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New telkomsigma

Logo dan Target Baru di 2014
Memang ada yang berbeda dengan logo telkomsigma. Sejak November 2013 silam, logo telkomsigma mengalami sedikit perubahan.
Kata “Telkom” dan “Sigma” kini tidak lagi disepuh warna biru dan hijau. Namun ditutup dengan warna merah menyala. Membuat font-nya
terlihat lebih tegas dan jelas. Di ujung kanan tulisan telkomsigma, tagline ”make IT faster” terlihat tegas. Sementara ”by Telkom Indonesia”
berada di bagian bawah. Logo baru ini menegaskan bahwa telkomsigma adalah penyedia solusi layanan IT yang cepat dan optimal lewat
dukungan jaringan Telkom Indonesia, untuk memberikan solusi IT kepada klien supaya bisnis mereka bisa bertumbuh. Adapun warna merah
menegaskan bahwa telkomsigma adalah perusahaan TI lokal yang berharap bisa mewakili Indonesia di kancah global. Seperti dikatakan
oleh Direktur Utama Telkom Indonesia Arief Yahya. Beliau menegaskan bahwa telkomsigma harus bisa menjadi ”new driver engine growth”
bagi Telkom Group, seiring dengan portofolio produk perusahaan yang market-nya terus membesar. Sebagai perusahaan penyedia Jasa
Teknologi Informasi dan Data Center yang telah berkiprah selama 15 tahun, rekam jejak yang baik telah membuat telkomsigma dipercaya oleh
pelanggan. Sehingga saat ini memiliki pangsa pasar paling besar di industrinya.
Dalam upaya untuk terus meningkatkan layanan dan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan dan masyarakat, telkomsigma
terus meningkatkan kapasitas data center yang dimilikinya. Pada 2015 ditargetkan telkomsigma akan memiliki 100,000 m2 data center.
Dengan skala yang sedemikian besar, selain lebih banyak pelanggan yang bisa dilayani, juga akan diperoleh nilai yang efisien dalam hal
investasi, pemeliharaaan dan operasional. Dukungan dari PT Telkom sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar, membuat telkomsigma ada
dalam posisi yang sangat tepat sebagai penyedia data center yang dapat diandalkan. Tahun ini, dalam mengembangkan bisnisnya, strategi
telkomsigma pada 2014 berfokus pada tiga hal: yakni menjadi pemimpin di System Data Integration, Data Center serta Managed services
(S-D-M). Guna memperkokoh pondasi ketiga bisnis tersebut, penyedia layanan solusi berbasis Information and Communications Technology
(ICT) terbesar di Indonesia itu melakukan pengelolaan sumber daya manusia dengan cara meningkatan kompetensi dan kapabilitas dari
kebutuhan industri. “Tahun 2014 ini, kami berharap yang kami canangkan sebagai The Year for Quality Growth,” tegas Judi Achmadi, CEO
telkomsigma. Para Board of Directors (BOD) telkomsigma juga sudah siap memberikan target-target besar selama 2014 ini.

Redaksi Dewi Maharani, Abi Panambang
Publishing Rano Anandito
Editorial Melinda Teja A
Cetak Adi Agung Prabowo

Editorial From Ceo telkomsigma

HHATTRICK
telkomsigma

arus

Mencetak

Oleh: Judi “Jac” Achmadi,
CEO telkomsigma

J

uara sejati adalah mereka yang bisa menang
sebanyak tiga kali berturut-turut. Dalam sepak
bola, kemenangan itu disebut dengan hattrick.
Di tahun 2014 ini, saya berharap hattrick itu bisa
diraih oleh Telkomsigma.
Sudah dua tahun berturut-turut telkomsigma jadi juara.
Pada 2012, telkomsigma jadi juara dengan membukukan
pendapatan hingga Rp770 miliar. Jauh meninggalkan
pendapatan pada 2011 yang sekitar Rp576 miliar.
Pada 2013, prestasi telkomsigma lebih hebat lagi. Karena
pendapatan perusahaan melonjak hingga 82% ke angka
Rp1,345 triliun.Padahal, target semula hanya Rp 880 miliar.
Bahkan target lebih dari Rp1 triliun itu pun seharusnya baru
akan tercapai pada 2015 nanti.
Nah, tahun ini telkomsigma harus jadi juara untuk ketiga
kalinya. Pendapatan telkomsigma pada 2014 ditargetkan
tumbuh sebesar 50%. Jauh di atas industri yang rata-rata
cuma 10%-20%.
Kepada pemegang saham, saya sampaikan target kami
adalah Rp 2 triliun. Pencapaian saat ini juga merupakan
estafet dari pemimpin terdahulu dan dukungan penuh dari
Telkom dan TelkomMetra justru membuat kami semakin
besar dari tahun ketahun. 3 kali menaklukkan lawan
merupakan kemenangan telkomsigma agar bisa menjadi
juara sejati yang mencetak hattrick.
Di Telkom Group, telkomsigma sudah mendapat
predikat”new engine growth, menjadi motor penggerak
bisnis portofolio Telkom, terutama untuk jasa informasi,
komunikasi dan teknologi.

