award 
(PRIA) 2019 yang diselenggarakan 
oleh PR Indonesia pada tanggal 
28 Maret 2019 di Hotel Trans 
Luxury, Bandung. PRIA merupakan 
penghargaan bergengsi dan 
komprehensif bagi kehumasan 
Indonesia. Ajang tahunan ini juga 

menjadi barometer keberhasilan 
Humas. Dalam acara malam 
penganugerahan PRIA ke-4 2019 
kali ini hadir 600 Humas instansi 
pemeritah dan perusahaan 
se-Indonesia. Asmono Wikan, 
Founder dan CEO PR Indonesia 
mengatakan bahwa PRIA 
merupakan komitmen PR 
Indonesia dalam mengapresiasi 
kinerja Humas dari korporasi, 
Kementerian, lembaga dan 
pemerintah daerah.

internet satelit yang stabil di daerah 
rural serta pelayanan after sales yang 
menjadi andalan layanan yang dilakukan 
oleh kesiapan tenaga terampil teknisi 
yang tersebar nasional,” kata Hari dalam 
keterangan tertulisnya, Rabu (21/3/2019).

Ia menambahkan dengan jumlah pelanggan 
MangoeSky mencapai ribuan dan tersebar 
di seluruh daerah Indonesia, jumlah ini 
terbilang besar untuk broadband internet 
access melalui media satelit.

Pelayanan cakupan wilayah yang luas 
berpengaruh pada cakupan pelanggan 
yang besar dan tersebar di wilayah 
Indonesia terutama pelanggan yang berada 
di wilayah rural.

Menurut Hari, pelanggan yang setia 
juga menjadi alasan MangoeSky 
menerima penghargaan. MangoeSky 
mengutamakan kepuasan pelanggannya 
dengan memberikan pelayanan terbaik 
meliputi bonus STB TV setiap melakukan 
pemasangan baru, kemudahan melakukan 
top up, serta pelayanan after sales yang 
baik dan tanggap bila terjadi masalah 
pada produk, bahkan sebelum pelanggan 
mengadukan komplain.

“Kesetiaan pelanggan tersebut berkaitan 
pula dengan prosentase peralihan 
pelanggan (churn rate). Terbukti bahwa 

MangoeSky memiliki nilai persentase 
rendah untuk pelanggan yang berhenti 
berlangganan,” katanya.

Seperti yang diketahui, bahwa MangoeSky 
tidak hanya memberikan solusi kepada 
masyararakat daerah rural, tetapi dapat 
mendukung pemerintah untuk menurunkan 
index digital devide atau kesenjangan 
digital di Indonesia dengan berbagai 
upaya terutama untuk daerah 3T (Terluar, 
Terdepan, dan Tertinggal).

Teknologi informasi serta ketersediaan 
internet di daerah pedalaman termasuk 
upaya pengembangan smart city yang 
tentunya akan dapat meningkatkan taraf 
hidup masyarakat pada khususnya dan 
pengembangan perekonomian daerah pada 
umumnya.

Informasi lebih lanjut mengenai layanan 
mangoesky : 
www.mangoesky.com - Sales.mangoesky@
metrasat.co.id 

We are committed to provide the highest level of 
seamless data centre solutions to our customers 
in the region. Supported by our proprietary 
self-owned submarine cable network, our       
comprehensive colocation services are designed 

to be flexible, modular, seamless, and scalable in order to 
meet your business needs.
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PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk 
(Telkom) mengakuisisi perusahaan 
menara PT Persada Sokka Tama 

(PST) melalui anak usahanya, PT Dayamitra 
Telekomunikasi (Mitratel). Akuisisi tersebut 
dilakukan untuk memperkuat bisnis Mitratel 
di bidang menara telekomunikasi.
Penandatanganan Akta Jual Beli Saham 
dilakukan antara Direktur Utama Mitratel 

Telkom Akuisisi Pemain Besar
di Industri Menara Telekomunikasi

Perkuat Jaringan dan Layanan di Industri Telekomunikasi

Telkom Gelar Bersih-Bersih Kampung 
Sehat di Kalimantan Barat

Meriahkan HUT ke-21 Kementerian BUMN

Dalam rangka HUT ke-21 Kementerian 
BUMN, PT Telkom Indonesia (Persero) 
Tbk (Telkom) dan PT (Persero) 

Kawasan Industri Medan menggelar Padat 
Karya Tunai dan Sosial Milenial melalui 
kegiatan Bersih-Bersih Kampung Sehat di 
Desa Sungai Rengas, Kecamatan Kakap, 
Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan 
Barat (10/4). Kegiatan tersebut dilaksanakan 
untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas 
pemberdayaan masyarakat melalui 
penciptaan lapangan kerja serta memupuk 
rasa kebersamaan antara masyarakat dan 
BUMN.

“Bersih-Bersih Kampung Sehat merupakan 
salah satu kegiatan dalam rangkaian 
HUT ke-21 Kementerian BUMN dan 
menjadi wujud kontribusi BUMN untuk 

meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan 
masyarakat,” ujar Vice President Corporate 
Communication Telkom Arif Prabowo.
 
Dikatakan Arif kegiatan “Bersih-Bersih 
Kampung Sehat” merupakan perwujudan 
kehadiran BUMN yang senantiasa 
memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya untuk Negeri dan mendorong 
partisipasi masyarakat untuk membangun 
daerah.
 
Kegiatan Bersih-Bersih Kampung Sehat di 
Desa Sungai Rengas ini diisi dengan kerja 
bakti betonisasi jalan melalui konsep padat 
karya tunai yang melibatkan 300 orang 
yang merupakan warga sekitar dan 20 
orang diantaranya adalah milenial BUMN 
dengan total bantuan Rp300 juta. Betonisasi 

dilakukan pada jalan penghubung Desa 
Sungai Rengas sepanjang 700 meter. Tidak 
hanya itu, kegiatan ini juga dimeriahkan 
dengan sharing session oleh milenial.
 
Dalam kesempatan yang sama, Telkom juga 
menyalurkan bantuan sarana pendidikan 
dan perbaikan sarana ibadah yang 
disalurkan melalui Program Kemitraan dan 
Bina Lingkungan (PKBL). Bantuan yang 
disalurkan berupa pembangunan Taman 
Pendidikan Al-Qur’an (TPA) Hidayatus 
Siddiqin senilai Rp150 juta, perbaikan 
MCK dan tempat wudhu Masjid Hidayatus 
Siddiqin senilai Rp40 juta.

Herlan Wijanarko 
dan pemegang 
saham PST di 
Jakarta beberapa 
waktu yang lalu.

“Setelah 
pengambilalihan 
saham ini, Mitratel 
resmi menjadi 
pemegang 
saham mayoritas 
di PST sebesar 
95%,” ujar Vice 
President Corporate 

Communication Telkom Arif Prabowo 
di Jakarta, Kamis (14/3). Dijelaskan Arif, 
nantinya Perseroan juga akan membeli sisa 
saham PST senilai 5%, sehingga Mitratel 
akan memiliki 100% (99,99%) kepemilikan 
saham PST, selambat-lambatnya 24 bulan 
setelah tanggal akta jual beli saham.

Direktur Utama Mitratel Herlan Wijanarko 
menyatakan bahwa portofolio menara 
telekomunikasi yang dimiliki oleh PST 
akan melengkapi dan memperkuat 
portofolio menara telekomunikasi Mitratel. 
“Bergabungnya PST diyakini dapat 
meningkatkan efisiensi bisnis operasional 
Mitratel,” tegasnya.

Mitratel adalah anak usaha Telkom yang 
komposisi kepemilikan sahamnya dimiliki 
100% (99,99%) oleh Telkom. Mitratel fokus 
di bisnis menara telekomunikasi. Sampai 
saat ini, Mitratel telah mengelola lebih 
dari 12.500 menara telekomunikasi yang 
tersebar di seluruh Indonesia.

Adapun, PST adalah perusahan yang 
bergerak di bisnis menara telekomunikasi 
yang memiliki lebih dari 1.000 menara yang 
tersebar di beberapa wilayah di Indonesia.
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Sebagai wujud komitmen Telkom untuk 
mendukung perkembangan ekosistem 
digital Indonesia, PT Telkom Indonesia 

(Persero) Tbk (Telkom) menyelenggarakan 
pameran dan konferensi tahunan bertajuk 
“AMIGO Innovation Summit”. Acara yang 
berlangsung selama 2 hari pada 19 - 20 
Maret 2019 di Auditorium Telkom Landmark 
Tower ini merupakan acara kolaborasi dari 
dua program inovasi Telkom, yakni Digital 
Amoeba dan Indigo Creative Nation. Dibuka 
oleh SVP Media & Digital Business Telkom, 
acara AMIGO Innovation Summit 2019 juga 
turut dihadiri oleh Direksi BUMN, pelaku 
startup internal dan eksternal Telkom, 
komunitas digital dan masyarakat umum.
Direktur Digital & Strategic Portfolio 
Telkom David Bangun mengatakan “Acara 
ini  menjadi momen yang tepat untuk 
berbagi wawasan dan pengalaman bagi 
para pelaku dan komunitas digital di 
era digital disruption serta merupakan 
salah satu bentuk komitmen Telkom untuk 
mendukung perkembangan ekosistem 
digital Indonesia.”

AMIGO Innovation Summit 2019 meliputi 
lima kegiatan antara lain Corporate 
Innovation and Innovator Development 

Conference, Amoeba and Indigo Creative 
Nation Startup Exhibition, The Mentor 
#3, Pitch Battle, serta Indigo Demo Day 
2019. Hadir pula sebagai pembicara, figur 
nasional maupun internasional di industri 
digital seperti Stefan Lindegaard (Founder 
Silicon Valley Fast Track), Nathania Christy 
(Head of Global Insight Trend Watching), 
Hugo Messer (Founder Ekipa), Fajrin Rasyid 
(President & Co-Founder Bukalapak), Rene 
Suhardono (President Commissioner PT. 
Pembangunan Jaya Ancol, Tbk).

Selain konferensi, ada pula sesi 
peluncuran Corporate Innovation Alliance, 
yaitu kumpulan beberapa perusahaan 
yang tergabung dalam aliansi untuk 
pengembangan manajemen inovasi di 
perusahaan. Tidak hanya itu, sebanyak lebih 
dari 70 produk digital hasil Program Digital 
Amoeba dan binaan Indigo Creative Nation 
ditampilkan dalam pameran tahunan ini.

Digital Amoeba merupakan corporate 
innovation lab milik Telkom yang sejak 
tahun 2017 ditujukan untuk merangsang 
ide-ide dari karyawan Telkom agar dapat 
menghasilkan bisnis digital. Sedangkan 
Indigo Creative Nation adalah program 

inkubasi dan akselerasi startup digital dalam 
mengembangkan inovasi produk digital 
agar memiliki value tinggi di pasar. Hingga 
saat ini Indigo Creative Nation menjadi 
program inkubasi/akselerasi startup 
terlengkap di Asia Tenggara yang telah 
menginkubasi 111 startup sejak tahun 2013.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai 
AMIGO Innovation Summit 2019,  dapat 
diakses melalui situs amigosummit.id, 
serta akun Instagram Digital Amoeba (@
digitalamoeba) dan Indigo Creative Nation 
(@indigo4nation).

Ajang Unjuk Digital
Ecosystem Indonesia

Telkom Gelar AMIGO Innovation Summit 2019

Enterprise Digital Solution Magazine  |  Mei 2019 9
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IndiHome sebagai layanan triple play 
milik PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk 
(Telkom) terus berkiprah turut serta 

membangun masyarakat digital Indonesia. 
Tahun 2019, IndiHome mengawali langkah 
baru dengan mengusung tema “Wujudkan 
dari Rumah” yang diluncurkan Menteri 
BUMN Republik Indonesia, Rini M. Soemarno 
didampingi Direktur Utama Telkom Alex 
J. Sinaga dan Direktur Consumer Service 
Telkom Siti Choiriana pada event The Next 
IndiHome yang diselenggarakan di Jakarta, 
Senin (25/3). Acara yang turut dihadiri 
Direksi BUMN, authorized dealer dan milenial 
BUMN ini, mencerminkan semangat 
dan citra baru IndiHome yang mengajak 
masyarakat Indonesia mengambil langkah 
nyata untuk mewujudkan mimpi dimulai 
dari lingkup terkecil yaitu keluarga, melalui 
layanan telekomunikasi, informasi media 
dan edutainment yang berkualitas.

Menteri BUMN RI Rini Soemarno 
mengatakan, sebagai BUMN, Telkom 
menghadirkan IndiHome dengan visi untuk 
dapat terus memajukan keluarga Indonesia 
dan meningkatkan kecerdasan anak-anak 
bangsa, melalui konten-konten yang 
mendukung pendidikan dan kreativitas. Hal 
ini dapat dilakukan mulai dari lingkungan 
terkecil yaitu lingkungan keluarga di rumah. 
Kegiatan yang bertemakan ‘Wujudkan 
Dari Rumah’ ini kembali mengawali 
langkah IndiHome di tahun 2019 untuk 
terus mendukung masyarakat Indonesia 
merealisasikan mimpinya.

“Saat ini IndiHome melayani lebih dari 
5,5 juta pelanggan di seluruh Indonesia. 
Diharapkan ke depannya, seluruh 
masyarakat dapat merasakan semangat 
baru IndiHome melalui layanan dan 
konten yang semakin berkualitas. Sejalan 
dengan komitmen Pemerintah untuk terus 
mendorong percepatan teknologi dan akses 
informasi, hadirnya IndiHome semoga dapat 
menjadi motor penggerak masyarakat 
digital Indonesia,” jelas Rini Soemarno.

Pada kesempatan yang sama, Direktur 
Utama Telkom Alex J. Sinaga mengatakan, 
“Dengan inovasi tiada henti, Telkom 
menghadirkan The Next IndiHome untuk 
menemani keluarga Indonesia. The Next 
IndiHome membawa suasana keluarga 
menjadi lebih harmonis, happy, kreatif, 
dan penuh gairah. Ini merupakan wujud 
komitmen Telkom Indonesia, memberikan 
yang terbaik bagi keluarga Indonesia.”

The Next IndiHome hadir dengan brand 
asset baru dan kampanye digital 
#WujudkanDariRumah untuk menginspirasi 
keluarga Indonesia, berkolaborasi dengan 
Isyana Sarasvati, Jefri Nichol dan Keluarga 
Sasono sebagai Brand Ambassador. Ketiga 
figur ini menjadi representasi dari semangat 
The Next IndiHome untuk mengajak 
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Luncurkan Digital Movement 
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The Next IndiHome
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menggunakan teknologi fiber optik yang 
menawarkan layanan triple play yang 
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dan meningkatkan kualitas di segala aspek, 
baik infrastruktur, layanan maupun konten. 
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Memiliki fitur Over The Top (OTT) dengan 
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CATCHPLAY, HOOQ, Edukids, dan HBO 
GO, serta memiliki variasi konten inhouse, 
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HBO Family HD (Ch.994), Cinemax HD 
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pelanggan IndiHome dapat merasakan 
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Selain IndiHome, Telkom juga memberikan 
akses broadband melalui wifi gratis 
ke 514 IKK (Ibu Kota/Kabupaten) di 
seluruh Indonesia, untuk mendukung 
pembangunan nasional. Pada tahun 2018, 
Telkom telah memiliki 30,12 juta home-
passed jaringan akses fiber optik, 
382.870 wifiaccess dan 161.652 km fiber 
optik.
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ARTICLES

Penetapan Pernyataan 
Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK)71 

yang mulai berlaku pada 1 
Januari 2020 di Indonesia perlu 
dipersiapkan secara maksimal 
oleh industri Perbankan dari 
segala aspek mulai dari sumber 
daya, bisnis, hingga infrastruktur 
teknologi yang handal yang 
sesuai dengan regulasi terkini 
secara efektif tanpa mengurangi 
cost benefit.

Guna mempertegas dukungan 
bagi sektor perbankan 
dalam memasuki babak baru 
standar pelaporan keuangan 
berbasis PSAK71 yang telah 
ditetapkan Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) per 1 Januari 
2020, TelkomGroup berinisiatif 
menyelenggarakan event 
Banking Executive Summit yang 
bertajuk “Digitize Your Bank 
Compliance through PSAK71” 
di Jakarta (20/3). Acara ini 
menjadi ajang sharing session 
bagi para eksekutif dan praktisi 
IT di industri perbankan, untuk 
bersama-sama dengan para 
staf ahli dan juga regulator  
membahas strategi dan langkah 
konkret Perbankan dalam 
mengimplementasi standar 
PSAK 71. Dalam sambutannya, 
Executive Vice President Divisi 
Enterprise Service PT Telkom 
Indonesia, Tbk (Telkom) Judi 
Achmadi mengatakan bahwa 
TelkomGroup mendukung 
penuh berlakunya standar 
PSAK71 di entitas perbankan 
yang telah disahkan oleh 
Dewan Standard Akuntansi 
Keuangan IAI (DSAK IAI) serta 
diawasi oleh BI dan OJK sebagai 
komitmen dari regulator 
terhadap keputusan DSAK IAI.

