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Editorial From CEO telkomsigma

Dengan Tagline

Dominate Market,
Telkomsigma
Incar Pendapatan
Rp 4 Triliun

Untuk itu, Telkomsigma percaya diri meraih pendapatan
Rp4 triliun hingga akhir tahun 2017. Jumlah itu naik 30%
dari pencapaian revenue tahun 2016 sebesar Rp3,4
triliun. “Padahal, waktu itu target pendapatan tahun
2016 hanya Rp3,2 triliiun. Tahun lalu pertumbuhan bisnis
kami capai 30%, sedangkan industrinya 15%,” ujar Judi
Achmadi, CEO Telkomsigma di Jakarta, membandingkan
kinerja perusahaan yang dipimpinnya dengan performa
rata-rata industri terkait.
Kemajuan yang dicapai Telkomsigma ini seperti anomali
yang terjadi di kancah bisnis. Maklum, tahun 2016
banyak dilalui perusahaan dengan performa bisnis yang
stagnan, melandai atau rapor merah. Apa rahasianya?
“Ada 4 domain yang dibidik Telkomsigma, yaitu dunia
kesehatan, pendidikan, e-tourism, serta infrastruktur &
transportasi,” tegas Judi.
Dijelaskannya, tahun 2016 Telkomsigma telah memanen
kesuksesan, sehingga disebut tahun monetizing. Artinya
kapabilitas yang sudah dibangun selama 4 tahun
sebelumnya, di-monetizing di 2016. Setiap grup yang
namanya working unit sudah menghasilkan revenuerevenue engine. Yang tadinya cost, dari mentrainingkan
mereka, sekarang sudah menjadi revenue engine.

Hingga saat ini komposisi kontribusi pendapatan
Telkomsigma masih tetap dari tahun ke tahun, yaitu
sistem integrasi 50%, data center 30% dan managed
service 20%. Polanya diperkirakan Judi masih akan tetap
sama hingga pengujung tahun 2017.
Judi mengaku, Telkomsigma memiliki strategi khusus
agar pelanggan mendapat manfaat maksimal dengan
cara diarahkan ke bisnis model managed service.
Pelanggan mendapat benefit, tapi tidak perlu langsung
mengeluarkan uang yang besar untuk suatu project
IT. Telkomsigma yang membiayai. Caranya, setelah
mengeluarkan Capex, Telkomsigma deal dengan klien
selama 5 tahun, maka Telkomsigma yang me-manage
service IT klien. Jadi, pelanggan tinggal bayar bulanan.
Melalui metode ini, para CEO industri yang bukan
bergerak di bidang IT, bisa membeli Capex di bisnis utama
mereka. Strategi ini memang difokuskan di 2016. Oleh
karenanya Judi menyebut monetizing di 2016. Berkat
strategi ini Telkomsigma berhasil meningkatkan bisnis
sampai 30%.
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Jika tahun 2016 Telkomsigma memiliki tagline “ Monetizing Business”, maka tahun
2017 ini, anak perusahaan Telkom tersebut mengusung tagline “Dominate Market”.
Itu artinya, tahun 2017 Telkomsigma siap mendominasi pasar dengan akuisisi
sejumlah perusahaan terkait, penguatan core business, serta menjadi satu-satunya
perusahaan software terbesar di Indonesia dengan 1.500 karyawan.

Gencarnya pembangunan di industri transportasi
oleh pemerintah dari segi infrastruktur, merupakan
peluang Telkomsigma untuk dapat mendukungnya
dengan infrastruktur IT dan aplikasi yang dirancang
khusus untuk industri transportasi. Industri transportasi
menjadi salah satu fokus Telkomsigma di tahun 2016,
berbagai kerjasama yang telah terjalin untuk mendukung
majunya teknologi transportasi. Misalnya saja Pelindo
atas pengadaan infratruktur IT, Trans Jakarta dan KCJ
Commuterline.
Berbagai inisiatif gratis dilakukan guna mendukung
transformasi Telkom Group menjadiThe King of
Digital. Salah satunya adalah dengan mengakuisisi
Pointer sebagai channel untuk menjual Indonesia ke
mancanegara.
Telkomsigma juga meluncurkan Indonesia Tourism
Exchange atau ITX yang merupakan platform digital
marketplace tourism yang mempertemukan penyedia
produk wisata dan pemasar sehingga masing-masing
pihak dapat mengelola inventori secara real time,
berinteraksi dan memasarkan produk secara online.