Pendapatan terbesar kami bersumber pada tiga
portofolio yang saya singkat dengan sebutan SDM. Ketiga
bidang ini adalah Sistem Integrasi, Data Center, dan
Managed Services.
Sekitar 50% pendapatan telkomsigma berasal dari sistem
integrasi. Kami telah bekerja sama dengan berbagai partner
seperti IBM dan Accenture, memiliki klien yang tersebar
mulai dari bidang perbankan, keuangan, telekomunikasi,
hingga transportasi.
Walau berada dibawah Telkom Group, tapi hanya 30%
dari total klien telkomsigma adalah BUMN. Tahun lalu,
misalnya, kami menangani berbagai proyek besar seperti
sistem e-ticketing di PT KAI Commuter Jabodetabek, juga
proyek dari PT Garuda Indonesia dan PT Pelindo.
Memang unit bisnis data center dan managed services
baru mengakomodir 30% dari total revenue telkomsigma.
Tapi, pada 2014 ini akan banyak sekali hal-hal baru yang
kami lakukan.
Tahun lalu, Telkomsigma sudah memiliki data center
seluas 33.000 meter persegi yang didapat setelah
mengakuisisi data center di kawasan Sentul dan Serpong.
Nah, selama 2014, perluasan data center milik
telkomsigma ditargetkan bisa tumbuh ke angka 70.000
meter persegi. Kami melakukannya lewat melalui
pembangunan infrastruktur data center di Balikpapan
seluas 40.000 meter persegi, Bekasi seluas 30.000 meter
persegi, dan Batam seluas 1.000 meter persegi.
Puncaknya, Pada 2015 nanti telkomsigma total data
center yang dimiliki oleh telkomsigma sudah harus
menembus 100.000 meter persegi.

e-magz telkomsigma juli - september 2014
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Berita Utama

MEGA PROJECT
ALWAYS ON
Siap diluncurkan

D

iam-diam PT. Telekomunikasi Indonesia
Tbk (Telkom) tengah mengembangkan
sebuah mega proyek yang disebut Always
On. Setelah resmi beroperasi pada Agustus
mendatang, proyek yang dikembangkan oleh PT. Sigma
Cipta Caraka (telkomsigma) itu diklaim akan memiliki
dampak besar tidak hanya pada Telkom, melainkan seluruh
anak perusahaan yang dimiliki Telkom (Telkom Group).
”Telkom selalu berupaya untuk mengevaluasi infrastruktur
yang mereka miliki,” ujar CEO Telkomsigma Judi Achmadi.
”Sudahkah, misalnya, infrastruktur yang digunakan
sekarang efisien? Bisakah dibuat lebih efisien lagi? Nah,
dari situ lahir konsep Always On,” tambah pria yang akrab
disapa Jac ini.
Pada dasarnya Always On adalah sebuah private cloud
yang di desain khusus untuk Telkom. Namun demikian,
dalam pelaksanaannya Telkom membuka sistem ini untuk
digunakan di Telkom Group. ”Karena dengan kapasitas
dan virtualisasi yang ada sangat memungkinkan untuk
digunakan di banyak perusahaan,” ujar Jac. Kedepannya
platform Always On ini diharapkan menjadi platform tunggal
yang digunakan oleh semua Telkom Group.
Tapi, apa sebenarnya keunggulan dari Always On ini?
Sesuai namanya, layanan Always On adalah layanan
dengan performansi yang non breakable. Sebuah sistem
yang menjamin bahwa “break” di satu sisi tidak akan
mengganggu layanan secara keseluruhan. ”Sistem boleh
mati, tapi layanan tetap akan berjalan,” papar Jac.
Hal itu dilakukan dengan mengintegrasikan tiga data
center sekaligus, dimana dua data center diantaranya
sama-sama hidup (satu sistem khusus untuk Disaster
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Recovery). Sehingga jika satu sistem mati, maka otomatis
akan di-handle sistem yang lain.
Data center yang ada di kawasan Sentul, Jatinegara dan
Surabaya itu masing-masing memiliki Tier 3, tapi teknologi
Always On membuatnya setara dengan Tier 4. Sebab
Recovery Time Objective (RTO) maupun RPO (Recovery
point objective) sudah mendekati nol. Artinya waktu yang
dibutuhkan (dalam detik) dan risiko data yang hilang ketika
terjadi gangguan hampir tidak ada.
”Proyek ini sangat strategis bagi telkomsigma,” tutur
Direktur Integrated Solutions telkomsigma Imam Santoso.
”Karena inilah proyek paling kompleks yang pernah kita
handle—melibatkan tiga data center sekaligus—dengan
beberapa teknologi/prinsipal,” tambahnya.
Tantangan terbesar, menurut Imam, adalah