“Selain membahas aspek 
kesiapan sumber daya, upaya di 
masa transisi, hingga kesiapan 

infrastruktur teknologi yang 
penting bagi perbankan dalam 
meningkatkan business value, 
melalui Banking Executive 
Summit, TelkomGroup ingin 
menjawab kekhawatiran public 
terkait kenaikan pencadangan 
dalam PSAK71 melalui skema 
expected loss, hingga membahas 
proyeksi cost investment 
untuk mengadopsi dukungan 
aplikasi dan infrastruktur 
hybrid cloud yang mumpuni 
untuk mengoperasikan 
layanan berstandar PSAK71 
serta mendukung kepatuhan 
akan PP 82/2012 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan 
Transaksi Elektronik yang 
ditujukan untuk menjaga aspek 
kedaulatan, keamanan, dan 
perlindungan data konsumen 
bank agar tidak tersebar kepada 
pihak di luar wilayah Indonesia”, 
lanjut Judi.
 
Aplikasi ARIUM PSAK71

Salah satu anak perusahaan 
Telkom yang bergerak di bidang 
aplikasi inti perbankan dan 
sistem integrasi yang telah 
dipercaya oleh lebih dari 80 
klien dari sektor Perbankan 
dan Finansial, Telkomsigma, 
menghadirkan solusi aplikasi 

Melalui Banking Executive Summit 2019
TelkomGroup Dukung Penuh Persiapan Implementasi PSAK71

yang bernama ARIUM PSAK71. 
Aplikasi ARIUM PSAK71 sudah 
teruji memenuhi persyaratan 
PSAK71 dengan solusi inovasi 
yang berlandaskan prinsip 
cost leadership sehingga dapat 
terjangkau oleh perbankan 
di Indonesia.  Melalui ARIUM 
PSAK71, Telkomsigma 
memberikan paket solusi yang 
siap diaplikasikan secara terukur 
yang tersedia mulai dari tahap 
konsultasi untuk modeling 
standard, training, infrastructure 
system dan integrasi data 
dalam bentuk managed 
service dengan pelaksanaan 
implementasi yang hanya 
membutuhkan waktu 4 bulan. 
“Diharapkan solusi aplikasi 
PSAK 71 dari Telkomsigma 
dapat memberikan cost 
benefit yang unggul dengan 
layanan operasional terbaik 
serta dapat memberikan 
kontribusi yang nyata bagi 
terlaksananya transparansi 
perbankan di Indonesia,  
sehingga perbankan mampu 
segera merancang jadwal 
dan memulai implementasi 
PSAK71 tanpa khawatir dengan 
berbagai issue yang ada terkait 
dengan implementasi dan juga 

operational aplikasi PSAK 71,” 
ujar Iskriono Windiarjanto, CEO 
Telkomsigma.

Hybrid Cloud

Solusi hybrid cloud yang 
disediakan oleh Telkomtelstra, 
anak perusahaan Telkom yang 
bergerak di bidang solusi 
teknologi, menggunakan pusat 
data yang terletak di Indonesia 
sebagai jawaban untuk 
kepatuhan akan kedaulatan 
data. Hybrid cloud menjadi solusi 
perbankan dalam menyikapi 
kepatuhan akan Peraturan 
Pemerintah Nomor 82/2012. 
Solusi cloud  terdepan ini 
memungkinkan Perbankan 
Indonesia untuk menyimpan 
Data Elektronik Strategis yang 
sensitif secara on-premise di 
wilayah Indonesia tanpa harus 
takut kehilangan kemampuan 
yang fleksibel untuk melakukan 
pengembangan dan inovasi 
bisnis. “Sebagai perusahaan 
lokal dengan standar 
kualitas global, Telkomtelstra 
menyediakan hybrid cloud 
yang dapat membantu industri 
Perbankan di Indonesia 
untuk menaati kebijakan 
data dalam negeri dan disaat 
bersamaan meningkatkan 
produktivitas melalui platform 
untuk pengembangan 
inovasi terdepan Perbankan,” 
ungkap Agus F. Abdillah, 
Chief of Product and Synergy 
Telkomtelstra.  Melalui layanan 
hybrid cloud menggunakan 
solusi Azure Stack dari 
Microsoft, Telkomtelstra adalah 
pilihan terpercaya dalam 
mengoptimalkan investasi bisnis 
Perbankan dengan memakai 
infrastruktur yang berada di 
Indonesia.
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ada akhir 2018, PT Sigma Cipta Caraka 
(Telkomsigma) telah meram pungkan 
proses akuisisi mayoritas saham atas 
PT Collega Inti Pratama (Collega). Ini 

berarti, saat ini Collega telah menjadi bagian 
dari PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) 
Group yang menaungi puluhan anak usaha di 
segala bidang. Hal ini tentunya memberikan 
dimensi baru kepada Collega untuk memberikan 
solusi teknologi terkini bagi konsumennya.

“Telkom ini maunya jadi nomor satu. Akuisisi 
Collega adalah salah satu strategi Telkom Group 
untuk menjadi nomor satu di dunia ICT 
perbankan,” kata Iskriono Windiarjanto, CEO 
Telkomsigma.

Iskriono menambahkan, dengan akuisisi 
Collega, maka Telkomsigma kini menjadi market 
leader penyedia ICT untuk BPD. Sebelumnya, 
klien Telkomsigma berjumlah 6 BPD, sedangkan 
Collega memiliki 13 BPD sebagai kliennya. 
Dengan bergabungnya Collega di bawah ben
dera Telkomsigma, maka total kliennya menjadi 
19 dari total 28 BPD di seluruh Indonesia.

Bagi Collega sendiri, dengan bergabung 
dengan Telkom Group, maka layanan yang 
disediakan oleh perusahaan yang berdiri pada 3 
Februari 2001 ini akan semakin bervariasi. 
Layanan yang telah dimiliki oleh Telkom seperti 
data center, system integration, dan sebagainya 
itu kini juga dapat diberikan oleh Collega kepada 
konsumennya berkolaborasi dengan Telkom 
Group.

“Tidak menutup kemung kinan nanti kita 
akan ber kolaborasi dengan anak usaha Telkom 
lainnya. Bentuknya bisa saja dengan paket 
bundling dengan layanan yang telah dimiliki 
atau program lainnya. Bahkan, nanti kita bisa 
saja melebarkan sayap ke bank umum, tidak 
hanya Bank Pembangunan Daerah saja,” imbuh 
Eko Dedi Rukminto, Direktur Utama Collega.

P

Jajaran direksi Collega yang baru saja 
dilantik pada awal 2019 ini pun bertekad 
mewujudkan target tersebut. Eko Dedi Rukminto, 
yang dipercaya memegang komando sebagai 
Direktur Utama, didampingi oleh Navyta Maria 
Siregar sebagai Direktur Business & Product 
Development, serta Didik Imam Waluja sebagai 
Direktur Service Delivery & Operation.

Layaknya pemain ICT perbankan, Collega 
memiliki tiga pilar usaha, yakni Core Banking 
System (CBS), Switching dan Surrounding. Jika 
peluang di CBS dan Switching pertumbuhannya 

Collega Siap Menjawab 
Kebutuhan Teknologi Perbankan
Bergabungnya Collega ke dalam Telkom Group memperbesar kapasitasnya untuk menjawab 
kebutuhan layanan teknologi perbankan yang semakin bertambah. Dukungan Telkom Group di lintas 
industri tentunya menjadi peluang besar bagi pengembangan Collega ke depan.

relatif stabil, berbeda dengan pilar Surrounding 
yang berisi pengembangan bisnis bank dan 
compliance. Seiring dengan perkembangan 
teknologi dan penyesuaian regulasi yang terus 
berlangsung, peluangnya akan terus ber
kembang.

Eko menambahkan, Surrounding potensinya 
sangat besar. Jika CBS dalam satu bank cukup 
satu saja, maka Surrounding jumlahnya tidak 
terbatas, tergantung kebutuhan dan tuntutan 
bank yang bersangkutan. Sebagai contoh, 
dengan adanya aturan pemerintah untuk 
mewujudkan kemampuan dan ke mandirian 
daerah serta mem perkuat struktur penerimaan 
daerah, ada peran Bank Pembangunan Daerah 
(BPD) yang harus dioptimalkan. Selain itu, 
dalam waktu dekat juga akan ada penerapan 
standar akuntansi baru yang harus diikuti, yaitu 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 71 
(PSAK 71).

Optimalisasi Pendapatan Daerah
Sebagai provider teknologi bagi BPD, 

tentunya Collega harus bergerak cepat dalam 
memfasilitasi bank daerah dengan menghadirkan 
solusi end to end untuk mengoptimalkan pe
ngelolaan pendapatan dan pengeluaran daerah 
yang berbasis elektronik/digital. Eko mema
parkan, solusi end to end yang dimaksud ini 
dikelompokkan menjadi 4 area yang masing
masing saling terintegrasi. 

Solusi pertama adalah optimalisasi mo
nitoring estimasi pendapatan yang bertujuan 
untuk mempermudah monitoring potensi pene
rimaan pajak. Collega menyediakan solusi 
Tapping BOX, Web Service  yang dapat di 
pasang di merchantmerchant, sehingga setiap 
transaksi yang terjadi akan secara otomatis 
terekam pajak yang harus di setorkan ke 

Eko Dedi Rukminto, Direktur Utama Collega
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    Iskriono menambahkan, dengan akuisisi 
Collega, maka Telkomsigma kini menjadi 
market leader penyedia ICT untuk BPD. Dengan 
bergabungnya Collega di bawah bendera 
Telkomsigma, maka total kliennya menjadi 19 
dari total 28 BPD di seluruh Indonesia.
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pemerintah. Sementara itu, untuk merchant
merchant yang belum memiliki sistem tersebut, 
Collega menyediakan e-POS yang dapat 
membantu mempermudah pengelolaan ke
uangan selain merekam pajak dari setiap 
transaksi.

Kedua, optimalisasi pendapatan dengan 
kemudahan pembayaran pajak daerah yang 
mencakup pajak kendaraan, PBB, Air, PHR, 
Pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak lainnya, 
serta retribusi daerah. Tentunya dengan pem
bayaran secara online (online payment), atau 
melalui electronic channel yang dimiliki oleh 
Bank seperti ATM, Mobile Banking, internet 
banking. Atas kerjasama Collega dengan salah 

satu Internet Payment Gateway (IPG), maka 
pembayaran pajak dapat dilakukan di ~35.000 
merchant offline maupun online (ecommerce) 
di seluruh indonesia dengan menggunakan 
Digital Wallet (QR Technology) maupun kartu 
(Card Base).

Selanjutnya, ada optimalisasi pengeluaran 
daerah berbasis digital dengan implementasi 
Kasda Online (SP2D Online) yang meng
integrasikan sistem informasi keuangan daerah 
dengan Bank. Sehingga pembayaran SP2D dan 
pembayaran pajaknya dapat dilakukan secara 
real time. Selain itu, masih ada implementasi 
Cash Management System (CMS) untuk me
nangani pembayaranpembayaran lainnya.

Terakhir, optimalisasi Management Infor
mation System (MIS & Data Analytic) yang 
dilengkapi dengan Executive Dashboard 
(Business Performance Dashboard). Untuk 
memenuhi kebutuhan top level pemerintah 
daerah dalam mengakses data finansial yang 
bersumber dari pendapatan berbagai pajak dan 
retribusi maupun pengeluaran daerah yang 
strategis, Executive Dashboard dapat diakses 
secara mudah melalui perangkat mobile 
(gadget).

Dengan solusi yang terintegrasi ini, diharap
kan pendapatan asli masingmasing daerah 
menjadi lebih efektif dan aman dari kebocoran. 
“Karena pada akhirnya, PAD akan menjadi 

Otoritas Jasa Keuangan:
Bank Perlu Mempercepat 
Implementasi Penerapan PSAK 71

ANyA dalam hitungan bulan, penerapan Pernya
taan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 
akan diberlakukan. Tanggal 1 Januari 2020, 

PSAK 71 resmi menggantikan PSAK 55 yang 
selama ini diberlakukan. Namun ada beberapa 
bank yang belum mengimplementasikan standar 
baru itu.

Standar akuntansi adopsi dari International 
Financial Report Standards (IRFS) 9 ini mensya
ratkan bank harus mengalokasikan pencadangan 
lebih besar agar bisa lebih siap menghadapi krisis. 
Menurut Boedi Armanto, Deputi Komisioner Pengawas 
Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan (OJK), beberapa waktu 
lalu, menegaskan alokasi cadangan yang lebih besar ini harus 
diantisipasi bank mulai dari sekarang.  

Boedi Armanto menegaskan, OJK sudah meminta bank agar 
menyiapkan action plan sejak Oktober 2017 terkait peningkatan 
pemahaman PSAK 71 secara komprehensif dan pembentukan tim 
khusus terkait ini. Untuk itu OJK sudah membuat roadmap persiapan 
PSAK 71  ini. Pada Triwulan IV 2017 merupakan persiapan awal. 
Triwulan I tahun 2018 menghitung gap analysis dan simulasi dampak, 
Triwulan II Tahun 2018 sampai Triwulan II Tahun 2019 melakukan 
development dan sampai akhir Tahun 2019 melakukan analisa akhir 
dan pararel run, serta 1 Januari 2020 bankbank sudah live.

Roberto Akyuwen, Analis Eksekutif Senior Deputi Komisioner 
Pengawas Perbankan IV OJK dalam sambutan di acara Telkom 
Banking Executive Summit 2019 dengan tema Digitize your Bank 
Compliance Trough PSAK 71, 20 Maret 2019 lalu, menegaskan 
kembali, progress persiapan penerapan PSAK 71 pada sebagian bank 
belum sesuai roadmap, untuk itu bankbank perlu mempercepat 
implementasi pengganti PSAK 55 ini.

Lebih jauh, karena penerapan PSAK 71 ini relatif 
berdampak, seperti penurunan modal, laba bank, dan 

tentu margin operasi bank, bankbank harusnya sudah 
menyusun action plan dan telah melakukan gap 
analysis serta simulasi dampak kenaikan CKPN 
setelah diterapkan PSAK 71 ini. “Selanjutnya harus 
dipantau oleh pengawas terkait secara berkala,” 
lanjut Roberto dalam kesempatan seminar yang 

dihadiri oleh para direksi bankbank di Indonesia.
Adapun manfaat penggunaan standar akuntansi 

yang telah digunakan oleh 175 yurisdiksi ini. Satu, 
meningkatkan kualitas standar akuntansi keuangan dan 

mengurangi biaya penyusunannya. Dua, meningkatkan kredi
bilitas dan kegunaan laporan keuangan melalui peningkatan kualitas 
dan daya banding antar yurisdiksi. Tiga, menyelaraskan dengan 
pengaturan yang berlaku umum secara internasional. Empat, komitmen 
Indonesia sebagai anggota IFAC (International Federation of 
Accountants dan sebagai anggota G20.

Menurut Roberto Akyuwen dalam “Seminar Digitize your Bank 
Compliance Trough PSAK 71” ada tiga hal penting yang harus 
dilakukan. Satu, strategi data management – ini menyangkut kebijakan, 
proses dan kontrol. Dua, metodologi permodelan dalam hal akunting 
dan general ledger serta rekonsiliasi dan parallel run. Tiga, integrasi 
sistem untuk melakukan kolaborasi antar fungsi serta pengungkapan 
dan pelaporan.

Peta jalan persiapan penerapan PSAK 71 sudah dibuat dengan 
jelas. Tinggal bankbank mempercepat implementasinya, sehingga 
compliance terhadap aturan yang sudah dilaksanakan di dunia 
internasional sejak 2018 lalu. Tanggal 1 Januari 2020 tinggal beberapa 
bulan lagi, bankbank tidak ada pilihan lain kecuali mempercepat 
dalam penerapannya.
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katalis pertumbuhan daerah yang bersangkutan 
ke arah yang lebih baik,” tandas Eko yang saat 
ini juga mengajar di Sekolah Tinggi Ekonomi 
Islam Tazkia.

PSAK 71
Sesuai dengan aturan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK), Bank diharuskan menyesuaikan 
standar akuntansi baru PSAK 71 yang diadopsi 
dari International Financial Reporting Standards 
(IFRS) 9 pada 1 Januari 2020 mendatang. 
Tentunya untuk menerapkan proses akuntansi 
ini, bantuan teknologi bisa menjadi jalan keluar 
yang lebih ekonomis dibandingkan investasi 
bantuan lainnya.