Di tol laut, Telkomsigma turut andil dalam pengembangan
infrastruktur IT dan mendukung Kementerian
Perhubungan.
Telkomsigma juga telah melakukan sinergi dengan
perusahaan BUMN dalam mewujudkan Indonesia
berbasis digital.
Adapun peran Telkomsigma dalam mendukung
pengembangan infrastruktur digital di antaranya
dengan mendukung pangsa pasar segmen UKM dengan
menyediakan layanan solusi banking untuk Bank Perkreditan
Rakyat (BPR) sejak tahun 2009. Selain itu, Telkomsigma
memiliki BaliCamp sebagai software developer house dan
difungsikan sebagai resort, yang dapat mewadahi startup
untuk mengembangkan bisnisnya.
Tahun 2017, tantangan bisnis makin ketat, tapi
Telkomsigma harus mempertahankan diri sebagai market
leader. “Dalam upaya menghadapi tantangan tahun
ini, dilakukan berbagai transformasi dan strategi, salah
satunya dengan meningkatkan kerja sama Telkom Group
melalui go to market Telkomsigma bersama Telkomsel. Ini
merupakan strategi kami dalam menghadapi tantangan
di tahun yang akan datang dengan langkah lebih agresif,”
ujar Komisaris Utama Telkomsigma & Director of Sales
Telkomsel, Mas’ud Khamid.
Telkomsigma yakin bahwa dengan pemikiran strategis
yaitu pemikiran mega (komparatif), makro (kompetitif),
dan mikro (kooperatif), tantangan-tantangan ditahun
2017 dapat dihadapi dengan terus membawa perusahaan
ke arah bigger, broader dan better.
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“Jadi tahun 2015 kami belajar, tahun 2016 kami mulai
jalankan strategi itu, karena business model-nya makin
mapan makanya kami berani mengeluarkan uang karena
perhitungan kami semakin bagus. Dengan strategi
ini penerimaan industri sangat bagus. Apalagi dalam
kondisi ekonomi yang melemah seperti ini, sedangkan
pengembalian investasinya baru lima tahun kemudian,
paling bagus mereka memanage cash nya, untuk yang
benar-benar menghasilkan uang. IT sebagai supporting
bisnis, bisa dibayar dengan bulanan saja,” tambahnya.

Berita Utama

Anak Usaha BUMN Ini Siap Dukung Jokowi
untuk Indonesia Berbasis Digital
“Digitalisasi tak bisa dilepaskan dari kebutuhan akan layanan data center. Telkomsigma
sebagai anak usaha Telkom menjadi satu-satunya perusahaan di Indonesia yang saat
ini mampu untuk menyediakan kapasitas yang industri butuhkan,”

“Digitalisasi tak bisa dilepaskan dari kebutuhan akan
layanan data center. Telkomsigma sebagai anak usaha
Telkom menjadi satu-satunya perusahaan di Indonesia
yang saat ini mampu untuk menyediakan kapasitas
yang industri butuhkan,” tegas Direktur Business Data
Center & Managed Services Telkomsigma, Andreuw
Th.A.F kala menjadi salah satu pembicara di ajang Data
Center Dynamics Converged 2017 beberapa waktu lalu.
Dikatakannya, Telkomsigma telah berpengalaman
menangani data selama 30 tahun. Tak hanya itu, anak
usaha Telkom ini telah bersertifikasi Tier III & Tier IV
Design dan juga memperoleh dua sertfikasi Tier III
Facility pertama di Indonesia.
Hal ini menunjukkan bahwa telkomsigma sudah
mendapat kepercayaan penuh dari para klien dalam
mengelola datanya. Selain itu, Data Center Telkomsigma
memiliki layanan Always On yang didukung 3 data
center yang tersebar di Serpong, Sentul dan Surabaya.
Tak hanya itu, Telkomsigma juga memiliki berbagai
solusi yang inovatif untuk berbagai industri, terutama
yang mendukung perusahaan untuk memaksimalkan