Imam Santoso

Director of Integrated Solution

pelaksanaannya yang menjamin interoperability antar
sistem. Teknologi Always On memang mempersatukan
inftrastruktur dari level terendah hingga tertinggi. Mulai
network, server, storage, system backup, hingga cloud
management.
”Sulit untuk mengintegrasikan seluruh teknologi yang
dimiliki oleh sebuah vendor ke sebuah sistem yang
telah kita setting agar bisa bekerja sesuai desain dan
arsitekturnya,” katanya.
Menurut Imam, Always On yang dimulai dikerjakan
sejak Juni 2013 itu saat ini hampir selesai. ”Tinggal
proses migrasi, yakni memindahkan beberapa aplikasi inti
yang tadinya ada di sistem lain masuk ke sistem baru.
Contohnya Service Delivery Platform (SDP), yakni platform
yang digunakan untuk meng-handle seluruh aplikasi yang
ada,” ujar Imam.
Setelah infrastruktur sudah resmi berjalan, maka seluruh
aplikasi Telkom akan dipindahkan ke sistem baru. SAP
Telkom yang sebelumnya jadi sistem tersendiri, misalnya,
kini masuk ke dalam Always On. ”Apabila ada permintaan
aplikasi tertentu dari anak perusahaan di Telkom Group
tinggal diintegrasikan ke sistem,” ujar Imam yang menyebut

bahwa Always On akan diresmikan tepat pada 17 Agustus
2014 mendatang oleh CEO Telkom Arief Yahya.
Benefit dari sistem Always On sendiri bukan sekadar
kualitas layanan yang setara Tier 4. Imam menyebut ada
dua benefit lain yang sangat besar. Pertama, jika dilihat dari
sisi bisnis adalah efisiensi. Karena seluruh mega proyek dihandle oleh Telkomsigma, maka proses peralihan ke sistem
baru akan lebih efisien.
Keuntungan kedua berasal dari sisi layanan. Ketika
sudah berjalan, maka proyek ini secara drastis dapat
meningkatkan performansi dari seluruh layanan dan sistem
Telkom. ”Secara pengelolaan pun akhirnya menjadi lebih
efektif karena semua akan tersentralisasi,” tutur Imam lagi.
Kedepannya, bukan tidak mungkin bahwa layanan
Always On ini akan diimplementasikan ke perusahaan diluar
Telkom Group. Sebab, lanjut Imam, layanan Always On ini
sangat diperlukan oleh industri finansial ataupun banking
karena menggunakan sistem mission critical. Artinya jika
ada satu bagian sistem saja yang tertanggu, maka seluruh
sistem juga akan ikut terpengaruh. (*)

e-magz telkomsigma juli - september 2014
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telkomsigma 2014

Telkomsigma’s Dream Team

Tahun 2014 ini telkomsigma punya
banyak agenda besar di portofolio Sistem
Integrasi, Data Center, serta Managed
Services. Ini bisa dilihat dari perluasan
data center, memberikan service
level agreement (SLA) berkualitas
internasional, hingga mengembangkan
berbagai layanan yang ada untuk bisa
meningkatkan pendapatan perusahaan.
telkomsigma sudah menang dua kali
berturut-turut. Karena itu, tahun ini saya
berharap perusahaan bisa menang lagi
dan meraih hattrick, menjadi juara sejati,
serta kembali mencatat prestasi yang
membanggakan. telkomsigma harus
bisa menjadi motor penggerak bisnis
portofolio Telkom, terutama untuk jasa
informasi.

Tahun ini telkomsigma diharapkan
menjadi “King of System Integration”.
Ada dua cara untuk meraihnya. Pertama
adalah penguatan partnership level
dengan semua partner strategis, dan
kedua adalah penguatan dari kompetensi
yang sudah ada.
SI sebagai bisnis yang berorientasi pada
kepercayaan. Meyakinkan klien bahwa
mekanisme dan pola kerja yang kita
terapkan itu bisa diterima dengan baik
adalah tantangan terbesar. Karena itu,
layanan SI telkomsigma pada 2014 harus
tidak lagi diragukan dan bisa harus bisa
berekspansi di luar grup.

Selama 2014 perluasan data center
milik telkomsigma ditargetkan bisa
mencapai angka 70.000 meter persegi,
dari tahun 2013 silam yang hanya 31.000
meter persergi. Puncaknya, pada 2015
mendatang data center yang dimiliki
telkomsigma sudah bisa menebus
100.000 meter persegi. Ekpansi
infrastruktur data center akan dilakukan
di data center yang berlokasi di Serpong,
Sentul, dan Surabaya.
Selain data center, layanan cloud
telkomsigma juga akan berekspansi
besar-besaran. Tahun ini, layanan
Platform as a Service (PaaS) akan
menjadi layanan andalan telkomsigma
yang pertumbuhannya sangat signifikan.
telkomsigma harus menjadi The biggest
Indonesian Managed Service Player in
2015.