Roberto Akyuwen, ditemui dalam acara 
Banking Executive Summit bertajuk “Digitize 
your Bank Compliance through PSAK71”, 
mengamini bahwa teknologi sangat membantu, 
terutama bank BUKU II dan BUKU I. Melalui 
keberadaan teknologi yang bisa digunakan 

secara bersama, maka akan mengurangi 
investasi yang harus dikeluarkan oleh sebuah 
bank. Penyusunan laporan secara digital penuh 
akan banyak efisiensi, semua terkalkulasi oleh 
sistem, angka exact sehingga akuntabilitas 
mudah di diagnosa, error margin kecil, sehingga 
akan sangat membantu. 

“Sebenarnya OJK tidak ada tendensi untuk 
mengarahkan. Tetapi saya secara pribadi sangat 
berterima kasih ada pihak yang membantu 
mengakselerasi. Catatan kami hanya pihak
pihak yang memiliki kompetensi yang advance 
yang akan kita dukung dalam forum,” terang 
Robert, sapaan akrabnya.

Lebih jauh, Robert menambahkan, untuk 
provider aplikasi PSAK 71 ada beberapa kriteria 
yang harus dipenuhi. Pertama, mereka harus 
paham tentang indikatorindikator yang diran
cang mendukung PSAK 71. Kedua, rekam jejak 
empiris harus baik, jika ada rekam jejak pernah 
membantu bank tentunya akan menjadi nilai 
tambah.

Sebagai provider teknologi yang banyak 
membantu bank, Collega telah mengembangkan 
Aplikasi PSAK 71. Dengan konsep Java Web 
Service berbasis Services Oriented Architecture 
(SOA), aplikasi ini mudah diintegrasikan dengan 
data sumber. Core Banking baik OLIBS atau 
Core Banking lainnya, Data Warehouse, Treasury 
System, dan External Data (seperti Indicator 
Factor, Inflasi, harga minyak, dan yang lainnya) 
mampu diolah sesuai dengan aturan PSAK 71 
dan menghasilkan laporan keuangan serta 
dapat memenuhi syarat yang diberikan oleh 
regulator.

Melalui aplikasi ini, Collega ingin menun
jukkan bahwa mereka telah siap membantu 
bank untuk segera mengaplikasikan PSAK 71 
yang ditargetkan parrarel run pada Juli 2019. 
Eko menambahkan, dibandingkan dengan kom
petitor, aplikasi yang dikembangkan Collega 
memiliki beberapa keunggulan. 

Keunggulan yang utama, dibandingkan 
dengan aplikasi yang dikembangkan oleh 

Eko B. Supriyanto:
PSAK 71, Menuju Industri Perbankan yang Makin Aman

EDOMAN Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 
diprediksi membuat perbankan lebih aman, 
kendati harus menyisihkan biaya pencadangan 

yang lebih besar. Pedoman PSAK 71 baru akan 
diberlakukan pada 1 Januari 2020, menggantikan 
PSAK 55 yang berlaku sebelumnya. Bank diha
ruskan menambah lebih banyak modal sesuai 
dengan peningkatan biaya pencadangan sesuai 
dengan metode baru yang digunakan.

Dalam roadmap Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 
pada Triwulan III tahun 2018, bankbank harus melak
sanakan gap analysis. Namun, ada semacam kesulitan 
dalam melaksanakan gap analysis ini. Meski ada kesulitan, tidak ada 
jalan lain, maka bankbank harus mempercepat, jika tidak ingin terkena 
sanksi.

Menurut catatan InfoBank, sebagian besar bank belum melak
sanakan gap analysis sesuai roadmap yang sudah ditentukan oleh 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu. Ada tiga hal besar yang harus 
dilakukan bank dalam mempersiapkan implementasi PSAK 71 atau 
Internasional Financial Reporting Standard (IFRS 9) ini. 

Metode perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) 
bank didasarkan pada kredit macet yang sudah terjadi. Dalam aturan 
baru, metode tersebut diubah menjadi expected credit loss atau me
lihat potensi kerugian ke depan. Penghitungan CKPN akan mengga
bungkan data historis dan data proyeksi ke depan. Penghitungan 
kerugian tidak hanya dilakukan terhadap aset keuangan pada balance 
sheet saja, tetapi juga off balance sheet. Boleh jadi dampak dari 

menerapkan Pedoman PSAK 71 ini akan mem pengaruhi 
laporan keuangan. 

Meski begitu, bankbank tetap harus 
mempercepat implementasi. Selain karena waktu 
yang tinggal beberapa bulan, dampaknya pun 
cukup signifikan, seperti penurunan laba, 
permodalan, kebutuhan likuiditas, margin bank dan 
revenue growth, dan pada akhirnya reputasi bank. 

Bankbank harus segera melaksanakan standar 
Pedoman PSAK 71 ini lebih awal agar dapat 

mengetahui berapa besar penambahan CKPN.
Saat ini, jika bank masih kesulitan mengimplementasikan, 

setidak nya perlu lebih dahulu melakukan gap analysis. Dengan 
melakukan gap analysis ini bank dapat mengantisipasi kebutuhan 
anggaran di Rencana Business Bank (RBB) untuk pengembangan 
infrastruktur dan tambahan permodalan. 

Tidak hanya itu, bank juga masih punya waktu untuk mengem
bangkan sistem internal dan secara pararel bisa memenuhi waktu yang 
ditentukan. Penerapan PSAK 71 ini sudah di depan mata. Bankbank 
perlu mempercepat implementasinya, karena sisi baiknya bankbank 
akan lebih bisa tahan terhadap risiko yang akan muncul, dan sudah 
pasti lebih tahan guncangan.

Namun, BPD juga jangan lupa masih ada tuntutan untuk turut 
membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli 
daerah. Dengan dukungan perusahaan teknologi, bank daerah bisa 
mengupgrade sistem mereka sehingga lebih aman, mudah dan 
cepat.

P

Supriyatno Ketua Umum Asbanda:
Daya Tahan BPD Akan Semakin Meningkat

provider asing, adalah Aplikasi PSAK 71 Collega 
dikembangkan 100% secara lokal. Oleh karena 
itu, aplikasi ini dapat mengaplikasikan seluruh 
ketentuan regulator dengan lebih sempurna. 
Alhasil, mapping dan populasi data lebih mudah 
dilakukan karena mengetahui dan memahami 
data source yang diperlukan untuk PSAK 71. 
Tidak hanya itu saja, jika di masa depan terjadi 
perubahan atau penambahan dari regulator, 
maka local support yang disediakan dapat 
mempercepat penyesuaian dan delivery system 
atas perubahan atau penambahan tersebut.

Di samping itu, Collega juga sudah siap 
untuk sepenuhnya mendukung roadmap pelak
sanaan implementasi PSAK 71 dengan dukung
an end to end solution. Terbukti Collega telah 
bekerja sama dengan konsultan PSAK 71 yang 
mempunyai kredibilitas dan mayoritas digunakan 
oleh perbankan. Sehingga memberikan garansi 
bahwa solusi yang diimplementasikan sesuai 
dengan tata kelola dan aturan yang dikeluarkan 

oleh OJK.
Collega juga telah menyiapkan resources 

yang cukup dan mempunyai kompetensi dalam 
bidang PSAK 71, baik di level teknis maupun 
support implementasi. Aplikasi PSAK 71 yang 
telah dikembangkan juga sudah teruji validitas 
hasilnya oleh konsultan pendamping. Tak kalah 
penting, infrastruktur pendukung telah disiapkan 
baik di Data Center maupun DRC yang dapat 
menjamin kinerja atas layanan aplikasi PSAK 71 
secara maksimal. Tentunya tidak lupa dukungan 
operasional 7 hari 24 jam non stop serta 
monitoring dan help desk.

Selain itu, dari sisi compliance, Aplikasi 
PSAK 71 sudah sesuai dengan PSAK 71, LBU, 
SLIK, serta dikembangkan dengan mengacu 
pada standar SDLC sebagai dasar pengem
bangan aplikasi. Sementara dari sisi keamanan, 
aplikasi ini menerapkan konsep Single Sign On 
untuk autentifikasi pengguna, serta kata sandi 
dilengkapi dengan Group Privilege atau level 

akses yang akan membatasi setiap pengguna.
Kemudahan dan efisiensi penggunaan 

aplikasi juga telah difasilitasi dalam Deployment 
dan Roll Out karena menggunakan teknologi 
Webbased. Kemudahan ini didukung dengan 
basis parameter yang lengkap, serta mendukung 
sistem operasi Windows dan Open Platform 
Linux. Tidak kalah penting, produk ini juga 
dikembangkan dengan mengadopsi teknologi 
terkini, yaitu penggunaan pemrograman berbasis 
Java. Untuk mendukung implementasi layanan 
aplikasi PSAK 71, infrastruktur yang didesain 
menggunakan teknologi Clustering yang dapat 
mendukung layanan selama 24 jam nonstop.

“Selain solusi ditawarkan sudah terbukti 
keandalannya, konsep bisnis yang ditawarkan 
Collega pun sangat menarik yaitu dengan 
konsep bisnis manage service yang sudah 
termasuk penyediaan perangkat dan operasio
nal, sehingga Bank tidak perlu mengalokasikan 
CAPEX,” pungkas Eko.  l

etelah melewati tahun 2018 yang diwarnai dengan 
gejolak keuangan global, industri perbankan, 
terutama BDP, masih menghadapi sejumlah 

tantangan yang tidak ringan di tahun 2019. Salah 
satu tantangan yang sudah nampak di depan mata 
adalah penerapan Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK) 71 tentang Instrumen Keuangan 
yang akan diberlakuan per 1 Januari 2020. Secara 
bertahap mulai tahun 2019, perbankan harus mem  
persiapkan dampak atas penerapan PSAK tersebut.

Dalam kaitan ini, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah 
(Asbanda) sangat mendukung pemberlakuan Per nyataan Standar 
Akuntansi Keuangan (PSAK) 71. Sebagai Asosiasi yang menaungi 
Bank Pembangunan Daerah (BPD), Asbanda berperan sebagai 
mediator antarBPD, maupun dengan pihakpihak lain, dalam mem
bentuk ekosistem yang mendukung penerapan PSAK 71.  

Namun demikian, Asbanda berharap agar otoritas memberikan 
waktu yang cukup sebagai masa transisi tanpa pengenaan sanksi agar 
penerapan PSAK 71 sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Terlebih 
lagi, bagi BPD Kategori BUKU 1, termasuk BPD yang berada di luar 
Pulau Jawa, perlu mendapat perhatian otoritas mengingat keterbatasan 
kapasitas, termasuk permodalan.

Asbanda menyadari, penerapan PSAK 71 akan meningkatkan 
kualitas pelaporan keuangan, memperkuat daya tahan BPD, dan 
mampu memitigasi terjadinya credit crunch sejak dini. Dengan konsep 
expected loss, PSAK 71 yang mengadopsi International Financial 
Reporting Standard (IFRS) 9 dan menggantikan PSAK 55 (adopsi IAS 

39) yang menerapkan konsep incurred loss dalam 
pencadangan kerugian, ada banyak manfaat yang bisa 

dipetik BPD. 
Selain berpotensi membawa manfaat, pember

lakuan PSAK 71 juga membawa beberapa tantangan 
(challenge) bagi BPD. Pertama, konsekuensi pemben
tukan cadangan akan meningkat, sehingga berimbas 
pada perolehan laba BPD. Ujungnya, akan turut 

mempengaruhi permodalan BPD. Kedua, konsekuensi 
akan kebutuhan sumber daya manusia (SDM), terlebih 

pada bankbank skala kecil.
Terkait tantangan pertama, ini berhubungan dengan pemerintah 

daerah selaku shareholder maupun stakeholder BPD yang berke
pentingan dengan tumbuh dan berkembangnya BPD di daerahnya 
masingmasing, karena akan mempengaruhi turunnya dividen sebagai 
pendapatan asli daerah (PAD).

Sementara, tantangan kedua bisa diatasi dengan melakukan 
kolaborasi  dengan perusahaan teknologi yang memiliki produk aplikasi 
PSAK 71 yang sesuai dengan profil kebutuhan BPD, meskipun 
membutuhkan effort yang besar karena masingmasing BPD memiliki 
karakteristik yang berbeda.

Peran perusahaan teknologi tidak hanya itu saja, terkait dengan 
arahan pemerintah untuk meningkatkan peran BPD dalam optimalisasi 
pendapatan daerah. Peran perusahaan teknologi juga cukup penting 
untuk memberikan layanan yang mudah dan efisien. Selain itu, dengan 
sistem yang terkoneksi secara real time, maka dapat meminimalisir 
kebocoran dan memaksimalkan PAD yang bersangkutan.
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yang bersangkutan ke arah yang lebih baik," 
tandas Eko yang saat ini juga mengajar di 
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia.
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katalis pertumbuhan daerah yang bersangkutan 
ke arah yang lebih baik,” tandas Eko yang saat 
ini juga mengajar di Sekolah Tinggi Ekonomi 
Islam Tazkia.

PSAK 71
Sesuai dengan aturan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK), Bank diharuskan menyesuaikan 
standar akuntansi baru PSAK 71 yang diadopsi 
dari International Financial Reporting Standards 
(IFRS) 9 pada 1 Januari 2020 mendatang. 
Tentunya untuk menerapkan proses akuntansi 
ini, bantuan teknologi bisa menjadi jalan keluar 
yang lebih ekonomis dibandingkan investasi 
bantuan lainnya.

Roberto Akyuwen, ditemui dalam acara 
Banking Executive Summit bertajuk “Digitize 
your Bank Compliance through PSAK71”, 
mengamini bahwa teknologi sangat membantu, 
terutama bank BUKU II dan BUKU I. Melalui 
keberadaan teknologi yang bisa digunakan 

secara bersama, maka akan mengurangi 
investasi yang harus dikeluarkan oleh sebuah 
bank. Penyusunan laporan secara digital penuh 
akan banyak efisiensi, semua terkalkulasi oleh 
sistem, angka exact sehingga akuntabilitas 
mudah di diagnosa, error margin kecil, sehingga 
akan sangat membantu. 

“Sebenarnya OJK tidak ada tendensi untuk 
mengarahkan. Tetapi saya secara pribadi sangat 
berterima kasih ada pihak yang membantu 
mengakselerasi. Catatan kami hanya pihak
pihak yang memiliki kompetensi yang advance 
yang akan kita dukung dalam forum,” terang 
Robert, sapaan akrabnya.

Lebih jauh, Robert menambahkan, untuk 
provider aplikasi PSAK 71 ada beberapa kriteria 
yang harus dipenuhi. Pertama, mereka harus 
paham tentang indikatorindikator yang diran
cang mendukung PSAK 71. Kedua, rekam jejak 
empiris harus baik, jika ada rekam jejak pernah 
membantu bank tentunya akan menjadi nilai 
tambah.

Sebagai provider teknologi yang banyak 
membantu bank, Collega telah mengembangkan 
Aplikasi PSAK 71. Dengan konsep Java Web 
Service berbasis Services Oriented Architecture 
(SOA), aplikasi ini mudah diintegrasikan dengan 
data sumber. Core Banking baik OLIBS atau 
Core Banking lainnya, Data Warehouse, Treasury 
System, dan External Data (seperti Indicator 
Factor, Inflasi, harga minyak, dan yang lainnya) 
mampu diolah sesuai dengan aturan PSAK 71 
dan menghasilkan laporan keuangan serta 
dapat memenuhi syarat yang diberikan oleh 
regulator.

Melalui aplikasi ini, Collega ingin menun
jukkan bahwa mereka telah siap membantu 
bank untuk segera mengaplikasikan PSAK 71 
yang ditargetkan parrarel run pada Juli 2019. 
Eko menambahkan, dibandingkan dengan kom
petitor, aplikasi yang dikembangkan Collega 
memiliki beberapa keunggulan. 

Keunggulan yang utama, dibandingkan 
dengan aplikasi yang dikembangkan oleh 

Eko B. Supriyanto:
PSAK 71, Menuju Industri Perbankan yang Makin Aman

EDOMAN Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 
diprediksi membuat perbankan lebih aman, 
kendati harus menyisihkan biaya pencadangan 

yang lebih besar. Pedoman PSAK 71 baru akan 
diberlakukan pada 1 Januari 2020, menggantikan 
PSAK 55 yang berlaku sebelumnya. Bank diha
ruskan menambah lebih banyak modal sesuai 
dengan peningkatan biaya pencadangan sesuai 
dengan metode baru yang digunakan.