pemanfaatan solusi IT dalam mengakselerasi
pertumbuhan bisnisnya berbasis digital seperti impian
dari Presiden Jokowi. Semua itu ditawarkan dengan
model investasi IT yang efisien tanpa harus mahal.
Salah satu solusi yang akan diluncurkan pada Mei yang
akan datang yaitu StarCloud yang menganut konsep
self-service, dipasarkan melalui platform eCommerce
berbasis web, dimana perusahaan UKM dapat memilih
sendiri layanan IT Development, Hosting, Backup Services
dan layanan lainnya berbasis cloud secara mandiri.
“Kami saat ini telah dipercaya menangani lebih dari 500
klien dari berbagai sektor industri dengan persentase,
Banking & Financial Services 54 % yang sisanya dari
berbagai industri termasuk instansi pemerintah. Kami
berkomitmen dengan service culture yang kami bangun
untuk selalu berinovasi untuk tumbuh bersama klien
dan partner kami” ujarnya.
Andrew menambahkan, salah satu komitmen
perseroan adalah menyediakan kapasitas data center
sebesar 200.000 meter per segi yang tersebar di
seluruh Indonesia dengan spesifikasi teknis Tier II
sampai dengan tier IV, Telkomsigma ingin menjadi
diperhitungkan di tingkat global, guna mewujudkan
visi sebagai To be a HOME of IT Leader in Indonesia.
“Kami siap untuk terus melakukan improvement &
development juga collaboration dengan strategic
partners untuk menjaga kepercayaan dan memberikan
layanan yang terbaik kepada seluruh klien kami dan
bagi industri di Indonesia berbasis digital,” tutup
Andreuw.(id)
Source : www.indotelko.com
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ondisi perekonomian Indonesia yang disinyalir
tidak terlalu baik pada tahun lalu terbentahkan, dan
kondisi pada tahun 2017 menjadi lebih baik. Industri
di Indonesia semakin menggeliat dengan ekonomi
yang meningkat cukup baik dibawah kepemimpinan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kabinet Kerjanya.
Indonesia berbasis digital adalah salah satu mimpi yang
tengah diwujudkan Presiden Jokowi.

Whats on April?
Sigma Metrasys Solution Menerima Penghargaan IBM Business Partner Award
Top Transformation Business Partner

Selamat atas diraihnya penghargaan Business Partner Award Top Transformation Business Partner dari IBM Indonesia
yang diberikan kepada Telkomsigma Group, PT. Sigma Metrasys Solution (23/3/2017).
Pada tahun 2016 Metrasys fokus pada solusi-solusi baru IBM seperti solusi Cognitive dengan mengimplementasikan
IBM Watson Explorer di Kementerian Luar Negeri, pengembangan Mobile First Platform di PTPN Holding dan
membantu meningkatkan kepatuhan pajak dengan solusi eFrom mengunakan Social Platform IBM e-Forms pada
Direktorat Jenderal Pajak.

Telkomsigma turut berpartisipasi dalam Innovation Summit 2017
Jakarta - Telkomsigma turut berpartisipasi dalam acara
Innovation Summit 2017 yang diselenggarakan oleh
Schneider Electric dengan menjadi salah satu pembicara
dalam seminar dan panel diskusi yang bertema “Data Center:
In the cloud, At the Edge”. Acara yang bertempat di Ballroom
2 Hotel Mulia Senayan, Jakarta (5/4/2017) tersebut dihadiri
oleh para pemangku kepentingan dari berbagai industri yang
ingin memenuhi kebutuhan informasi dan layanan mengenai
Internet of Things (IoT) pada tahun 2017 ini.
Dalam panel diskusi berikut, Bapak Andreuw Th.A.F
selaku Director of Business Data Center and Managed
Services Telkomsigma menjadi salah satu pembicara
untuk membahas trend perkembangan IoT di Indonesia
di berbagai industri, seperti halnya peningkatan kebutuhan Data Center dan Cloud yang cukup pesat dalam kurun waktu
3 tahun terakhir. Dan juga, Pak Andreuw menjelaskan peningkatan penggunaan mobile phone dan kebutuhan connected
devices yang signifikan dalam kapastias individu sebagai salah satu bentuk tren IoT. Turut serta dalam panel diskusi tersebut
beberapa pakar Data Center lain dari PT. Aplikanusa Lintas Arta, PT. Citilink Indonesia, dan Elitery Data Center Indonesia.
Diharapkan dengan diskusi panel Data Center : In The Cloud, At The Edge ini dapat menggali solusi untuk melakukan pengelolaan
dan pemeliharaan data center secara holistik di tengah peralihan dari data center yang tersentralisas menuju arsitektur edge.
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Dengan penghargaan ini Metrasys akan terus memberikan servis yang terbaik untuk seluruh pelanggannya dan
membangun mutual partnership yang bermanfaat.
Sinergi ini semoga meningkatkan spirit 3S!