Judi Achmadi

Imam Santoso

Andreuw Th.A.F

Sekitar 55% perusahaan di Indonesia
masih menggunakan data-center inhouse.
Ini merupakan peluang bagi penyedia
layanan Data Center yang berstandar
internasional akan dapat memenuhi
kebutuhan perusahaan dari multi industry
di Indonesia bahkan regional. Tahun
ini, telkomsigma harus bisa memberi
keterjaminan sistem informasi maupun
Service Level Agreement (SLA) yang
tinggi.Kepercayaan dari seluruh klien
menjadi modal utama kami untuk tetap
menjadi nomor satu di Indonesia.

Tantangan terbesar bagi telkomsigma
adalah bagaimana agar semua korporasi
dan segmen industri dapat menikmati
layanan data center yang sesuai dengan
kebutuhan dan harga terjangkau. Kiprah
telkomsigma lebih dari 15 tahun akan
menjadi kunci keberhasilan dalam
mengelola bisnis Data center ini.
Kami optimis target pendapatan 2T
segera dapat direliasasikan.

Otto Benny Hantoro

Bakhtiar Rosyidi

President Director

Director of Marketing & Business Development
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Director of Integrated Solution

Director of Finance & Human Capital

e-magz telkomsigma juli - september 2014

Director of Data Center & Managed Services

SDM

S-D-M, Portofolio Bisnis Telkomsigma
dalam Pencapaian target Revenue 2T

S

ystem Integration ( SI ), Data Center & Managed
Services, new business portfolio dalam rangka
mendukung pencapaian target revenue 2T.

Primary solutions “Data Center dan Managed Services” menjadi
kontributor utama telkomsigma untuk mencapai target revenue
2T dan pondasi untuk pengembangan telkomsigma sebagai the
new revenue generator untuk TelkomGroup.

Our business

System
Integration
Packaged
System
Provide IT Consulting
and System Integration
for Enterprise
business, supported
by various strategic
partners

S

Own Software
&
Applications
Provide core and
surrounding software
solutions, including for
Finance and Banking
Institutions, and ITOM

D

M

Data Center

Cloud
Computing

Data Center related
services, including
colocation, disaster
recovery (DR),
supported by robust
communication link

Cloud computing
solutions in terms
of IaaS and SaaS
targeted for Enterprise
and SME

Offices in Jakarta,
Serpong, Surabaya,
Bali, supported by
more than 1,200
employees

+350 customers
in finance,
telecommunication,
distribution & other
industries

e-magz telkomsigma juli - september 2014
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Klien Testimoni

MENINGKATKAN
DAYA SAING BPR
Joko Suyanto
Ketua Umum Perbarindo

S

OLUSI teknologi informasi yang tepat guna dan

Untuk itu, Perbarindo terus melakukan sosialisasi tentang

tepat biaya seperti BPR SATU menjadi kebutuhan

pentingnya operasional BPR berbasis Ti. Dengan begitu, BPR

mendesak bagi industry BPR. Harapannya,

dapat terus mengembangkan kepak sayap bisnisnya.

operasional Perusahaan dapat lebih efisien dan

Selain itu, secara bisnis user dapat melakukan transaksi online

transparan sehingga mengakselerasi pertumbuhan bisnis.

realtime antara cabang dan antara BPR; layanan ATM berjaring

Implementasi informasi menjadi kebutuhan utama dalam

nasional, SMS Banking dan Mobile EDC; meningkatkan

perbankan yang semakin ketat. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

pendapatan fee based; menghilangkan kompleksitas teknologi

sebagai salah satu bagian dalam system perbankan nasional

informasi dari sisi investasi maupun operational; dan bias focus

mempersiapkannya dengan aplikasi teknologi yang tepat guna

dalam pengembangan bisnis dan focus meningkatkan pelayanan

dan tepat biaya.

kepada nasaba.

Joko Suyanto, Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan

Dengan implementasi solusi BPR SATU di Nusamba Grup,

Rakyat Indonesia (Perbarindo) yang juga sebagai presiden

Joko meyakini bisnisnya akan semakin berkembang, efisien,

direktur PT Sentra Modal Harmoni, Holding BPR Nusamba

dan berdaya saing. ‘Solusi ini dapat mengakselerasi bisnis BPR

Grup, mengatakan, Perbarindo mendorong anggotanya untuk

Nusamba Grup,’ ujarnya.