Dalam roadmap Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 
pada Triwulan III tahun 2018, bankbank harus melak
sanakan gap analysis. Namun, ada semacam kesulitan 
dalam melaksanakan gap analysis ini. Meski ada kesulitan, tidak ada 
jalan lain, maka bankbank harus mempercepat, jika tidak ingin terkena 
sanksi.

Menurut catatan InfoBank, sebagian besar bank belum melak
sanakan gap analysis sesuai roadmap yang sudah ditentukan oleh 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu. Ada tiga hal besar yang harus 
dilakukan bank dalam mempersiapkan implementasi PSAK 71 atau 
Internasional Financial Reporting Standard (IFRS 9) ini. 

Metode perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) 
bank didasarkan pada kredit macet yang sudah terjadi. Dalam aturan 
baru, metode tersebut diubah menjadi expected credit loss atau me
lihat potensi kerugian ke depan. Penghitungan CKPN akan mengga
bungkan data historis dan data proyeksi ke depan. Penghitungan 
kerugian tidak hanya dilakukan terhadap aset keuangan pada balance 
sheet saja, tetapi juga off balance sheet. Boleh jadi dampak dari 

menerapkan Pedoman PSAK 71 ini akan mem pengaruhi 
laporan keuangan. 

Meski begitu, bankbank tetap harus 
mempercepat implementasi. Selain karena waktu 
yang tinggal beberapa bulan, dampaknya pun 
cukup signifikan, seperti penurunan laba, 
permodalan, kebutuhan likuiditas, margin bank dan 
revenue growth, dan pada akhirnya reputasi bank. 
Bankbank harus segera melaksanakan standar 

Pedoman PSAK 71 ini lebih awal agar dapat 
mengetahui berapa besar penambahan CKPN.
Saat ini, jika bank masih kesulitan mengimplementasikan, 

setidak nya perlu lebih dahulu melakukan gap analysis. Dengan 
melakukan gap analysis ini bank dapat mengantisipasi kebutuhan 
anggaran di Rencana Business Bank (RBB) untuk pengembangan 
infrastruktur dan tambahan permodalan. 

Tidak hanya itu, bank juga masih punya waktu untuk mengem
bangkan sistem internal dan secara pararel bisa memenuhi waktu yang 
ditentukan. Penerapan PSAK 71 ini sudah di depan mata. Bankbank 
perlu mempercepat implementasinya, karena sisi baiknya bankbank 
akan lebih bisa tahan terhadap risiko yang akan muncul, dan sudah 
pasti lebih tahan guncangan.

Namun, BPD juga jangan lupa masih ada tuntutan untuk turut 
membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli 
daerah. Dengan dukungan perusahaan teknologi, bank daerah bisa 
mengupgrade sistem mereka sehingga lebih aman, mudah dan 
cepat.
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provider asing, adalah Aplikasi PSAK 71 Collega 
dikembangkan 100% secara lokal. Oleh karena 
itu, aplikasi ini dapat mengaplikasikan seluruh 
ketentuan regulator dengan lebih sempurna. 
Alhasil, mapping dan populasi data lebih mudah 
dilakukan karena mengetahui dan memahami 
data source yang diperlukan untuk PSAK 71. 
Tidak hanya itu saja, jika di masa depan terjadi 
perubahan atau penambahan dari regulator, 
maka local support yang disediakan dapat 
mempercepat penyesuaian dan delivery system 
atas perubahan atau penambahan tersebut.

Di samping itu, Collega juga sudah siap 
untuk sepenuhnya mendukung roadmap pelak
sanaan implementasi PSAK 71 dengan dukung
an end to end solution. Terbukti Collega telah 
bekerja sama dengan konsultan PSAK 71 yang 
mempunyai kredibilitas dan mayoritas digunakan 
oleh perbankan. Sehingga memberikan garansi 
bahwa solusi yang diimplementasikan sesuai 
dengan tata kelola dan aturan yang dikeluarkan 

oleh OJK.
Collega juga telah menyiapkan resources 

yang cukup dan mempunyai kompetensi dalam 
bidang PSAK 71, baik di level teknis maupun 
support implementasi. Aplikasi PSAK 71 yang 
telah dikembangkan juga sudah teruji validitas 
hasilnya oleh konsultan pendamping. Tak kalah 
penting, infrastruktur pendukung telah disiapkan 
baik di Data Center maupun DRC yang dapat 
menjamin kinerja atas layanan aplikasi PSAK 71 
secara maksimal. Tentunya tidak lupa dukungan 
operasional 7 hari 24 jam non stop serta 
monitoring dan help desk.

Selain itu, dari sisi compliance, Aplikasi 
PSAK 71 sudah sesuai dengan PSAK 71, LBU, 
SLIK, serta dikembangkan dengan mengacu 
pada standar SDLC sebagai dasar pengem
bangan aplikasi. Sementara dari sisi keamanan, 
aplikasi ini menerapkan konsep Single Sign On 
untuk autentifikasi pengguna, serta kata sandi 
dilengkapi dengan Group Privilege atau level 

akses yang akan membatasi setiap pengguna.
Kemudahan dan efisiensi penggunaan 

aplikasi juga telah difasilitasi dalam Deployment 
dan Roll Out karena menggunakan teknologi 
Webbased. Kemudahan ini didukung dengan 
basis parameter yang lengkap, serta mendukung 
sistem operasi Windows dan Open Platform 
Linux. Tidak kalah penting, produk ini juga 
dikembangkan dengan mengadopsi teknologi 
terkini, yaitu penggunaan pemrograman berbasis 
Java. Untuk mendukung implementasi layanan 
aplikasi PSAK 71, infrastruktur yang didesain 
menggunakan teknologi Clustering yang dapat 
mendukung layanan selama 24 jam nonstop.

“Selain solusi ditawarkan sudah terbukti 
keandalannya, konsep bisnis yang ditawarkan 
Collega pun sangat menarik yaitu dengan 
konsep bisnis manage service yang sudah 
termasuk penyediaan perangkat dan operasio
nal, sehingga Bank tidak perlu mengalokasikan 
CAPEX,” pungkas Eko.  l

etelah melewati tahun 2018 yang diwarnai dengan 
gejolak keuangan global, industri perbankan, 
terutama BDP, masih menghadapi sejumlah 

tantangan yang tidak ringan di tahun 2019. Salah 
satu tantangan yang sudah nampak di depan mata 
adalah penerapan Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK) 71 tentang Instrumen Keuangan 
yang akan diberlakuan per 1 Januari 2020. Secara 
bertahap mulai tahun 2019, perbankan harus mem  
persiapkan dampak atas penerapan PSAK tersebut.

Dalam kaitan ini, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah 
(Asbanda) sangat mendukung pemberlakuan Per nyataan Standar 
Akuntansi Keuangan (PSAK) 71. Sebagai Asosiasi yang menaungi 
Bank Pembangunan Daerah (BPD), Asbanda berperan sebagai 
mediator antarBPD, maupun dengan pihakpihak lain, dalam mem
bentuk ekosistem yang mendukung penerapan PSAK 71.  

Namun demikian, Asbanda berharap agar otoritas memberikan 
waktu yang cukup sebagai masa transisi tanpa pengenaan sanksi agar 
penerapan PSAK 71 sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Terlebih 
lagi, bagi BPD Kategori BUKU 1, termasuk BPD yang berada di luar 
Pulau Jawa, perlu mendapat perhatian otoritas mengingat keterbatasan 
kapasitas, termasuk permodalan.

Asbanda menyadari, penerapan PSAK 71 akan meningkatkan 
kualitas pelaporan keuangan, memperkuat daya tahan BPD, dan 
mampu memitigasi terjadinya credit crunch sejak dini. Dengan konsep 
expected loss, PSAK 71 yang mengadopsi International Financial 
Reporting Standard (IFRS) 9 dan menggantikan PSAK 55 (adopsi IAS 

39) yang menerapkan konsep incurred loss dalam 
pencadangan kerugian, ada banyak manfaat yang bisa 

dipetik BPD. 
Selain berpotensi membawa manfaat, pember

lakuan PSAK 71 juga membawa beberapa tantangan 
(challenge) bagi BPD. Pertama, konsekuensi pemben
tukan cadangan akan meningkat, sehingga berimbas 

pada perolehan laba BPD. Ujungnya, akan turut 
mempengaruhi permodalan BPD. Kedua, konsekuensi 

akan kebutuhan sumber daya manusia (SDM), terlebih 
pada bankbank skala kecil.

Terkait tantangan pertama, ini berhubungan dengan pemerintah 
daerah selaku shareholder maupun stakeholder BPD yang berke
pentingan dengan tumbuh dan berkembangnya BPD di daerahnya 
masingmasing, karena akan mempengaruhi turunnya dividen sebagai 
pendapatan asli daerah (PAD).

Sementara, tantangan kedua bisa diatasi dengan melakukan 
kolaborasi  dengan perusahaan teknologi yang memiliki produk aplikasi 
PSAK 71 yang sesuai dengan profil kebutuhan BPD, meskipun 
membutuhkan effort yang besar karena masingmasing BPD memiliki 
karakteristik yang berbeda.

Peran perusahaan teknologi tidak hanya itu saja, terkait dengan 
arahan pemerintah untuk meningkatkan peran BPD dalam optimalisasi 
pendapatan daerah. Peran perusahaan teknologi juga cukup penting 
untuk memberikan layanan yang mudah dan efisien. Selain itu, dengan 
sistem yang terkoneksi secara real time, maka dapat meminimalisir 
kebocoran dan memaksimalkan PAD yang bersangkutan.
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membutuhkan effort yang besar karena masingmasing BPD memiliki 
karakteristik yang berbeda.

Peran perusahaan teknologi tidak hanya itu saja, terkait dengan 
arahan pemerintah untuk meningkatkan peran BPD dalam optimalisasi 
pendapatan daerah. Peran perusahaan teknologi juga cukup penting 
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sistem yang terkoneksi secara real time, maka dapat meminimalisir 
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Badan Keamanan Laut (Bakamla) 
Republik Indonesia dan PT Telkom 
Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) 

menandatangani Perjanjian Kerja 
Sama Pengawasan dan Pengamanan 
Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL). 
Penandatanganan kesepakatan ini 
dilakukan antara Deputi Informasi, Hukum 
dan Kerjasama (Inhuker) Bakamla Laksma 
Bakamla Dade Ruskandar dan Executive 
General Manager Divisi Service Operation 
Telkom Revolin Simulsyah, yang disaksikan 
oleh Kepala Bakamla Laksdya Bakamla A. 
Taufiq. R dan Direktur Network & IT Solution 
Telkom Zulhelfi Abidin pada Kamis (21/3) di 
Kapal Nasional Tanjung Datu 1101, Batam. 

Kerjasama ini dilakukan untuk mendukung 
pengawasan dan pengamanan SKKL 
TelkomGroup yang berada di wilayah 
perairan dan yurisdiksi Indonesia.
Kedua belah pihak menyepakati kerjasama 
meliputi pertukaran data dan informasi, 
sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada 
masyarakat, pelaksanaan kegiatan Patroli 
Keamanan dan Keselamatan Laut serta 
pelaksanaan monitoring terhadap jalur SKKL 
TelkomGroup. Bakamla RI sendiri, bertugas 
untuk melakukan patroli keamanan dan 
keselamatan di laut, termasuk kewenangan 
terhadap pencegahan dan penindakan 

Bakamla Dukung Telkom Amankan
Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL)

pelanggaran hukum di wilayah perairan dan 
yurisdiksi Negara Republik Indonesia.
“Kami sangat membutuhkan bantuan dari 
Bakamla dalam membantu menjaga dan 
mengawasi SKKL. Dengan armada laut 
yang Bakamla miliki, kami berharap SKKL 
yang merupakan aset strategis bagi Telkom 
dan Negara dapat terus terjaga,” ungkap 
Direktur Network & IT Solution Telkom 
Zulhelfi Abidin.

Lebih lanjut Zulhelfi mengatakan bahwa 
Telkom sebagai perusahaan telekomunikasi 
milik negara, berperan penting dalam 
pembangunan infrastruktur telekomunikasi 
yang menghubungkan Indonesia dari 
Sabang sampai Marauke, demi pemerataan 
informasi seluruh masyarakat dan 
mendukung pembangunan nasional, 
salah satunya melalui infrastruktur 
Sistem Komunikasi 
Kabel Laut (SKKL) 
yang menggunakan 
kabel serat optik yang 
terbentang di dasar laut.
“SKKL menjadi media 
transport utama dalam 
men-deliver produk 
dan layanan 
TelkomGroup ke semua 
segmen pelanggan, 

mulai dari Mobile, Retail, Enterprise, 
Wholesale hingga komunikasi 
internasional. Saat ini Telkom 
memiliki fiber optic backbone sepanjang 
161 ribu km dimana 23 ribu km nya 
merupakan domesticsubmarine (kabel laut),” 
ujar Zulhelfi.

Dalam kesempatan yang sama, Zulhelfi 
secara khusus juga meminta bantuan 
Bakamla untuk memprioritaskan 
pengamanan jalur SKKL Telkom selama 
perhelatan Pemilu 2019 yang berlangsung 
di bulan April . Dikatakan Zulhelfi, Telkom 
mendapat amanat dari Pemerintah dalam 
penyediaan Infrastruktur ICT (Information 
and Communication Technology) dari KPU 
Pusat ke seluruh KPU Provinsi di Indonesia.

maritimnews.com
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Konferensi tahunan Telkom Digisummit 
2019 yang mengusung tema 
Embracing Digital Edutainment for 

Digital Indonesia dibuka oleh Direktur Digital 
& Strategic Portfolio Telkom David Bangun 
di Telkom Landmark Tower, Jakarta (11/4). 
Konferensi ini dihadiri oleh berbagai pihak, 
mulai dari pemerintahan, swasta, fintech, 
e-commerce, komunitas hingga akademisi. 
Telkom Digisummit 2019 kali ini menyajikan 
produk-produk digital Telkom yang fokus 
pada inovasi untuk membangun ekosistem 
digital serta berbagai inisiatif perusahaan 
dalam melihat peluang bisnis di industri 
pendidikan digital, game, konten video, dan 
musik.

Selain diskusi panel yang menghadirkan 
berbagai pembicara seperti Hari Sungkari 
dari Bekraf, Rene Suhardono dan Dian 
Sastrowardoyo, Telkom Digisummit 

Telkom Hadirkan Inovasi Terbaru 
di Industri Digital Edutainment

tahun ini menjadi lebih semarak dengan 
peluncuran empat layanan dan inisiatif 
digital, yaitu Oolean (dalam inisiatif 
pengembangan industri game), gameQoo 
(on demand gaming platform yang 
menggunakan teknologi cloud gaming), 
OONA Max Stream (OONA TV yang 
diintegrasikan ke dalam platform Max 
Stream) dan OONA IndiHome (OONA TV 
yang diintegrasikan ke dalam platform 
Indihome berbasis android TV).
 
Direktur Digital & Strategic Portfolio Telkom 
sekaligus Chief Strategy Officer (CSO) 
TelkomGroup David Bangun mengatakan, 
kebutuhan masyarakat Indonesia khususnya 
generasi milenial akan akses internet kian 
cepat meningkat, khususnya di kalangan 
pengguna jasa industri musik, video, dan 
gaming. Industri-industri tersebut dinilai 

memiliki potensi besar untuk menyumbang 
perekonomian Indonesia lewat ekonomi 
digital.
 
Hal di atas didukung dari riset Google dan 
Temasek yang menyatakan ekonomi digital 
Indonesia diprediksi akan tumbuh empat 
kali lipat pada tahun 2025, mencapai angka 
100 miliar dollar AS (sekitar Rp 1.448 triliun). 
Di tahun 2018, data juga menyatakan 
bahwa nilai ekonomi digital Indonesia telah 
mencapai 2.9% dari GDP dan merupakan 
yang terbesar ketiga di ASEAN setelah 
Singapura sebesar 3.3% dan Vietnam 
sebesar 4%.
 
Ini artinya, Indonesia sedang menghadapi 
potensi pertumbuhan ekonomi yang 
luar biasa sekali. Sehingga bagi pelaku 
industri seperti Telkom, penting untuk 
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mulai mempersiapkan infrastruktur 
pendukung untuk melayani kebutuhan 
pasar. Disamping infrastruktur, Telkom 
juga mengoptimalkan beberapa asset 
dan kapabilitasnya seperti big data dan 
jangkauan jaringan dan operasional 
yang bisa mendorong terbentuknya “user 
experience” terbaik dalam menikmati 
layanan-layanan digital.