Sebagai Penyedia Layanan Data Center Terbesar di Indonesia,
Telkomsigma Hadir pada Event International Data Center
Dynamics Converged 2017

Jakarta – Telkomsigma sebagai market leader atas solusi Data Center di Indonesia dan ekspansinya pada pasar luar negeri,
turut berpartisipasi dalam acara internasional Data Center Dynamics Converged 2017, yang diselenggarakan di Ritz Carlton,
Mega Kuningan (6/4/2017).
Event Data Center Dynamics Converged 2017 ini mempertemukan para pakar IT & Bisnis dari berbagai perusahaan untuk
membangun jaringan, mengenalkan layanan dan solusi unggulan, serta mendiskusikan strategi terbaik untuk menerapkan
inovasi dalam organisasi.

Pada event Data Center Dynamics Converged 2017 kali ini, terdapat program data center tour ke data center Sentul
telkomsigma (5/4/2017). Turut hadir beberapa perusahaan yang mengikuti site visit data center tour ke Sentul, diantaranya
Adira, Bank Central Asia, Bank Indonesia, BPJS Kesehatan, Circlek Indonesia, Google Asia Pasific Pte Ltd, Media Nusantara
Citra (MNC), MNC Kabel Mediacom, Okapito, Tanito coal, BIG Java, Mega Finance, Agung Sedayu Group, Tricipta Nusa Prima,
Alfamart, AREA3.
Semoga dengan partisipasi telkomsigma akan dapat memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan berbagai industri di
Indonesia dan Asia akan layanan Data Center dan layanan infrastruktur IT lainnya. telkomsigma akan selalu menjadi mitra
teknologi pilihan bagi seluruh industri di Indonesia.
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Pada kesempatan tersebut, Bapak Andreuw Th.A.F selaku Director of Business Data Center and Managed Services Telkomsigma
menjadi salah satu pembicara yang mengangkat topik IT Innovations in The Finance (Banking) Sector. Telkomsigma juga
melakukan exhibition untuk mengenalkan layanan dan solusi unggulannya. Tim AM telkomsigma, melakukan product
knowledge dan promosi dengan memberikan presentasi untuk menjelaskan serta memperkenalkan berbagai solusi dan
layanan yang dimiliki oleh telkomsigma kepada calon customer sehingga tercipta brand awareness yang diharapkan akan
menjadi potensial prospek dan terjalin kerjasama dengan mitra–mitra strategis lainnya dimasa yang akan datang. Bapak
Rences Nicholas Siahaan selaku Direktur Sigma Solusi Integrasi juga memberikan presentasi di area booth stage mengenai
Beyond Data Center Services.

Telkomsigma Turut Berpartisipasi pada Telkom IT Forum 2017
Jakarta — Telkomsigma turut berpartisipasi pada Telkom
IT Forum 2017 sekaligus pameran Inovasi Implementasi IT
yang dilaksanakan di Raffles Hotel (12/4/2017). Turut hadir
Direktur NITS Telkom, Bpk Abdus Somad Arief, Komisaris
Telkomsigma Bpk Alip Priyono, Bapak Judi Achmadi, CEO
Telkomsigma dan Bpk Era Kamali, Direktur Solution Operation
Telkomsigma pada acara tersebut.
Pada kesempatan ini, Bpk Susilo Edi Tjahjono, Manager
Project Management Officer Telkomsigma hadir sebagai
pembicara yang memberikan pemaparan terkait Inovasi
Implementasi IT, PRouDs (Project Management & Resources
Development System) yang merupakan tools yang baik dan
bermanfaat dalam memonitor dan mengontrol aktifitas semua project perusahaan dan menyediakan tools yang mampu
memberikan laporan yang akurat atas portofolio project dan utilisasi karyawan kepada manajemen melalui dashboard secara
real time on line.
Telkomsigma bersama dengan Sigma Metrasys Solution dan Sigma Solusi Integrasi juga melakukan product knowledge serta
memperkenalkan berbagai solusi yang inovatif di booth exhibition kepada peserta Telkom Group yang hadir pada Telkom IT Forum.
Rangkaian acara ditutup dengan IT Implementation Launching yang dilakukan oleh Direktur NITS Telkom, Bpk Abdus Somad
Arief, Komisaris Telkomsigma Bpk Alip Priyono, dan Bapak Judi Achmadi CEO Telkomsigma.