memperkuat infrastruktur dan system manajemen berbasis

Sementara itu, Otto B Hantoro - Direktur Marketing & Business

teknologi informasi (TI). “Kami sudah menghimbau agar semua

Development telkomsigma mengatakan dengan pengalaman

BPR mengaplikasikan IT yang tepat guna dan tepat biaya,”

dan kompetensi telkomsigma selama hamper 3 dekade sebagai

ujar joko.

mitra teknologi perbankan dan industry jasa keuangan akan

Inisiasi Perbarindo mendorong angotanya untuk

memenuhi kebutuhan mitra BPR. “Mengelola klien lebih dari

mengimplementasikan TI diwujudkan dalam penandatanganan

60 BPR yang tersebar di 500 lokasi di Indonesia dengan masa

kerja sama dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom)

implementasi yang singkat, telkomsigma selalu ingin memberikan

akhir tahun lalu. Kerja sama itu dilakukan untuk memodernisasi

yang terbaik bagi seluruh pengguna layanan dan solusi kami’

dan memajukan bisnis BPR.

pungkasnya.

Dalam kerja sama itu meliputi penyiapan jaringan konektivitas,
core banking system (Paas), cloud services (laas, Saas),

Sumber: Majalah Infobank

managed application, penyediaan layanan cantact center dan
pengembangan bisnis baru bagi BPR dalam hal penyediaan
layanan PPOB (payment point online banking) dan juga layanan
remittance (transaksi kirim uang).
Menggandeng vendor yang sudah teruji dan andal itu tidak lain
adalah untuk meningkatkan daya saing BPR. Bagi Joko, pria
yang sudah 24 tahun berkencimpung sebagai praktisi BPR ini,
aplikasi TI diyakini dapat membuat bisnis lebih efisien, andal,
transparan, dan akuntable.

Otto Benny Hantoro

Director of Marketing & Business Development
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Berita Terbaru

Peluncuran STAR Data Center bagi
UKM dengan Target 2015 Mencapai
30 Lokasi di seluruh Indonesia

D

alam langkah pemenuhan kebutuhan pangsa
pasar khususnya bagi UKM, telkomsigma
bersama induk perusahaannya Telkom Indonesia
telah mengalokasikan Data Center pasar UKM
dengan penawaran harga yang terjangkau.
STAR Data Center yang diartikan sebagai Smart Solution
with Trusted, Affordable and Reliable Data Center. “STAR
Data Center ini merupakan layanan yang menyediakan
fasilitas data center dan cloud services yang didukung
oleh jaringan akses berbasis broadband,” jelas Direktur
Enterprise & Business Service Telkom, Muhammad
Awaluddin, di kantor Telkom Jakarta Timur (16/6/2014).
Data center yang dikhususkan untuk segmen nonenterprise seperti UKM, kampus dan sektor pemerintahan
ini diklaim dapat dinikmati dengan mudah dengan biaya
terjangkau.
“Harga yang ditawarkan juga kompetitif, mulai dari
1.250.000 per bulan dan virtual server mulai harga 500.000
per bulan,” ujar Executive General Manager Divisi Business
Service Telkom, Yusron Hariyadi dalam kesempatan yang
sama.

Untuk mendukung kebutuhan data center tersebut, Telkom
dan telkomsigma akan menyediakan fasilitas seluas
100.000 m2 sampai dengan tahun 2015 dimana khusus
untuk STAR Data Center dialokasikan 30.000 m2
di antaranya.
STAR Data Center juga memberikan alternatif berbagai
tingkat kehandalan sesuai pilihan Service Level Guarantee
(SLG) dengan pilihan Tier 2. Kebutuhan untuk pengolahan
dan penyimpanan data juga dapat disolusikan dalam
server, aplikasi dan storage yang berada dalam data center
dengan keamanan tinggi yang bisa diakses 24 jam nonstop.
“Pelaku bisnis tidak perlu khawatir terhadap kehandalan
sarana utama ICT untuk kelangsungan bisnisnya, karena
keseluruhan aspek security, reliability dan availability
infrastruktur ICT-nya dijamin oleh Telkom,” pungkas
Awaluddin.
Sumber: inet.detik.com