Dalam rangka mengantisipasi 
perubahan lifestyle yang makin mengarah 
ke digital, tentu juga diperlukan talent yang 
punya keahlian mumpuni. "Inilah mengapa, 
kami menambahkan tema edukasi selain 
entertainment dengan menghadirkan tema 
Digital Edutainment untuk menunjukkan 
komitmen perusahaan dalam menyediakan 
layanan digital yang memberi experience 
terbaik dan menjadikan Telkom Group 
sebagai Digital Experience Champion. 
Disamping itu juga untuk mendorong 
industri digital entertainment agar bisa 
bersaing dengan pemain global khususnya 
di pasar Indonesia,” tutur David.

Lebih lanjut David menjelaskan, “Telkom 
bisa melihat pengaruh industri 4.0 dalam 
merevolusi cara distribusi setiap produk. 

Dari sisi pendidikan ramai dibahas tentang 
Education 4.0. Dari sisi konten video, kita 
gali bagaimana cara memenangkan future 
video market, baik dari sisi model distribusi 
konten yang baru maupun cara pembuatan 
kontennya. Untuk musik akan kita ulas soal 
potensi model bisnis untuk streaming dan 
peluang e-concert, dan di industri games 
kita akan bahas strategi agar para pemain 
games lokal bisa punya market share yang 
lebih besar.”

Umumkan Pemenang Democracy of 
Centennial (DOC) 2045
Salah satu agenda penting lainnya 
dalam Telkom Digisummit 2019 adalah 
pengumuman pemenang gerakan 
Democracy of Centennial (DOC) 2045 
yang diberikan oleh Joddy Hernady, EVP 
Digital and Next Business Telkom. Setelah 
melalui proses pengumpulan ide pada 
bulan November 2017 sampai dengan 
Maret 2018, ajang DOC 2045 sudah memilih 
36 ide dari 5.000 ide yang terkumpul. 
Hari ini perusahaan akan mengumumkan 
pemenang dari 10 finalis yang berasal dari 
kota Bandung, Jakarta dan Yogyakarta.

 
DOC atau Democracy of Centennial adalah 
inisiatif Telkom mewujudkan demokrasi baru 
dalam menciptakan gagasan/ide baru yang 
relevan bagi centennial. “Kami mengundang 
gagasan-gagasan dari para centennial 
untuk membuat film/video dengan 
membayangkan Indonesia di Tahun 2045 
yaitu saat Indonesia mencapai 1 abad/100 
tahun. Sepuluh gagasan/ide paling unik 
akan kami kemas dalam suatu cerita untuk 
pembuatan Film 100 tahun Indonesia 
merdeka nantinya,” tutup Joddy.

Gerakan yang ditujukan untuk generasi 
centennial dan millenial ini merupakan 
komitmen Telkom untuk memupuk minat 
generasi muda dalam mengembangkan 
ide-ide kreatifnya dan mengembangkan 
cara baru dalam membuat video atau film. 
DOC 2045 mengelompokkan ide kreatif 
tersebut ke dalam beberapa kategori seperti 
Ide Cerita, Art Work / Future Design, Musik, 
Fotografi, Fashion Design, Animasi, Karakter 
dan lainnya.

Enterprise Digital Solution Magazine  |  Mei 2019 19



Enterprise Digital Solution Magazine  |  Mei 201920

“Melakukan transformasi digital berarti harus 
melakukan perubahan yang sangat mendasar, baik 
dari segi bisnis, layanan dan pengembangan”

Berawal dari Bank yang didirikan pada 
tahun 1990 untuk kebutuhan khusus 
angggota TNI, Polri, dan PNS di bidang 

pertahanan, Bank Yudha Bhakti (BYB) yang 
mulai tercatat di BEI sejak tahun 2015 telah 
menjelma menjadi sebuah perusahaan 
terbuka yang mampu menjawab tuntutan 
investor dan stakeholder-nya. Jajaran 
manajemen BYB sangat aware bahwa untuk 
mencapai cita-cita menjadi bank ritel yang 
solid, tumbuh, dan berkembang secara 
berkelanjutan, memerlukan komitmen dari 
semua lini organisasi. Perusahaan harus jeli 
untuk melakukan penerapan digitalisasi, 
dimana perkembangan teknologi saat ini 
bergerak dengan sangat cepat dan masif. 
Denny Novisar Mahmuradi, selaku Direktur 
Utama menyampaikan pendapatnya 
tentang digitalisasi dan pengaruhnya 
terhadap bisnis BYB.

Era digital transformation adalah masa 
depan semua industri, termasuk perbankan. 
Perbankan harus siap mengakomodasi 
keinginan konsumen yang saat ini 
didominasi oleh generasi milenial, yang 
menghendaki layanan yang serba digital 
dan mudah.

Melakukan transformasi digital berarti 
harus melakukan perubahan yang sangat 
mendasar, baik dari segi pola bisnis, pola 
layanan, dan pola pengembangan. Sebagai 
contoh, di dunia perbankan sudah ada 
beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan 
secara otomasi, hal ini mengakibatkan 
pergeseran pekerjaan yang sangat 
fundamental. Selain itu, kemudahan dalam 
melakukan aktivitas perbankan saat ini 
tidak mengharuskan konsumen pergi ke 
bank. Di beberapa negara dan juga di 

Indonesia, sudah cukup banyak bank yang 
pada akhirnya terpaksa menutup cabang-
cabangnya. Ini adalah fenomena yang 
terjadi dan akan terus terjadi kedepannya.

Beberapa tantangan bisnis yang 
dianggap kritikal oleh BYB, diantaranya 
adalah bagaimana meng-capture dan 
mengantisipasi perubahan. Perilaku 
konsumen menunjukkan adanya 
pergeseran yang sangat cepat. Hari ini 
mungkin yang disukai adalah transaksi 
berbasis QR namun dalam beberapa waktu 
kedepan mungkin hal ini sudah out of date. 
Menurut Denny, semua bidang usaha 
termasuk perbankan harus memiliki 
diferensiasi dan keunikan tersendiri. Oleh 
karena itu, setiap produk dan layanan harus 
disiapkan secara tepat untuk menjawab 
kebutuhan nasabah yang berbeda-beda.

CUSTOMER TESTIMONY

Denny Novisar Mahmuradi
Direktur Utama Bank Yudha Bakti
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Denny menyadari bahwa 
segmentasi pasar kedepan 
akan berubah. Tidak bisa 
hanya melihat dari segi usia 
atau psikografis saja, tetapi 
banyak hal lain juga yang 
sangat menentukan. Sebagai 
contoh, ada orang mengatakan 
bahwa tidak perlu lagi beli 
kendaraan karena semua 
sudah bisa di provide dengan 
layanan transportasi online. Ini 
tentunya menjadi tantangan 
apakah betul bahwa suatu 
saat konsumen tidak perlu 
lagi kendaraan sehingga 
pangsa pasar perbankan untuk 
pembiayaan kendaraan menjadi 
berkurang. 

Tantangan lainnya, pada saat ini 
perusahaan berlomba-lomba 
membangun dan memperindah 
gedung perkantoran. Namun 
kedepannya mungkin terjadi 
pergeseran, orang tidak perlu 
lagi bekerja dikantor tetapi 
bisa menggunakan co-working 
space. Hal ini juga akan 
sangat mengubah kebutuhan 
konsumen,t yang tentunya juga 
bank harus bisa menyesuaikan.

Dengan adanya perubahan 
yang sedemikian cepat, 
perusahaan harus melakukan 
inovasi, yang pada akhirnya 
akan kembali lagi pada 
kesiapan dari sumber daya 
manusianya. Sumber daya 
manusia merupakan hal yang 
critical. Roadmap sumber daya 
manusia akan berubah, dimana 
diperlukan talenta yang bisa 
mengantisipasi perkembangan 
customer behavior. Jadi, 
teknologi berubah, people-nya 
juga harus berubah.

Untuk bidang bisnisnya, BYB 
tidak banyak mengalami 
perubahan, misalnya 
layanan channel digital untuk 

pihak yang memiliki kompetensi 
dan sudah proven dengan 
bidang tersebut.

Dalam memenuhi kebutuhan 
ICT, BYB sudah memiliki 
kerjasama yang sangat baik 
dengan Telkom, dimana 
sudah hampir 10 tahun 
BYB menggunakan core 
banking yang sangat andal 
dari TelkomSigma, untuk 
melakukan berbagai transaksi 
basic. BYB juga sudah mulai 
menggunakan aplikasi yang 
melekat di mobile, t-money 
sebagai entry point menuju 
layanan mobile yang akan 
disiapkan kedepan. Tentunya 
dalam waktu dekat BYB akan 
menyiapkan pengembangan 
baik yang sifatnya langsung 
maupun sifatnya supporting. 
Telkom adalah perusahaan yang 
sudah proven dan mempunyai 
track record yang baik sehingga 
diyakini bahwa Telkom adalah 
partner yang tepat untuk 
transformasi digital BYB.

Denny meyakini bahwa BYB 
akan berkembang menjadi 
perusahaan yang unggul 
melalui kerja sama yang 
dibangun dengan Telkom. 
Terakhir, Denny mengatakan 
bahwa perkembangan di 
era digitalisasi yang berubah 
dengan cepat harus benar-
benar dilakukan secara cepat 
untuk mengantisipasi berbagai 
turbulensi maupun disrupsi 
khususnya di dunia perbankan. 
Hal ini memerlukan kerjasama 
yang erat dan saling membantu 
antara BYB dan Telkom sehingga 
bisa menjadi salah satu kunci 
untuk keberhasilan bersama. 

memperluas cakupan layanan 
tanpa membuka cabang baru. 
Hal ini dapat dilakukan dengan 
adanya teknologi. Secara bisnis 
akan tetap sama, namun adanya 
teknologi akan menambah 
kekuatan bisnis.

Untuk mengantisipasi 
perubahan ini, BYB 
menyiapkan sejumlah roadmap 
pengembangan. Untuk 
jangka panjang, BYB akan 
memposisikan diri sebagai bank 

Saat ini merupakan tahapan 
yang kritis untuk BYB dalam 
melakukan penguatan dan 
persiapan. 

Sementara untuk roadmap 
transformasi digital, BYB sudah 
menyiapkan dari hal yang 
mendasar, salah satunya adalah 
basic needs, yaitu layanan mobile 
seperti e-money dan mobile 
banking. Ini merupakan hal yang 
basic, dimana semua orang 
membutuhkannya. 

ritel yang fokus pada pasar 
yang masih sangat terbuka 
baik untuk segmen TNI, Polri, 
maupun untuk umum. Selain itu 
BYB juga akan menggarap pasar 
baru, yaitu untuk kalangan 
milenial.

Disinggung mengenai BYB 
sendiri, Denny melihat bahwa 
saat ini mereka fokus untuk 
memperkuat posisinya sebagai 
retail bank dan tahun ini akan 
melakukan transformasi digital. 
Ini merupakan tahapan awal, 
sehingga BYB melakukan 
persiapan dari segi teknologi, 
organisasi, sumber daya 
manusia, serta roadmap untuk 
melakukan transformasi digital. 

Setelah basic needs terpenuhi, 
kemudian mau ke tahap 
selanjutnya, yaitu tahapan 
yang lebih kompleks, seperti 
AI (Artifial Intelligence). Hal ini 
merupakan suatu keharusan, 
dimana dengan teknologi 
tersebut, layanan perbankan 
akan menjadi lebih efisien, 
cakupan layanan lebih luas, 
volume transaksi bisa dilakukan 
secara lebih massive dengan 
cost yang lebih murah.

Untuk menjawab tantangan 
yang ada saat ini, BYB 
mempersiapkan semua 
infrastruktur ICT dengan 
melakukan kerjasama dengan 
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DIGITAL IS EMERGING, 
EXPERIENCE IS EVERYTHING

CUSTOMER EXPERIENCE TREND 2019: 

Sepanjang tahun 2018, dunia 
customer experience telah mengalami 
perubahan yang  dinamis seiring 

dengan semakin cepatnya perkembangan 
teknologi digital. Dari offline channel yang 
menawarkan experience kekinian melalui 
new concept store hingga  penggunaan 
teknologi artificial intelligence dan robotic di 
dunia digital.

Lalu, bagaimana dengan trend pengelolaan 
Customer eXperience (CX) di tahun 2019 ini? 
Infomedia sebagai bagian dari Telkom 
Group yang telah berkecimpung selama 
20 tahun di bidang customer experience 
memprediksi bahwa dunia customer 
experience akan semakin digital dan 
diminati.

Evolusi digitalisasi di bidang customer 
experience akan semakin melesat dengan 
semakin beragamnya channel yang 
menawarkan pengalaman interaksi yang 
unik dan personal. Menanggapi trend ini, 
perusahaan harus pandai memilah channel 
yang sesuai dengan  kebutuhan bisnisnya 

dan tepat dengan kebiasaan pelanggannya. 
“Go digital dan adopsi teknologi pintar 
memang sebuah keniscayaan, tetapi 
tidaklah cukup. Perusahan juga harus pintar 
mengelola experience ini menjadi peluang", 
ungkap Niam Dzikri, Direktur utama 
Infomedia.

Lebih lanjut Niam menjelaskan bahwa 
evolusi digital yang telah sedemikian rupa 
menawarkan pilihan channel interaksi tanpa 
batas, telah membuka sumbatan peluang 
bagi pebisnis untuk mengembangkan 
usahanya tanpa hambatan jarak dan 
waktu. Tetapi, tanpa manajemen yang 
tepat, beragamnya ketersediaan channel 
experience akan menjadi pisau bermata dua. 

Perusahaan harus memiliki channel 
interaksi yang tepat. Untuk itu penting bagi 
perusahaan untuk melakukan analisis yang 
tepat dalam menentukan channel yang 
mampu  menghadirkan experience yang 
berkualitas dan efisien bagi perusahaan. 
Channel online dan offline harus mampu 
memberikan kualitas pelayanan yang 

sama dan mampu saling melengkapi. PwC 
(Pricewater Coopers) memprediksi bahwa 
tahun 2019 akan menjadi era ‘experience 
is everything’. Customer experience akan 
semakin menguat dan menjadi value 
yang membedakan perusahaan dengan 
kompetitor. Sekarang kita memasuki ‘the 
era of Customer Experience War’, perusahaan 
akan berlomba-lomba merebut perhatian 
pelanggan melalui  experience sebagai 
sebuah value yang bukan hanya memikat 
minat pelanggan tetapi juga mengikat 
loyalitasnya.

Menghadapi tantangan ini, Niam berbagi 
kunci suksesnya dalam menangani bidang 
customer experience dari ratusan perusahaan 
dan jutaan pelanggan yang dikelolanya.

“Kuncinya adalah pada seamless experience. 
Seluruh perusahaan dapat memiliki dan 
mengelola berbagai channel digital dalam 
waktu bersamaan. Tetapi tanpa seamless 
experience, pelanggan tidak akan 
merasakan kesenangan dalam prosesnya," 
ungkap Niam. Seamless experience sendiri 
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merupakan pengalaman pelanggan 
dalam mengakses berbagai channel tanpa 
hambatan dalam perpindahan channel. 
Singkat kata apa yang dicari di online akan 
ditemukan di offline. Apa yang dibicarakan 
di social media bisa ditemukan di website. 
Apa yang ditanyakan melalui call center 
dapat ditindaklanjuti di instant messaging, 
dan seterusnya.

OMNICHANNEL TECHNOLOGY
Sistem pintar yang mampu menghadirkan 
seamless experience tersebut disebut juga 
dengan teknologi Omnichannel. Sistem 
omnichannel telah banyak 
diimplementasikan oleh berbagai 
perusahaan global. Baik dikelola secara 
mandiri maupun dikelola secara managed 
service melalui BPO provider. Di Indonesia, 
layanan Omnichannel ini dapat dikelola 
oleh Infomedia, BPO provider yang juga 
berada dibawah naungan Telkom Group ini 
telah banyak dipercaya mengelola berbagai 
layanan Customer Experience (CX) bagi 
berbagai perusahaan diberbagai bidang, 
seperti kemiliteran, kepemerintahan, BUMN, 
hingga perusahan swasta nasional dan 
global.

Dikenalkan pada perhelatan Digital CX 
Summit pada Desember 2018, layanan 
Omnichannel (ON) 4.0 milik Infomedia 
dikembangkan secara inhouse berdasarkan 
pengalaman selama 20 tahun lebih 
mengelola fungsi pelayanan pelanggan dari 

walk in center, call center kemudian 
bergeser ke social media, website, mobile 
apps, dan robotic technology – chatbot.
Untuk itu kapabilitas ON 4.0 milik Infomedia 
ini telah mampu mengintegrasikan fungsi 
pelayanan secara seamless dan menyeluruh 
dari berbagai channel keomunikasi 
tersebut. Kelebihan lainnya adalah, karena 
dikembangkan secara inhouse dalam 
negeri oleh anak usaha BUMN, keamanan 
data pelanggan tidak perlu diragukan 
lagi. Apalagi sejak 2017, infomedia telah 
menerapkan ISO 27001:2013.