Serpong – Sebagai upaya meningkatkan dan mendukung
target Telkom Group ditahun 2017, telkomsigma turut
mensosialisasikan produk dan layanan IT kepada AM Telkom
Group dalam bentuk sharing berbagai solusi telkomsigma
dan product knowledge serta melakukan demo e-ticketing di
booth exhibition yang dilaksanakan di Indonesia Convention
Exhibition, BSD City (10/4/2017).
Diharapkan dengan sosialisasi produk dan layanan telkomsigma
ini akan mempercepat peluang bisnis yang lebih baik dalam
menjalin kerjasama dengan mitra–mitra strategis lainnya
di masa yang akan datang, serta mendukung pencapaian
pertumbuhan pendapatan Telkom Group pada tahun 2017.
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Telkomsigma Sosialisasikan Solusi dan Layanan IT pada
AM Summit Telkom Group

Our Latest Activity
Mengintip Keseruan Telsigers Saat Outing ke Yogyakarta, Kota Istimewa.
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Pada pertengahan Maret 2017 khususnya pada tanggal 17-19 Maret 2017, Telsigers yang terdiri dari tim Legal, MA, HC,
dan Finance bersama-sama melakukan outing ke D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah.
Keseruan yang berlangsung selama 3 hari 2 malam itu salah satunya adalah menjajal Merapi Tour Adventure dengan
menggunakan mobil off-road untuk melintasi lereng Gunung Merapi. Tidak hanya itu, museum Trick-art yang menampilkan
karya seni 3D juga menjadi salah satu destinasi yang dituju untuk bersenang-senang dan berfoto ria. Keraton Yogyakarta
pun tidak lupa menjadi tujuan utama dalam outing kali ini, disana Telsigers mendapat kesempatan untuk menyaksikan
langsung para pengrajin membuat berbagai macam kerajinan tangan seperti tenun batik dan budaya khas Yogyakarta, ,
memainkan alat musik tradisional, dan mencicipi kuliner tempo doeloe dari Kota Istimewa ini.
Tampak dalam foto-foto di atas seluruh Telsigers yang ikut serta dalam short trip getaway kali ini sungguh antusias menikmati
rangkaian kegiatan di sela-sela kesibukannya. Semoga dengan diadakannya outing rutin seperti ini dapat meningkatkan
solidaritas dan menjaga semangat kerja agar dapat mencapai target yang maksimal dari masing-masing unit kerjanya.

TIPS & TRICK
Apa Itu Virus Wanna Cry dan Bagaimana Cara Menanganinya?

Rumah sakit di seluruh dunia, termasuk Indonesia kini tengah dilanda kecemasan lantaran adanya serangan siber. Virus
komputer tersebut kini dikenal dengan nama Virus Wanna Cry yang dalam sekejap berhasil merusak data pasien dan
mengganggu pelayanan. Buat kamu yang belum tahu apa itu virus Wanna Cry, maka inilah jawabannya.
Virus Wanna Cry adalah sebuah program ransomware spesifik yang mengunci semua data pada sistem komputer dan
membiarkan korban hanya memiliki dua file. File tersebut, yakni intruksi tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya
dan program Wanna Decryptor—nama lain dari virus Wanna Cry.
Jika ingin data-data yang ada didalam komputer selamat, si pembuat virus Wanna Cry meminta para korban untuk
mengirimkan sejumlah uang. Tapi, kamu tak boleh begitu saja percaya lantaran belum tentu ketika kamu sudah
mentransfer sejumlah uang data-data yang ada didalam komputer kamu dapat dikembalikan seperti semula.
Untuk mengantisipasi serangan virus Wanna Cry, Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure
(ID-SIRTII) merilis tips pencegahan infeksi ransomware tersebut.
Berikut langkah-langkahnya:
1. Putuskan koneksi jaringan internet dengan mencabut kabel LAN dan atau matikan koneksi WiFi.
2. Matikan Macros dan SMB Service, lalu aktifkan Firewall Block Port 139, 445, 3389.
3. Download Tools dan Security Patch secara manual dari komputer lain, simpan di USB flashdrive.
4. Install Tools dan Security Patch yang sudah diunduh ke komputer target (korban).
5. Jalankan full scan menggunakan antivirus dengan fitur Total Security yang update.
6. Lakukan backup data penting ke media penyimpanan lain yang aman dan bersih (tidak terinfeksi).
7. Apabila ada kesulitan dan membutuhkan bantuan dan langkah teknis detail, silakan hubungi nomor telepon 021
31925551, 021 31935556 (nomor ID-SIRTII).
Perlu diketahui bahwa virus Wanna Cry hanya menyerang komputer yang menjalankan Microsoft Windows versi 2010
ke bawah dan sebelumnya.
Dilansir dari Tekno Liputan6.com
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Gambar ilustrasi : komando
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Advetorial

11

e-magz telkomsigma April 2017

12

e-magz telkomsigma April 2017

13

e-magz telkomsigma April 2017

14