e-magz telkomsigma juli - september 2014

09

Kolom Khusus

Betti Alisjahbana
Komisaris telkomsigma

TREN BIG DATA
SEJALAN DENGAN
PERTUMBUHAN DATA
CENTER

K

ebutuhan data center dan infrastruktur sistem
penyimpanan data diprediksi akan melonjak
sejalan dengan fenomena munculnya Big Data.
Terminologi Big Data digunakan untuk kumpulan
data sets yang sangat besar dan kompleks, yang
menyebabkan sulit untuk di proses menggunakan data
base management tools yang biasa. Sebab, data yang
dianalisa tersebut tidak terbatas pada data transaksi,
melainkan juga interaksi dan insight.
Mengapa tren Big Data ini penting bagi perusahaan?
Jawabnya, karena persaingan yang semakin ketat
menuntut perusahaan semakin kreatif di dalam mencari
peluang pemasaran, meningkatkan efisiensi operasi,
serta membangun strategi. Dengan menganalisa berbagai
informasi dari berbagai sumber yang tersebar di berbagai
perangkat, perusahaan bisa mendapatkan keuntungan luar
biasa.
Sebab, analisa yang dihasilkan dapat digunakan untuk
pengambilan keputusan strategis di perusahaan, mulai
customer experience, product dan pricing strategy,
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operasional, hingga supply chain.
Secara luas, proses menangkap, mengorganisasikan,
menyimpan, mencari, mentransfer, menganalisa dan
memvisualisasi informasi (Big Data) itu juga dapat
digunakan untuk melihat tren bisnis, pencegahan penyakit,
menumpas kejahatan, dan masih banyak lagi.
Dalam melakukan analisa data-driven approach tersebut,
dibutuhkan sistem dan infrastruktur, serta platform yang
handal dan secure. Oleh karena itu, fasilitas data center
menjadi hal yang sangat dibutuhkan.
Selain environment data center yang aman dan memiliki
tingkat availibilitas tinggi, diperlukan juga pengelolaan
IT dan platform serta connectivity yang handal dalam
menjawab kebutuhan data analytic di era Big Data.
Saat ini adopsi Big Data pada korporasi di Indonesia baru
dilakukan oleh perusahaan-perusaan pelopor. Sebagian
besar korporasi masih cenderung menggunakan data
terstruktur (structured data) dibandingkan Big Data (yang
memanfaatkan unstructured data) sebagai sumber analisa.
Kami melihat early adopter Big Data di Indonesia ada di

Industri Perbankan dan Telekomunikasi. Bila para early
adopter tersebut dapat merealisasikan manfaat Big Data,
kami tidak heran jika yang lain pun akan menyadari dan
mulai memanfaatkannya.
Sejalan dengan pesatnya peningkatan Big Data yang
dipicu pertumbuhan pengguna internet, smartphone, serta
perkembangan infrastruktur internet, kebutuhan akan Data
Center juga semakin pesat peningkatannya. Terutama
untuk menempatkan server-server yang digunakan
untuk menganalisa data yang besar itu dan juga untuk
menempatkan storage.
Tentu saja perusahaan yang menggunakan data center
bisa mendapatkan kualitas layanan Teknologi Informasi
yang terjamin, sesuai dengan IT Service Level yang telah
disepakati. Hal ini menghasilkan business continuity yang
lebih baik.
Dampak lainnya adalah perusahaan dapat menghindari
potential lost akibat kegagalan sistem informasi. Coba kita
bayangkan berapa kerugian bagi operator telekomunikasi
bila system charging-nya down dan tidak bisa
mengkalkulasi biaya percakapan atau komunikasi lainnya.
Karena itu, perusahaan modern saat ini terlihat sudah
sangat bergantung pada kehandalan sistem informasi
untuk menunjang operasinya, serta untuk mendapatkan
keunggulan kompetitif. Sistem informasi yang handal
membutuhkan infrastruktur yang efisien dan handal pula.
Dalam hal ini data center merupakan aspek penting untuk
menjamin infrastruktur server dan kelengkapannya berada
dalam lingkungan yang aman, dan terlindung dari resiko
alam maupun resiko sosial dan dipasok dengan sumber
listrik yang dapat diandalkan. Karenanya peran data center
sangat penting.
Nah, tantangan terbesar bagi perusahaan penyedia data
center seperti Telkomsigma adalah bagaimana semua
korporasi dan segmen industri dapat menikmati layanan
data center yang sesuai dengan kebutuhan dan dengan
harga terjangkau.

Pertumbuhan industri data center dapat didorong dari dua
aspek. Pertama adalah aspek supply dan kedua adalah
aspek demand. Telkomsigma dalam hal ini mempelopori
pertumbuhan data center dari aspek supply dengan
program DC 100K nya, yaitu menyediakan Data Center
seluas 100.000 M2 pada 2016.
Dari aspek demand, penyedia data center perlu bersamasama mengedukasi korporasi dan pasar akan pentingnya
penggunaan data center terutama untuk melindungi
kontinuitas bisnis dan manfaat-manfaat lain baik finansial
maupun non-finansial.
Karena itu, tantangan telkomsigma adalah harus mampu
meleverage 55% pengguna data center inhouse di
Indonesia (studi IDC 2012) untuk beralih mengggunakan
jasa outsourcing data center.
Sebaiknya memang perusahaan mulai mempertimbangkan
jasa Data Center Outsourcing karena dapat memberikan
cost-benefit ratio yang lebih baik. Disamping perusahaan
dapat lebih fokus pada core business, kompetensi intinya,
serta memikirkan hal-hal yang lebih strategis dibanding
pengelolaan day-to-day data center yang bukan merupakan
fokus bisnisnya.
Tantangan lain yang harus dijawab oleh telkomsigma
adalah kebutuhan tenaga ahli yang memilki sertifikasi dalam
pengelolaan bisnis data center seperti sertifikasi desain
data center, sertifikasi mekanikal elektrikal, dan lainnya.
Secara faktual maupun studi, Data Center menunjukkan
pertumbuhan yang pesat bukan hanya karena Big Data.
Kemajuan teknologi seperti internet, meningkatnya peran IT
pada perusahaan, aspek regulasi seperti PP-82 tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik,
juga kompetisi tajam yang membuat perusahaanperusahaan perlu lebih efisien dalam penggunaan asetnya,
membuat Data Center Outsourcing menjadi solusi yang
sangat menarik. Hal ini lah yang harus dileverage oleh
telkomsigma lewat komitmen untuk menyediakan kapasitas
yang dibutuhkan melalui program DC100K. (*)
Sumber: Redaksi