Adopsi digital CX menggunakan 
Omnichannel (ON 4.0 milik Infomedia 
juga dapat diterapkan dalam berbagai 
skema bisnis. Sehingga perusahaan dapat 
mengalihkan tingginya investasi yang 
diperlukan di awal menjadi operational cost 
yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan 
dan kemampuan perusahaan.

Menegaskan hal tersebut, Niam 
mengungkapkan bahwa Infomedia ingin 
menjadi partner, sehingga adopsi digital 
CX melalui solusi ON 4.0 akan dilakukan 
berdasarkan analisa dan konsultasi bisnis 
untuk menemukenali kebutuhan yang tepat 
dengan pertumbuhan bisnis pelanggan, 
sehingga tujuan perusahaan untuk 
meningkatkan customer experience dapat 
dilakukan dengan tetap memperhatikan 
efisiensi bisnis perusahaan.
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Membahas tempat wisata Bandung memang takkan pernah ada habisnya. Pesona Kota Kembang yang begitu 
sejuk dan menenangkan seolah tak ada habisnya untuk dikagumi. Tak heran jika banyak orang menjadikan 
Bandung sebagai tujuan wisata, khususnya bagi masyarakat Jakarta. Jaraknya yang dekat dengan Jakarta 

menjadikan Bandung sebagai salah satu tempat liburan untuk menghabiskan waktu akhir pekan.
Di Bandung, Anda bisa memilih destinasi wisata alam, buatan, ataupun memanjakan lidah dengan kuliner yang 

menggoda. Namun kali ini, kita akan membahas destinasi wisata alam menakjubkan di Bandung.

1. Bumi Perkemahan Ranca Upas
Tempat wisata ini akan menyenangkan sekali untuk Anda yang 
menyukai kegiatan di alam terbuka. Ranca Upas ini adalah salah satu 
tempat favorit untuk liburan dengan suasana alam bebas di kawasan 
Bandung. Lokasinya yang berada pada ketinggian 1700 meter di 
atas permukaan laut, menjadikan suasana di Bumi Perkemahan 
Ranca Upas begitu sejuk dan segar. Sesuai dengan namanya, Anda 
dapat bermalam di tempat ini karena wisata ini menyediakan 
tempat berkemah. Keberadaan penangkaran Rusa di Ranca Upas 
juga menjadi salah satu daya tarik utama di tempat wisata alam 
ini. Menariknya, Anda bisa berinteraksi langsung dengan rusa-rusa 
tersebut. Selain itu, Anda juga dapat berendam di kolam air panas 
yang alami yang langsung berasal dari Gunung Patutha. Wahana 
wing star, flying fox, dan adventure games juga turut meramaikan 
tempat ini.

Bandung
WISATA SEJUK DI ALAM TERBUKA

superadventure.co.id

pegipegi.com
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2. Orchid Forest Cikole
Wisata alam Orchid Forest Cikole resmi dibuka oleh Menteri Pariwisata RI Arief 
Yahya tepat tanggal 24 Agustus 2018. Destinasi wisata ini menyasar turis milenial 
karena objek wisata ini telah berhasil memadukan keindahan alam dengan 
dekorasi berkonsep modern. Sejak resmi dibuka untuk umum, Orchid Forest 
Cikole belum pernah sepi pengunjung. Para wisatawan dengan antusias datang 
berbondong-bondong untuk menikmati keindahan destinasi wisata ini. Secara 
konsep, Orchid Forest merupakan wisata alam yang membawa misi untuk 
memperkenalkan dan membudidayakan aneka bunga anggrek. Koleksi bunga 
anggrek di lokasi ini cukup lengkap dan disusun dengan rapi dan indah. Setelah 
melihat tanaman anggrek, Anda akan dimanjakan dengan berbagai fasilitas 
rekreasi. Tidak hanya di siang hari saja, di malam haripun, hutan ini semakin 
menarik karena terdapat lampu-lampu yang menambah keindahannya. asedino.com

TRAVEL

3. Dago Dream Park 

Salah satu tempat yang dapat Anda masukkan daftar destinasi wisata untuk 
mengisi waktu libur adalah Dago Dream Park. Wahana yang tersedia disini 
cukup beragam. Anda bisa memilih wahana permainan seperti kuda tenggang, 
rumah pohon, sky gliding, anti gravity, karpet Aladdin, dan taman labirin. Selain 
itu, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan yang masih alami dengan 
udara yang sejuk dan segar. Karena luasnya area, disediakan juga sarana 
transportasi untuk menuju lokasi di dalam Dago Dream Park berupa bus wara-wiri, 
bus kecil yang unik. Salah satu kelebihan dari Dago Dream Park ini adalah tempat 
wisata ini berada di area Dago Giri yang tidak jauh dari pusat kota sehingga 
mudah untuk di jangkau.

4. Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda
Taman hutan ini menawarkan pesona wisata alam sekaligus sejarah. Hutan ini 
merupakan sebuah kawasan konservasi terpadu yang menggabungkan wisata alam 
sekunder dengan hutan tanaman. Ketika menyusuri jalan, Anda akan melewati 
sejumlah air terjun atau curug dengan aliran air yang jernih, diantaranya Curug 
Omas, Lalay, Kidang, Koleang, dan Dago. Tak hanya menyuguhkan pemandangan 
alam, hutan ini juga sarat akan sejarah. Terdapat dua gua peninggalan zaman 
kolonial Jepang dan Belanda yang menarik perhatian pengunjung. Gua Jepang 
terdiri dari beberapa deret gua. Gua ini dipakai untuk berlindung dari sekutu dan 
menjadi tempat penyimpanan senjata militer dan logistik. Sementara Gua Belanda 
berupa lorong yang membelah bukit. Terdapat sel tahanan perang dan dulunya 
digunakan untuk tempat penyimpanan logistik. Menarik bukan?

5. Pinisi Resto dan Glamping Lakeside 
Wisata Glamping Lakeside yang sedang booming ini banyak dikunjungi oleh 
wisatawan untuk berlibur. Tempat ini terletak di wilayah Bandung Selatan, 
tepatnya di Ciwidey Rancabali. Glamping Lakeside ini diminati para wisatawan 
karena udara yang sejuk, pemandangan yang asri, serta menyajikan wisata yang 
unik dan menarik. Sesuai dengan namanya, Glamping Lakeside juga memiliki 
tempat menginap yang hits dan terkenal yaitu “Tent Resort”. Tent Resort sendiri 
merupakan konsep glamour camping dengan fasilitas mewah yang diberikan 
kepada para wisatawan. Tent Resort ini menghadap tepat ke Danau Situ 
Patenggang yang sangat indah menjadikan suasana camping yang sejuk, tenang, 
dan romantis. Selain itu, wisata ini terkenal karena “Kapal Terdampar”, yaitu Pinisi 
Resto, tempat makan yang terletak di wilayah Situ Patenggang. Di resto ini, Anda 
dapat menikmati makan di atas kapal dengan ditemani pemandangan kebun teh 
yang asri dan Danau Situ Patenggang yang eksotis. 

dagodreampark.co.id

scholaviator.files.wordpress.com

propertyinside.id
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Cullinary

Apa yang Anda pikirkan saat mendengar kata Timur Tengah? Mungkin kesan misterius dan eksotis langsung 
terbayang di pikiran Anda. Timur Tengah memang punya magnet yang sangat menarik. Mengeksplor kebudayaan 
Timur Tengah tidak akan lengkap tanpa mencicipi makanannya. Masakan Timur Tengah dengan rasa rempahnya 
yang unik cocok untuk dijadikan menu makanan buka puasa. Pastinya bikin buka puasa bersama Anda semakin 

asyik. Intip rekomendasi tempat berbuka puasa ala Timur Tengah yang wajib Anda coba.

Al-Jazeerah Restaurant
Rumah Makan Al Jazeerah yang terletak didaerah Cikini dan Cipinang ini, tidak 
diragukan lagi popularitasnya. Hampir semua orang mengenal rumah makan 
yang satu ini. Sangat cocok untuk Anda yang ingin makan bersama teman atau 
keluarga karena porsi yang diberikan sangat besar. Makanan khas dari restoran 
ini adalah nasi Mandhi dengan pilihan daging ayam atau daging kambing. Nasi 
mandhi adalah masakan tradisional yang berasal dari Handhramaut, Yaman. 
Warna nasi yang tidak begitu kuning ditambah dengan campuran baharat khusus 
dimasak menggunakan “oven” dari tanah liat yang mirip drum dibakar diatas 
arang yang panas. Daging yang dimasak bersama nasi ini dipanggang dengan 
cara digantungkan diatas nasi. Minyak dari daging tersebut turun ke nasi yang 
membuat nasinya jadi lembab dan gurih. Di sini, nasi disajikan menggunakan hot 
pot, lalu di atasnya ditutup oleh adonan yang rasanya juga tidak kalah enak.

pergikuliner.com
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Turkuaz
Restoran dengan cita rasa Turki dan Mediterania ini berlokasi 
di area Senopati. Jangan tertipu dengan pintu depannya yang 
sangat sederhana, namun ketika Anda memasuki tempat ini, 
terasa suasana Timur Tengah yang elegan. Makanan yang menjadi 
primadona di tempat ini adalah Sis Kebab. Sis atau Shish Kebab 
berupa potongan daging dan sayur ditusuk menjadi satu dan 
dibakar. Tersedia dalam tiga pilihan, yaitu daging sapi, daging 
ayam, dan daging kambing. Sish Kebab disajikan bersama nasi khas 
Turki. Selain itu, jangan lupa untuk memesan hidangan penutup, 
yaitu Baklava. Baklava merupakan roti lapis berisi kacang yang 
dihidangkan bersama madu atau sirup. Selain bisa mencicipi 
makanan Turki, Anda juga dapat membeli pernak pernik seperti 
permadani, pajangan, dan lampu gantung di tempat ini. tripsadvisor.com

Sis Kebab

Maroush
Maroush merupakan restoran yang menghidangkan makanan dari Maroko 
yang berlokasi di Crowne Plaza Hotel Jakarta. Anda sangat disarankan untuk 
memesan Couscous, yang merupakan makanan khas Maroko yang sudah sangat 
populer di Maroko. Makanan ini terbuat dari gandum, berupa butiran yang tidak 
sehalus tepung namun juga tidak sebesar beras. Couscous bisa dikatakan sebagai 
pengganti nasi yang biasanya disajikan dengan daging dan sayuran yang direbus.

barefeetinthekitchen.com

CULLINARY

Abunawas
Abunawas merupakan rumah makan dengan cita rasa Arab. Abu Nawas 
menyediakan area lesehan yang bisa Anda jadikan pilihan untuk duduk bersantai 
bersama keluarga dan orang terdekat. Restoran asli Timur Tengah ini menyajikan 
aneka nasi mandi, biryani, dan zurbiyan yang bisa Anda pilih. Anda bisa 
menemukan restoran ini di daerah Matraman, Jakarta Pusat dan Kemang, Jakarta 
Selatan. Menu rekomendasinya adalah Nasi Biryani yang disajikan dengan daging 
domba atau ikan. Nasi biryani atau briyani berasal dari Pakistan dan India, nama 
berasnya basmati. Biryani yang artinya goreng atau panggang merupakan nasi 
yang dimasak bersama dengan rempah-rempah ditambah dengan sayuran atau 
daging ayam, kambing, domba, sapi, ikan atau bahkan udang.

Ajwad Resto
Jika Anda ingin mencicipi sajian Timur Tengah dengan rasa lokal, 
mampirlah ke sini. Restoran yang berlokasi di Jalan Raya Condet ini 
menyediakan nasi kabsah dan daging kambing panggang lengkap 
dengan sambal tomat. Menarik bukan? Restoran ini memang 
selalu ramai pengunjung, untuk itu Anda perlu melakukan 
reservasi tempat satu hari sebelum datang jika ingin bersantap 
dengan nyaman. Restoran ini berkonsep open kitchen. Nasi Kabsah 
berupa hidangan nasi yang berasal dari Arab yang memiliki warna 
kecokelatan, seperti nasi goreng yang menggunakan kecap. Salah 
satu bumbunya menggunakan tomat dan sedikit cabai sehingga 
cita rasa dari makanan ini adalah asam gurih, namun tidak pedas.

@abunawasrestaurant

@ajwadresto

Couscous

Nasi Kabsah

Nasi Briyani
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Tips Makanan yang Membuat 
Anda Tetap Fit Saat BerpuasaTETAP SEHAT

DAN BUGAR
SELAMA BERPUASA

Selama bulan suci Ramadhan, umat muslim diwajibkan untuk berpuasa dak makan dan minum dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Pada saat 
menjalankan ibadah puasa banyak dijadikan alasan untuk dak bekerja secara maksimal karena lemas, lesu, mengantuk dan sebagainya sehingga berakibat 
terhadap menurunnya produkvitas kerja sehari-hari. Kondisi itu karena mbul akibat perilaku yang dak sehat yang dilakukan tanpa sadar dan menjadi 
kebiasaan selama berpuasa, seper kebiasaan makan sahur yang banyak, makan yang berlebihan pada saat berbuka, kurangnya konsumsi buah-buahan 
dan sayuran, dur seharian sampai dak berolahraga.Untuk menghindari kebiasaan kurang sehat tersebut, perlu pengaturan makan dan minum pada saat 
sahur atau berbuka puasa, agar tubuh kita tetap sehat dan segar sepanjang hari selama berpuasa.

Berikut ini beberapa ps khusus saat sahur dan berbuka puasa agar tubuh kita tetap sehat dan segar selama bulan puasa sehingga terhindar dari kebiasaan 
yang kurang sehat:
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SAAT SAHUR
Ÿ Jangan lupa selalu mengkonsumsi makanan bergizi baik pada saat 

sahur atau berbuka puasa. Walau menu sederhana, yang penng 
mengandung lima unsur gizi lengkap seper protein, lemak, 
karbohidrat, vitamin, dan mineral. saat berpuasa bahan makanan 
penghasil energi utama seper karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, 
dan protein yang masuk ke tubuh kita relaf dak sebanyak hari-hari 
biasa.

Ÿ Agar Anda mampu menahan rasa lapar, perbanyaklah mengkonsumsi 
jenis makanan berserat yang banyak terdapat dalam sayur dan buah. 
Tubuh kita memerlukan waktu lebih lama untuk mencerna makanan 
yang banyak mengandung serat.

Ÿ Upayakan untuk mencegah dehidrasi tubuh dengan banyak minum 
air puh pada malam hari. Hal ini penng dilakukan, karena pada 
siang hari akvitas kita cenderung banyak mengeluarkan keringat 
baik di luar ruangan atau ruang ber-AC.

Ÿ Selain memperbanyak makanan berserat dan makanan yang 
mengandung protein, sebaiknya Anda juga menyediakan jenis 
makanan yang mengandung vitamin dan mineral serta makanan 
tambahan agar tubuh tetap segar bugar sepanjang hari.

Ÿ Bagi penderita sakit lambung makanan yang sebaiknya dihindari 
adalah ketan, mie, daging berlemak, ikan dan daging yang diawetkan, 
sayuran mentah, sayuran berserat, minuman yang mengandung 
soda, dan bumbu yang tajam (cuka, cabai, asam). Jenis makanan 
tersebut bisa menimbulkan gas yang berpengaruh meningkatkan 
produksi asam lambung.

Ÿ Setelah makan sahur jangan langsung dur. Tubuh memerlukan 
waktu untuk mencerna makanan.

SAAT BERBUKA
Ÿ Jangan langsung minum air dingin atau es, sebaliknya 

biasakanlah berbuka dengan minuman yang hangat. Perut yang 
kosong bisa menjadi kembung, bila Anda langsung berbuka 
puasa dengan air dingin, karena asam lambung dalam tubuh kita 
akan terbentuk semakin banyak.

Ÿ Kemudian berisrahatlah kurang lebih satu jam sebelum 
menyantap hidangan berbuka yang telah dihidangkan. 
Tujuannya untuk memberikan keseimbangan terlebih dahulu 
pada pencernaan kita. Ingat, jangan mengkonsumsi makanan 
berlebihan dan makanan asinan.

Ÿ Berbuka puasa hendaknya dilakukan secara bertahap dan dak 
terburu-buru agar lambung dak kaget. Dengan demikian kerja 
lambung dak terlampau berat karena lambung membutuhkan 
ruangan kosong untuk mencerna makanan. Untuk meringankan 
kerja pencernaan, kunyah makanan dengan baik.