Data Center Surabaya
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Portofolio

DC WHOLESALE MOU SIGNING
WITH HUAWEI
Penandatanganan Nota Kesepahaman
Bersama (MOU) telkomsigma dengan PT
Huawei Tech Investment dalam kolaborasi
bisnis untuk penyelenggaraan Data Center
Wholesale.

STRATEGIC PARTNERSHIP FOR
DC : TELKOM, TELKOMSIGMA,
IBM
Telkom Indonesia bersama anak
perusahaannya, telkomsigma, tidak ragu lagi
menggandeng kembali PT. IBM Indonesia
dalam program pembangunan data center
yang ke-4 di wilayah Kalimantan yang memiliki
luas area 40.000 meter persegi dan data
center ke-5 di wilayah Jawa Barat dengan luas
30.000 meter persegi.

TELKOM- TELSTRA MOU
SIGNING FOR JV
“Telstra telah menandatangani perjanjian
untuk membentuk joint venture dengan
Telkom Indonesia untuk mendorong Network
Applications and Services division di region,
sesuai dengan targetnya untuk meningkatkan
sharenya di market Cloud Computing di
Indonesia.”
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KUNJUNGAN KERJA DIREKTUR
NITS TELKOM INDONESIA
DI PENGHUJUNG TAHUN 2013
Pada kunjungan kerja kali ini Bapak Rizkan
Chandra, mengharapkan pencapaian
telkomsigma yang sudah melampaui 1T ini dapat
lebih memberikan kontribusinya akan pelayanan
solusi IT kepada client baik Telkom Group dan
non Telkom Group. Di sisi lain, Telkom Indonesia
akan mendukung penuh atas segala aktivitas
Bisnis telkomsigma.

BOROBUDUR GUNAKAN
E-TICKETING SYSTEM DARI
TELKOMSIGMA
Pada hari Senin 21 April 2014 yang lalu, Taman
Wisata Candi Borobudur (TWCB) Kabupaten
Magelang, Jawa Tengah mulai gunakan e-Ticketing
System pada 12 loket visitor gate. Para wisatawan
lokal dan asing yang akan mengunjungi Candi
Borobudur ini juga dapat melakukan pemesanan
ticket masuk secara online. Hal ini merupakan
sebuah kemudahan akses yang diberikan
TWCB kepada seluruh wisatawan yang hendak
berkunjung kelokasi kebanggaan bangsa Indonesia
ini. Tanpa perlu antri untuk memperoleh tiket
masuk, mereka dapat leluasa memilih jadwal
kedatangan sesuai dengan keinginan mereka.
across the region, as it aims to grow its share of
the booming cloud computing market.

Penghargaan

METRASYS AWARDED AS
BREAKTHROUGH PARTNER
OF THE YEAR
Kolaborasi bisnis di lingkungan Telkom Group untuk
mendukung pencapaian target revenue tahun 2014

CONGRATULATIONS TELKOMSIGMA
TELAH MEMPEROLEH SERTIFIKASI
TIER III DARI UPTIME INSTITUTE
UNTUK DESIGN DATA CENTER

TOP IT 2014 WINNER FOR CATEGORY
TOP DATA CENTER SERVICE & TOP
CLOUD APPLICATION PROVIDER
PROVIDER
telkomsigma mendapatkan penghargaan sebagai TOP
IT Awards 2014 versi majalah iTech untuk kategori Top
Data Center Service dan Top Cloud Application Provider

GRAHA TELKOMSIGMA TELAH
MEMPEROLEH SERTIFIKASI IN
TERNATIONAL GREENSHIP GEDUNG
TERBANGUN & OCCUPATIONAL
HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT
SYSTEM (OHSAS)

SIGNING MOU DC WHOLESALE PARTNERSHIP TELKOMSIGMA
& DIMENSION DATA INDONESIA (DDI) GROUP OF NTT
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Galeri
SOFT LAUNCHING PERDANA APLIKASI WEB
BRANCH ARIUM FRONT END DI BTN SYARIAH