Ÿ Bagi mereka yang berat badannya melebihi berat badan ideal, 
sebaiknya selama berpuasa pun tetap menghindari makanan 
yang nggi kolesterolnya, misalnya lemak hewan, margarin, 
mentega. Selain itu, sebaiknya Anda menghindari makanan yang 
manis-manis, seper dodol, sirup, cokelat, kue tar, es krim. 
Selain lebih banyak mengkonsumsi sayur, buah, dan daging 
tanpa lemak, pengolahan makanannya pun sebaiknya jangan 
digoreng.

Ÿ Sedang bagi mereka yang terlalu kurus, selama berpuasa 
sebaiknya menambah porsi susunya dan menghindari makanan 
yang sulit dicerna seper sayuran berserat kasar (daun singkong, 
daun pepaya).

Ÿ Bagi mereka yang berusia lanjut, aturlah pola makan saat 
berbuka puasa juga secara bertahap. Makanlah jumlah yang 
lebih sedikit, namun dilakukan beberapa kali.

Ÿ Setelah berbuka puasa jangan langsung dur. Tubuh 
memerlukan waktu untuk mencerna makanan.

Sumber : doktersehat
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Saat berpuasa, Anda harus memperhatikan asupan nutrisi dalam tubuh agar tetap sehat dan bugar. Hal ini 
disebabkan karena tubuh tidak akan menerima asupan makanan dan minuman selama lebih dari 12 jam. Pastinya, 
akan ada perubahan fungsional pada tubuh. Jika tidak diperhatikan, bukan tidak mungkin tubuh akan terasa lemas 
dan lesu saat puasa. Pastinya, berbagai penyakit pun rentan menyerang. Puasa tak boleh jadikan alasan untuk 
bermalas-malasan. Karena pada hakikatnya, bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh berkah. Untuk itu, sebisa 
mungkin harus tetap bersemangat, dalam beribadah dan juga bekerja. Berikut ini kiat-kiat yang sudah kami siapkan 
agar Anda tetap fit dan bersemangat dalam menjalani ibadah Ramadhan.

1. Hindari Makanan dan Minuman Manis 
Sahur dan berbuka puasa memiliki peran penting dalam menunjang aktifitas kita sehari-
hari ketika sedang berpuasa. Agar tetap bugar, ada baiknya kita menyantap makanan yang 
sarat akan nutrisi. Salah satunya dengan menghindari makanan ataupun minuman manis. 
Banyak orang yang keliru mengartikan maksud dari ‘berbuka dengan yang manis’. Makanan 
atau minuman manis memang penting dikonsumsi saat berbuka untuk menormalkan gula 
darah. Hanya saja, Anda harus memperhatikan porsi makanan atau minuman manis yang 
dikonsumsi. Apalagi jika rasa manis tersebut terbuat dari gula. Pasalnya, tanpa disadari, 
minuman dan makanan manis yang kita dikonsumsi secara rutin selama bulan Ramadan 
jutru akan menyebabkan kenaikan berat badan. Anda harus ingat, untuk memastikan tubuh 
fit saat Ramadan, maka energi yang dikeluarkan harus lebih banyak daripada energi yang 
masuk.

2. Pilih Asupan Karbohidrat Kompleks
Karbohidrat merupakan makanan pokok karena karbohidrat mengandung gula atau 
glukosa yang berfungsi sebagai sumber energi tubuh untuk beraktivitas. Namun, 
karbohidrat yang baik dikonsumsi bukanlah karbohidrat sederhana, melainkan karbohidrat 
kompleks. Karbohidrat kompleks sangat baik karena akan diserap lebih lama oleh tubuh. 
Makanan yang termasuk karbohidrat kompleks diantaranya adalah nasi hitam, nasi cokelat, 
gandum, umbi-umbian, pisang, oatmeal, serta brokoli.

rd.com

self.com

3. Seimbangkan Menu Makan dengan Protein
Sangat disarankan untuk tidak lupa memasukkan makanan yang mengandung protein 
ke dalam menu makan pada bulan puasa, terutama pada saat sahur. Seperti yang sudah 
disampaikan, protein diserap tubuh secara perlahan dan konstan. Tubuh akan memecah 
protein menjadi asam amino yang diperlukan untuk pembentukan otot dan darah. Tubuh 
tidak bisa menyimpan protein, maka kita harus mengkonsumsinya setiap saat. Sumber 
protein yang baik adalah dada ayam, ikan, putih telur, susu tanpa lemak, kacang-kacangan, 
dan akan lebih baik jika protein tersebut dimasak dan disajikan secara sehat dan rendah 
kalori.

healthyeating.sfgate.com
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TETAP SEHAT
DAN BUGAR
SELAMA BERPUASA

Selama bulan suci Ramadhan, umat muslim diwajibkan untuk berpuasa dak makan dan minum dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Pada saat 
menjalankan ibadah puasa banyak dijadikan alasan untuk dak bekerja secara maksimal karena lemas, lesu, mengantuk dan sebagainya sehingga berakibat 
terhadap menurunnya produkvitas kerja sehari-hari. Kondisi itu karena mbul akibat perilaku yang dak sehat yang dilakukan tanpa sadar dan menjadi 
kebiasaan selama berpuasa, seper kebiasaan makan sahur yang banyak, makan yang berlebihan pada saat berbuka, kurangnya konsumsi buah-buahan 
dan sayuran, dur seharian sampai dak berolahraga.Untuk menghindari kebiasaan kurang sehat tersebut, perlu pengaturan makan dan minum pada saat 
sahur atau berbuka puasa, agar tubuh kita tetap sehat dan segar sepanjang hari selama berpuasa.

Berikut ini beberapa ps khusus saat sahur dan berbuka puasa agar tubuh kita tetap sehat dan segar selama bulan puasa sehingga terhindar dari kebiasaan 
yang kurang sehat:
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SAAT SAHUR
Ÿ Jangan lupa selalu mengkonsumsi makanan bergizi baik pada saat 

sahur atau berbuka puasa. Walau menu sederhana, yang penng 
mengandung lima unsur gizi lengkap seper protein, lemak, 
karbohidrat, vitamin, dan mineral. saat berpuasa bahan makanan 
penghasil energi utama seper karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, 
dan protein yang masuk ke tubuh kita relaf dak sebanyak hari-hari 
biasa.

Ÿ Agar Anda mampu menahan rasa lapar, perbanyaklah mengkonsumsi 
jenis makanan berserat yang banyak terdapat dalam sayur dan buah. 
Tubuh kita memerlukan waktu lebih lama untuk mencerna makanan 
yang banyak mengandung serat.

Ÿ Upayakan untuk mencegah dehidrasi tubuh dengan banyak minum 
air puh pada malam hari. Hal ini penng dilakukan, karena pada 
siang hari akvitas kita cenderung banyak mengeluarkan keringat 
baik di luar ruangan atau ruang ber-AC.

Ÿ Selain memperbanyak makanan berserat dan makanan yang 
mengandung protein, sebaiknya Anda juga menyediakan jenis 
makanan yang mengandung vitamin dan mineral serta makanan 
tambahan agar tubuh tetap segar bugar sepanjang hari.

Ÿ Bagi penderita sakit lambung makanan yang sebaiknya dihindari 
adalah ketan, mie, daging berlemak, ikan dan daging yang diawetkan, 
sayuran mentah, sayuran berserat, minuman yang mengandung 
soda, dan bumbu yang tajam (cuka, cabai, asam). Jenis makanan 
tersebut bisa menimbulkan gas yang berpengaruh meningkatkan 
produksi asam lambung.

Ÿ Setelah makan sahur jangan langsung dur. Tubuh memerlukan 
waktu untuk mencerna makanan.

SAAT BERBUKA
Ÿ Jangan langsung minum air dingin atau es, sebaliknya 

biasakanlah berbuka dengan minuman yang hangat. Perut yang 
kosong bisa menjadi kembung, bila Anda langsung berbuka 
puasa dengan air dingin, karena asam lambung dalam tubuh kita 
akan terbentuk semakin banyak.

Ÿ Kemudian berisrahatlah kurang lebih satu jam sebelum 
menyantap hidangan berbuka yang telah dihidangkan. 
Tujuannya untuk memberikan keseimbangan terlebih dahulu 
pada pencernaan kita. Ingat, jangan mengkonsumsi makanan 
berlebihan dan makanan asinan.

Ÿ Berbuka puasa hendaknya dilakukan secara bertahap dan dak 
terburu-buru agar lambung dak kaget. Dengan demikian kerja 
lambung dak terlampau berat karena lambung membutuhkan 
ruangan kosong untuk mencerna makanan. Untuk meringankan 
kerja pencernaan, kunyah makanan dengan baik.

Ÿ Bagi mereka yang berat badannya melebihi berat badan ideal, 
sebaiknya selama berpuasa pun tetap menghindari makanan 
yang nggi kolesterolnya, misalnya lemak hewan, margarin, 
mentega. Selain itu, sebaiknya Anda menghindari makanan yang 
manis-manis, seper dodol, sirup, cokelat, kue tar, es krim. 
Selain lebih banyak mengkonsumsi sayur, buah, dan daging 
tanpa lemak, pengolahan makanannya pun sebaiknya jangan 
digoreng.

Ÿ Sedang bagi mereka yang terlalu kurus, selama berpuasa 
sebaiknya menambah porsi susunya dan menghindari makanan 
yang sulit dicerna seper sayuran berserat kasar (daun singkong, 
daun pepaya).

Ÿ Bagi mereka yang berusia lanjut, aturlah pola makan saat 
berbuka puasa juga secara bertahap. Makanlah jumlah yang 
lebih sedikit, namun dilakukan beberapa kali.

Ÿ Setelah berbuka puasa jangan langsung dur. Tubuh 
memerlukan waktu untuk mencerna makanan.

Sumber : doktersehat

Promo

Ramadhan

CEK KESEHATAN
KUNJUNGI

KLINIK & LAB
TELKOMEDIKA

MORE
INFO

0811-2473069

HOT ISSUES

4. Rajinlah Mengonsumsi Sayuran dan Buah-buahan
Jika selama ini jarang makan sayur dan buah, ada baiknya Anda mengubah kebiasaan 
tersebut selama bulan puasa. Sayuran dan buah-buahan adalah dua jenis makanan yang 
sangat baik. Selain karena merupakan makanan berserat alami, keduanya juga kaya akan air, 
rendah lemak, dan memiliki berbagai jenis kandungan vitamin dan mineral. Mengkonsumsi 
banyak sayuran dan buah juga akan membantu menurunkan kolesterol, menghindari 
obesitas, menurunkan kolesterol, memelihara kestabilan tekanan darah, dan melindungi diri 
dari ancaman kanker.

5. Penuhi Cairan Tubuh
Sebagian besar tubuh terdiri dari air. Anda disarankan untuk minum setidaknya 8-12 
gelas air putih sehari. Anda bisa memenuhi cairan tersebut saat berbuka puasa dan saat 
sahur agar tubuh tidak terhidrasi. Selain itu, air juga berfungsi sebagai alat transportasi 
nutrisi, pencernaan dan penyerapan. Ada baiknya untuk menghindari kafein. Pasalnya, 
kafein bersifat diuretik yang membuat Anda lebih sering buang air kecil, sehingga cairan 
dalam tubuh cepat hilang. Mengurangi minuman berkafein secara berlebihan selama bulan 
Ramadan dapat menghindari dehidrasi selama berpuasa.

waterways.com.ng 

marketdigestng.com
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Berikut ini beberapa tips khusus saat sahur dan berbuka puasa agar tubuh kita tetap sehat
dan segar sehingga terhindar dari kebiasaan yang kurang sehat

• Dianjurkan untuk memakan makanan yang 
mengandung lima unsur gizi lengkap seperti protein, 
lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral.

• Perbanyak mengonsumsi makanan berserat seperti 
sayur dan buah.

• Upayakan untuk mencegah dehidrasi tubuh dengan 
banyak minum air putih.

• Bagi penderita sakit lambung, makanan yang sebaiknya 
dihindari adalah ketan, mie, daging berlemak, ikan & 
daging yang diawetkan, sayuran mentah, minuman 
yang mengandung soda, serta bumbu yang tajam 
(cuka, cabai, dan asam).

• Hindari tidur setelah makan

• Hindari membuka puasa dengan minum dingin atau es 
karena akan membuat asam lambung semakin banyak 
sehingga perut menjadi kembung. Disarankan untuk 
berbuka dengan minuman yang hangat.

• Beri jeda kurang lebih satu jam sebelum menyantap 
hidangan berbuka.

• Untuk Anda yang memiliki berat badan yang melebihi 
berat badan ideal, sebaiknya menghindari makanan 
tinggi kolesterol seperti lemak hewan, margarin serta 
makanan manis.

• Bagi Anda yang memiliki berat badan yang kurang dari 
berat badan ideal, dianjurkan untuk memperbanyak 
konsumsi susu dan menghindari makanan yang sulit 
dicerna seperti daun singkong dan daun pepaya.

Tips

KUNJUNGI
KLINIK & LAB

TELKOMEDIKA

MORE
INFO

0811-2473069

Promo
Ramadhan

CEK KESEHATAN

SAAT SAHUR SAAT BERBUKA 
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Kurangi Emisi dengan
Gaya Trendi

Ubah Gaya Berkendara Anda!

Terbatasnya cadangan bahan bakar mendorong produsen untuk mulai mengganti minyak bumi dan gas dengan listrik. 
Diawali pada tahun 1821 dimana Michael Faraday menemukan listrik, dilanjutkan pada tahun 1879 dimana Thomas Alva 
Edison menemukan lampu, sampai di tahun 1997 dimana Toyota mulai menggabungkan teknologi bahan bakar konvensional 
dan motor listrik, yang pada akhirnya di tahun 2008 dimana Elon Musk dengan perusahaannya yang bernama Tesla pertama 
kali menjual mobil dengan bahan bakar full listrik kepada kalangan publik. Nah kali ini kami akan membahas kendaraan listrik 
yang dapat dijadikan alternatif berkendara ketika menuju ke kantor ataupun sekedar jalan-jalan, tentunya dengan budget 
yang bisa dibilang tidak kelewat mahal dan tampilannya keren.

Viar Q1
Tidak banyak motor listrik yang dijual di Indonesia, yang benar-benar masuk dalam kategori 
motor, bukan sepeda listrik. Artinya kendaraan ini secara administrasi akan memiliki BPKB 
dan STNK, serta terpasang plat nomor resmi dari kepolisian. Viar Q1 memiliki tenaga 
sebesar 800 watt power, dengan akselerasi awal yang responsif dan halus pada putaran atas. 
Keistimewaan dari motor ini adalah bisa diisi daya dimana saja, karena selain menggunakan 
kabel charger yang kompatibel dengan power outlet standar Indonesia yang disambungkan 
langsung ke port di body motor, Anda juga bisa membuka battery Lithium Ion yang terletak 
dibawah jok dengan mudah, kemudian dibawa kedalam ruangan untuk dilakukan pengisian 
daya.

Motor yang dibanderol dengan harga 17 jutaan ini memiliki jarak tempuh motor mencapai 
60 km, tentu saja sangat tergantung pada beban yang dibawa dan kondisi kontur jalan yang 
dilalui. Bagaimana kalau kondisi hujan atau jalan tergenang air? Jangan khawatir karena 
semua komponen listrik bersifat waterproof dan sudah diuji untuk menerjang banjir dengan 
kedalaman maksimal 30 cm. Bahkan pihak Viar sendiri mengklaim bahwa motor ini tidak 
memerlukan perawatan rutin karena tidak memiliki fast moving parts seperti oli, busi, rantai, 
kampas kompling dan sebagainya. Sementara komponen utama seperti ECU, battery dan 
charger diberikan garansi selama 1 tahun.www.e-viar.com

www.e-viar.com
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Acton Skateboard
Nah produk yang satu ini cocok untuk digunakan keluarga kita yanng 
masih berstatus pelajar untuk berangkat ke sekolah. Selain dibekali 
dengan battery yang tahan hingga 12 km, dengan kecepatan maksimal 
25 km per jam, skateboard ini juga mampu untuk mengarungi medan 
menanjak dengan maksimal sudut 15 derajat. Produk ini dibuat dari 
bahan berkualitas kayu maple dan aluminum aircraft grade, dan dibekali 
dengan motor listrik dengan kekuatan 500 watt power.

Sama halnya dengan sepeda Xiaomi, skateboard ini juga tergolong pintar, 
karena bisa terkoneksi melalui bluetooth ke smartphone kita, sehingga 
datanya bisa dipantau dari aplikasi. Sebagai fitur keamanan, tersedia LED 
bar panjang yang akan menyala dengan terang, sehingga pengguna jalan 
lain bisa mengetahui keberadaan kita dengan jelas. Skateboard ini bisa 
Anda peroleh dari online marketplace Indonesia dengan kisaran harga 4 
jutaan.