KLINIK MASTER PLAN TEKNOLOGI INFORMASI
BUMN

Launching Go Live Project Front End ini diharapkan dapat
mendukung berjalannya operasional pada core banking
system pada transaksi Kartu Debit Visa BTN Syariah.

telkomsigma bersama
Telkom Indonesia
mendukung perencanaan
MPTI (Master Plan
Teknologi Informasi) kepada
perusahaan BUMN di seluruh
Indonesia yang mengacu

SINERGI PT TELKOM DENGAN PEGADAIAN
Site Visit Direktur Utama PT Pegadaian Bapak Suwhono
ke Data Center Surabaya yang didampingi oleh Bapak M.
Awaludin (Direktur Enterprise & Business Services, Telkom),
sebagai wujud pemantauan kesiapan telkomsigma dalam
mendukung PT Pegadaian dalam memberikan pelayanan

ENGAGEMENT FORTI BUMN DENGAN CEO
MICROSOFT INDONESIA

telkomsigma sebagai
salah satu pengurus
FORTI BUMN
melakukan mediasi
antara perusahaan
BUMN di Indonesia
dengan Microsoft
Indonesia terkait lisensi
dan juga bisnis model.

JOIN ACCOUNT PLANNING (JAP) telkomsigma - CISCO
Strategic partnership telkomsigma bersama Cisco
meningkatkan kompetensi telkomsigma sebagai penyedia
solusi cloud dan infrastruktur.

ENGAGEMENT MEETING ISC - RKAP IT 2014

Transformasi bisnis Portofolio dan partnership
untuk memberikan hasil yang memuaskan
baik dari sisi client dan juga telkomsigma.

WORKSHOP SINERGI TELKOMGROUP
Kolaborasi bisnis di lingkungan Telkom Group untuk

KUNJUNGAN KERJA DIREKTUR NITS TELKOM
INDONESIA DI PENGHUJUNG TAHUN 2013
Pada kunjungan kerja kali
ini Bapak Rizkan Chandra,
mengharapkan pencapaian
telkomsigma yang sudah
melampaui 1T ini dapat lebih
memberikan kontribusinya
akan pelayanan solusi IT
kepada client baik Telkom
Group dan non Telkom Group. Di sisi lain, Telkom Indonesia akan
mendukung penuh atas segala aktivitas Bisnis Telkomsigma.

BERSAMA KOMUNITAS SATU, KITA MAJUKAN BPR
DAN KOPERASI DALAM PENINGKATAN LAYANAN
NASABAH
Testimonial oleh salah
satu BPR di Jawa
Timur:
BPR sebagai
perusahaan dan
sumber daya manusia
yang profesional
yang didukung oleh penggunaan Teknologi Informatika,
yaitu aplikasi SATU dari telkomsigma dapat mempersiapkan
BPR untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada
masyarakat sehingga tidak kalah bersaing dengan bank umum
di daerah Jawa Timur.

EVALUASI KERJASAMA TELKOMGROUP DENGAN
BPJS KETENAGAKERJAAN DAN REKONSILIASI
LAYANAN IT
Penyelenggaraan ini dalam rangka melakukan evaluasi project
yang telah berjalan di 2013 dan juga sebagai sinergi Telkom
Group (Telkom Indonesia, telkomsigma, dan Infomedia)
dalam memberikan layanan IT yang terbaik bagi BPJS
Ketenagakerjaan.
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KERJASAMA SINERGI BUMN UNTUK PEMANFAATAN
FASILITAS TELKOMSIGMA DAN SISTEM INFORMASI
PT KAI DAN TELKOM
Bapak Ignasius Jonan
selaku Direktur Utama
PT. KAI, memaparkan
bahwa kesuksesan
KAI atas implementasi
E-Ticketing adalah
hasil sinergi bersama
dengan Telkom
Indonesia dan TelkomGroup. Sehingga PT. KAI bersedia menjadi
benchmark Telkom Indonesia & Telkom Group kepada negaranegara lain di Asia yang juga akan mengimplementasikan hal
yang serupa, misalnya Negara Myanmar.

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA STATE BANK OF
INDIA INDONESIA DENGAN TELKOMSIGMA UNTUK
SOLUSI ITOM (IT OPERATION MANAGEMENT)
Penyediaan aplikasi core
banking system dan
aplikasi pendukungnya,
infrastruktur data center, DRC
serta penyediaan jaringan
komunikasi.

KESEPAKATAN KERJA SAMA TELKOMSIGMA
DENGAN AGIT UNTUK WHOLESALE DATA CENTER,
JOINT SOLUTION & GO TO MARKET STRATEGY
Kerjasama antara telkomsigma
dan AGIT diharapkan dapat
meningkatkan value kedua
belah pihak terkait layanan Data
Center dan Managed Services.