Alternatif Lain
Apabila Anda tidak mau mengeluarkan dana untuk 
membeli electric vehicles, ada alternatif lain yaitu melalui 
skema sewa. Untuk Viar Q1, Anda bisa menyewa motor 
tersebut dengan biaya sebesar 50 ribu rupiah per hari, dan 
motor akan diantar jemput ke lokasi Anda. Selain itu juga 
ada alternatif penyewaan sepeda listrik via aplikasi yaitu 
Migo Bike, dengan tarif 3 ribu rupiah per 30 menit, hanya 
saja Anda harus mencari titik parkir yang dekat dengan 
lokasi Anda untuk meminjam dan mengembalikan sepeda 
listrik ini.

Xiaomi QiCycle Folding Bike
Untuk Anda yang hobi gowes, tersedia juga alternatif lain yang bisa 
dicoba, yaitu sepeda lipat listrik Xiaomi QiCycle. Ya betul, Anda tidak 
salah membaca, memang brand yang terkenal dengan produksi 
smartphone ini mengeluarkan lini produk sepeda listrik. 

Produk ini bisa Anda temukan di online marketplace Indonesia dengan 
kisaran harga 8 jutaan. Sepeda ini memiliki berat 14.5 kg, 3 kecepatan 
dan motor listrik dengan 250 watt power, yang bisa menempuh jarak 
sekitar 45 km, dengan bantuan pedal assist, dimana tenaga listrik akan 
dikeluarkan ketika Anda mengayuh sepeda, yang dampaknya akan 
membuat kayuhan Anda menjadi jauh lebih ringan karena dibantu 
oleh motor listrik.

Yang membuat sepeda ini semakin menyenangkan adalah bahwa 
sepeda ini smart bike juga, yang artinya bisa dikoneksikan melalui 
bluetooth ke smartphone Anda, sehingga status sepeda dan status 
berkendara bisa dilihat di aplikasi dan Anda juga bisa menikmati 
navigasi GPS.

www.actonglobal.com

www.actonglobal.com

www.engadget.com
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Telkom Dukung Digitalisasi 
Bank Yudha Bhakti

Digitalisasi PT Taspen 
Ciptakan Customer 
Experience yang Lebih Baik

Sebagai wujud nyata dukungan terhadap 
digitalisasi perbankan serta memperluas 

implementasi uang elektronik di Indonesia, 
PT Telkom Indonesia Tbk (Telkom) dan Bank 
Yudha Bhakti melakukan Soft Launching 
Implementasi Layanan t-money Bank Yudha 
Bhakti yang bertempat di Sentul City (9/2). 
Telkom Money (t- money) adalah produk 
layanan keuangan digital berupa uang 
elektronik dari Telkom yang berfungsi 
sebagai medium yang memungkinkan 
pengguna untuk melakukan transaksi, 
pengiriman uang, penarikan uang, 
membayar tagihan, dan lain sebagainya. 

Saat ini perkembangan teknologi berjalan 
dengan sangat intens sehingga banyak 

perusahaan yang menganggap perlu 
untuk melakukan transformasi digital. 
Ketersediaan informasi melalui internet 
mengubah perilaku konsumen atau 
nasabah dalam kehidupan sehari-hari. 
Digitalisasi merupakan suatu keharusan 
bagi semua industri, salah satunya industri 
finansial. Dengan adanya digitalisasi, 
maka akan mempermudah akses 
transaksi keuangan bagi nasabah, serta 
dapat meningkatkan efisiensi bisnis dari 
perusahaan itu sendiri. 

Sistem uang elektronik t-money selanjutnya 
digunakan oleh Bank Yudha Bhakti sebagai 
sarana pembayaran non tunai (cashless).
Pada kesempatan yang sama, dilakukan 
juga penandatanganan MoU perihal 
Layanan Information and Communication 
Technology (ICT) yang dilakukan oleh 
Direktur Utama Bank Yudha Bhakti Denny 
Novisar Mahmuradi dan Executive Vice 
President Divisi Enterprise Service Telkom 
Judi Achmadi yang diwakili oleh General 
Manager Banking Management Services 
2 Divisi Enterprise Service Telkom Iwan 
Setiawan. Ruang lingkup kerjasamanya 
meliputi namun tidak terbatas pada 
penyediaan jaringan data dan internet 
serta infrastruktur, penyediaan aplikasi 
core dan pendukungnya untuk layanan 
digital banking, penyediaan konten 
dan advertising untuk layanan banking, 
penyediaan sarana pendukung untuk 
layanan banking, penyediaan solusi CRM 
(Customer Relationship Management), serta 
kerjasama lain yang dipandang perlu. 

Dalam sambutannya, Iwan Setiawan 
berterima kasih kepada jajaran 
manajemen Bank Yudha Bhakti karena 
telah memberikan kepercayaan kepada 
Telkom untuk mendukung digitalisasi 
Bank Yudha Bhakti melalui sistem uang 
elektronik t-money. Menurut Iwan Setiawan, 

Program acara Buka Mata yang tayang 
pada tanggal 23 Maret 2019 menyajikan 
wawancara eksklusif dengan tema 
mengenai “Digitalisasi Pelayanan 
Pembayaran Pensiun” yang menghadirkan 
tiga narasumber diantaranya Direktur 
Utama PT Taspen Iqbal Lantaro, Direktur 
Operasi dan Management Operasi PT 
Taspen Ermanza, dan Executive Vice 
President Divisi Enterprise Service PT 
Telkom Judi Achmadi. Dalam acara ini 
dibahas lebih detil mengenai digitalisasi 
PT Taspen untuk memberikan kemudahan 
dan menciptakan customer experience yang 
lebih baik, diantaranya melalui Aplikasi SIM 
Gaji, Mitra Layanan Taspen, Autentikasi via 
Smartphone, dan Smart Card. 

Telkom mendukung transformasi digital 
Taspen dalam pengelola Dana Pensiun, 
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keputusan menggandeng Telkom dalam 
melaksanakan kerjasama pengembangan 
digitalisasi layanan ICT dan t-money adalah 
keputusan yang paling tepat karena Telkom 
memiliki ekosistem digital terlengkap di 
Indonesia. “Digitalisasi akan mendorong 
kemudahan akses transaksi keuangan 
bagi nasabah serta meningkatkan efisiensi 
bank. Melalui platform solusi t-money milik 
Telkom, diharapkan dapat mendukung dan 
meningkatkan business continuity, business 
sustainability dan business efficiency Bank 
Yudha Bhakti,” lanjutnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank 
Yudha Bhakti Denny Novisar Mahmuradi 
mengutarakan bahwa kebutuhan Bank 
Yudha Bhakti terhadap implementasi 
t-money adalah salah satu langkah strategis 
Bank Yudha Bhakti dalam mengembangkan 
dan meningkatkan transaksi elektronik serta 
untuk menjawab tantangan bisnis. 

Telkom Group senantiasa siap membantu 
Bank Yudha Bhakti melakukan digitalisasi 
melalui penyediaan digital ecosystem 
solution yang terintegrasi dengan 
mengedepankan customer experience dan 
business value terbaik, untuk meningkatkan 
kinerja dan daya saing perusahaan, serta 
untuk mencapai tujuan perusahaan.

Tabungan Hari Tua, dan Jaminan Kecelakaan 
Kerja, dan Jaminan Kematian yang 
terpercaya. Sebagai perusahaan yang 
telah berevolusi menjadi Leading Digital 
Company in The Region, Telkom siap 
mendukung digitalisasi PT Taspen didukung 
oleh infrastruktur jaringan dengan fiber 
optic yang menjangkau hingga ke pelosok 
Indonesia.
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Ramadhan & Idul Fitri
1440 H

1 Bulan DOOH (3 Lokasi)*
1 Bulan Mobile LED (7 Route)
60 Ribu SMS LBA
250 Spots Pay TV

•  100 Spots AFC | DSC
•  150 Spots FC | WWJ

fitri 875
Juta

Rp

Value
1,1 Milyar

Rp

1 Bulan DOOH (2 Lokasi)*
1 Bulan Mobile LED (3 Route)
30 Ribu SMS LBA
120 Spots Pay TV

•  50 Spots AFC | DSC
•  70 Spots FC | WWJ

suci 575
Juta

Rp

Value
725 juta

Rp

akbar 1 Bulan DOOH (1 Lokasi)*
1 Bulan Mobile LED (4 Route)
20 Spots Pay TV
15 Ribu SMS LBA

345
Juta

Rp

Value
400 Juta

Rp
•  10 Spots AFC | DSC
•  10 Spots FC | WWJ

HARGA PROMO
berlaku s/d 30 Juni 2019

Creative
AdsPackage

ROTATE BANNER

*Data viewer minggu
 ke-3 Januari 2019

Rotate
Banner Ads

Your Ads is Here
size : 640px x 828px

Di menu launcher terdapat slot banner
yang bisa berganti-ganti (looping). Saat remote 
diarahkan pada salah satu banner lalu pilih “OK” 
akan memunculkan video TVC

Non Stop Looping for 7 Days

New
Size

183.000

TVOD/VOD for 7 Days

PRE ROLL ADS

Your Ads is Here
size : 1920px x 1080px

Saat memilih program TV On Demand 
(Up to 7 Days Ago) akan muncul channel Ads
Video TVC max 30 detik yang bisa di skip

*Data viewer
Februari 2019

5.738.414

Keterangan*

•     Harga belum termasuk PPN 10%
•     Harga berlaku sampai dengan 30 Juni 2019
•     Keterangan lebih lanjut hubungi Account Manager Anda
      atau hubungi 0800-1- TELKOM (835566)

65
JUTA

Rp
Total

91jt
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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.

Executive Vice President Divisi 
Enterprise Service Telkom Judi 
Achmadi memberikan apresiasi 

kepada para Account Manager (AM) dan tim 
support yang telah memberikan dukungan 
atas pencapaian kinerja Divisi Enterprise 
Service (DES) tahun 2018 melalui ajang 
DES Awarding Night 2019 di Ballroom 
Hotel Sultan pada tanggal 25 Maret 2019, 
yang merupakan serangkaian dari kegiatan 
AM Summit Telkom Group 2019 yang 
berlangsung tanggal 26-27 Maret 2019. 

Konsep acara DES Awarding Night 2019 
yang bertemakan “Together More Digital 
Forever” mengandung arti saling bahu 
membahu bekerja dengan smart dengan 
mengedepankan teknologi digital, 
baik dalam memberikan solusi kepada 
pelanggan maupun dalam melakukan 
kegiatan operasional perusahaan. 
Acara ini dikemas dengan nuansa sport, 
yang menunjukkan bahwa kami siap 
mensupport tercapainya Healthy Growth 
and Profitability dengan cara yang sportif 
dan penuh semangat. Selain itu, dalam 
acara ini juga mendukung campaign “Save 
Planet No Plastic” dengan meminimalisasi 
penggunaan plastik dan pemberian souvenir 
yang ramah lingkungan. 

Acara ini diselenggarakan untuk recharging 
spirit, sharing knowledge, ajang apresiasi 
account team berprestasi selama tahun 2018 
dan apreasiasi terhadap unit dan divisi lain 
atas dukungan penuh untuk kinerja DES 
selama tahun 2018 serta sebagai sarana 
silaturahmi yang dihadiri oleh 529 peserta 
yang terdiri dari para Senior Leader DES, 
AM Jakarta, Manager BGES Witel, Manager 
Sales, Manager Sales Engineer, AM Telkom 

Apresiasi Pencapaian 
Kinerja 2018

Regional 1 s/d 7, Anak Perusahaan serta 
unit support yang diantaranya Telkom 
Akses, Divisi Service Solution, Divisi Digital 
Service, Telkom Corporate University Center, 
Human Capital Business Partner, Shared 
Service Operation Finance, Assessment 
Center Indonesia, Divisi Service Operation, 
Divisi Information Technology, serta Internal 
Audit. 

Dalam acara ini dibagikan total 28 kategori 
Award untuk para AM dan tim support yang 
berprestasi, special appreciation untuk 10 
unit “Sahabat DES” yang telah mendukung 
pencapaian kinerja DES serta 6 orang AM 
yang telah memasuki masa purnabakti. 
Tak lupa, kami juga mengenang kembali 
dedikasi rekan-rekan DES yang sudah 
mendahului kita melalui video In Memoriam.

Dalam serangkaian acara DES Awarding 
Night ini, dilakukan launching “DESRAPTOR” 
sebagai panggilan kepada tim pasukan DES 
yang mencerminkan tim yang bersemangat, 
kreatif, pantang menyerah, dan mampu 
melakukan perubahan baik untuk solusi 
bisnis maupun untuk perusahaan. Selain 
itu, juga dilakukan launching tarian Culture 
Activation sebagai tarian sepanjang tahun 
2019 yang akan menyemangati tim DES 
dalam kegiatan operasional sehari-hari 
dalam rangka mendukung pencapaian di 
tahun 2019. Selain DES Awarding Night, 
juga dilakukan kegiatan “Fire Briefing” untuk 
mendukung  pencapaian target pencapaian 
DES di tahun 2019 serta “Sambung 
Rasa” sebagai ajang skip level discussion 
menyampaikan aspirasi tim DESRAPTOR 
untuk improvement DES kedepan.*
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ADS

PEMERIKSAAN 

RONTGEN DADA
(RONTGEN THORAX)

www.telkomedika.co.id@TelkoMedika@telkomedika @TelkoMedika

APAKAH RONTGEN DADA MEMILIKI RISIKO ?
Sampai saat ini aman atau tidaknya rontgen untuk dilakukan masih 
menjadi perdebatan di antara ahli kesehatan. Beberapa penelitian 
menyatakan bahwa sinar X yang digunakan dapat menyebabkan 
perubahan DNA atau mutasi DNA yang diperkirakan meningkatkan 
risiko kanker di masa yang akan datang. Namun yang perlu diketahui 
bahwa peningkatan risiko kanker ini terjadi dalam angka yang sangat 
kecil dan dipengaruhi juga dengan faktor lainnya, seperti riwayat 
keluarga serta gaya hidup. Bahkan laporan terbaru dari American 
Journal of Clinical Oncology mengklaim bahwa pemeriksaan rontgen 
tidak membawa risiko. Secara umum, rontgen aman untuk dilakukan 
karena para ahli telah mengatur serta menyesuaikan dosis radiasi 
yang dapat ditoleransi oleh orang dewasa dan risiko yang 
ditimbulkan jauh lebih kecil dibanding manfaat pemeriksaan yaitu 
mengetahui kondisi kesehatan anda.

APAKAH SEMUA ORANG BOLEH MENJALANI 
RONTGEN ?
Apabila telah melakukan pemeriksaan rontgen sebelumnya, rentang 
waktu yang diperlukan untuk pemeriksaan berikutnya minimal 1 
bulan setelahnya. Meskipun tergolong aman, karena dosis radiasi 
yang digunakan tidak terlalu besar, namun pemeriksaan ini 
sebaiknya dihindari pada ibu hamil. Terutama apabila paparan sinar X 
terkena bagian perut (dimana janin ada didalamnya), karena 
perkembangan dan pertumbuhan janin yang ada di dalam 
kandungan bisa terhambat akibat terpapar sinar X. Pertimbangkan 
manfaat dan risikonya terlebih dahulu sebelum melakukan rontgen 
saat hamil. Bicarakan dengan dokter Anda bahwa anda sedang hamil, 

APA YANG HARUS SAYA LAKUKAN SEBELUM 
MENJALANI RONTGEN DADA ?
Rontgen dada tidak membutuhkan persiapan khusus. Anda mungkin 
akan diminta untuk mengenakan pakaian khusus untuk 
pemeriksaan. Anda mungkin juga akan diminta untuk melepaskan 
perhiasan, peralatan gigi, kacamata dan benda logam atau pakaian 
yang mungkin mengganggu gambar rontgen.

APA ITU PEMERIKSAAN RONTGEN DADA ?
Rontgen dada atau rontgen thorax merupakan tindakan 
pemeriksaan menggunakan pencitraan sinar-X untuk menunjang 
diagnosis pada kondisi yang melibatkan dinding thorax / dada, 
tulang dada, dan struktur yang berada didalam rongga dada 
termasuk paru-paru, jantung dan lainnya.

MANFAAT PEMERIKSAAN RONTGEN DADA
Rontgen dada atau rontgen thorax dapat membantu menunjukkan 
berbagai macam kondisi diantaranya :
          •   Ukuran dan bentuk jantung anda
          •   Kondisi tulang rusuk dan tulang belakang
          •   Masalah infeksi paru (Tuberkulosis/TBC, Pneumonia)
          •   Penyakit paru obstruktif kronis (Em�sema, Bronchitis)
          •   Tumor atau kanker paru
Skrining penyakit paru terkait pekerjaan (debu atau zat kimia yang 
dapat berpengaruh pada kondisi dada)




