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Editorial From CEO telkomsigma

Strategi

Telkomsigma
Berhasil Lepas
Landas di 2016
Telkomsigma anak usaha
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk rupanya
semakin menunjukkan taringnya di dunia
Teknologi Informasi. CEO Telkomsigma, Judi
Achmadi, mengklaim bahwa tahun 2016
adalah tahun panen bagi Telkomsigma.
Seluruh modal kemampuan dan unit kerja
yang dimiliki telah menjadi mesin penghasil
yang sempurna pada tahun 2016.

Ada 3 layanan yang menjadi andalan Telkomsigma untuk
ditawarkan kepada kliennya, yakni System Integration,
Data Center, dan Manage Service. “Kami punya tiga
portofolio bisnis yang kami singkat dengan SDM yaitu
System Integration, Data Center dan Manage Service.
Yang paling besar kontribusinya sekitar 50-60 persen
ada di System Integration, lalu 30 persen di Data Center
dan sisanya di Manage Service,” jelas Judi.
Dalam hal tersebut Telkomsigma mengurus segala
kebutuhan sistem IT, sehingga para pelanggan tidak
perlu mengeluarkan biaya Capital Expenditure (Capex)
yang besar di awal, hanya perlu bayar bulanan saja.

“Kami punya strategi agar pelanggan kami mendapat
manfaat maksimal dengan cara kita bawa ke bisnis
model manage service. Begini, pelanggan mendapat
benefit dimana dia tidak perlu langsung mengeluarkan
uang yang besar untuk suatu project IT. Telkomsigma
yang membiayai. Caranya bagaimana? Setelah kita
keluarkan Capex-nya, kita deal dengan mereka selama
5 tahun, Telkomsigma yang me-manage service IT nya.
Dia membayarnya bulanan saja. Jadi mereka tidak harus
membayar Capex yang besar di awal,” paparnya.
Dengan cara ini para CEO industri yang bukan bergerak
di bidang IT, bisa membeli Capex di bisnis utama mereka.
Strategi ini memang mereka fokuskan di 2016. Oleh
karenanya Judi menyebut monetizing di 2016. Berkat
strategi ini Telkomsigma berhasil meningkatkan bisnis
sampai 20 persen.
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“Tahun 2016 merupakan tahun monetizing bagi
Telkomsigma. Artinya kapabilitas yang sudah dibangun
selama 4 tahun sebelumnya, kami monetizing di
2016. Setiap grup yang namanya working unit sudah
menghasilkan revenue-revenue engine. Yang tadinya
cost, dari mentrainingkan mereka, sekarang sudah
menjadi revenue engine,” ujar Judi saat diwawancarai.
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Judi juga mengatakan bisnis mereka cukup terkena
dampak positif dari kebijakan pemerintah, yakni terkait
dengan PP Nomor 82 tentang Data Center yang harus
dimiliki oleh perusahaan-perusahaan asing. Dalam
hal ini Telkomsigma menaksir kebutuhan perusahaanperusahaan tersebut kemudian menawarkan layanan
Telkomsigma.

“Tentang kebijakan Pemerintah di 2016, portofolio bisnis
kami yang paling kena dampak dari sana adalah Data
Center. Key capabilities dan key portfolio kami ada di
sana, karena marginnya sangat bagus. Melihat tantangan
tersebut, kami melakukan diskusi lagi ke perusahaanperusahaan asing, yang terkena dampak dari kebijakan
PP nomor 82 itu. Kami berdiskusi dengan mereka, apa
kebutuhan mereka. Jadi kami melakukan B2B dengan
mereka, ternyata mereka butuh itu, karena membangun
data center di Indonesia lebih murah dibanding biaya
data center mereka di luar negeri. Kami menjelaskan
kelebihan menggunakan data center kami. Mereka tidak
hanya bisa membangun data center, tapi juga mendapat
layanan solusi-solusi lain didapat dengan Telkomsigma:
cloud bisa dapat, bisa beli lisensi Microsoft dari kami,
bisa beli Oracle, sehingga satu set infrastruktur TI bisa
didapatkan.” ungkap Judi.
Source : http://swa.co.id
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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

Gairah Telkomsigma
mengarap IoT

Telkomsigma merupakan bagian dari Telkom Group yang bergerak di bidang layanan
teknologi informasi (TI) terpadu seperti managed services, pengembangan software
dan sistem integrasi, serta data center dan disaster recovery service center (DRC).

Berkaitan dengan berkembangnya layanan Internet of
Things (IoT), hal ini menarik bagi kami sebagai penyedia
layanan TI terpadu. Menurut kami, IoT merupakan
suatu teknologi yang dapat menghubungkan berbagai
hal, baik secara fisik maupun virtual melalui internet.
IoT ini ternyata memiliki banyak fungsi yang
sebelumnya mungkin belum pernah diduga atau
dianggap mungkin terjadi.
Kami mengamati, perkembangan IoT di Indonesia
terus menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Sektor perangkat rumah tangga, perkantoran,
korporasi, dan transportasi adalah sektor yang paling
banyak menerapkan teknologi IoT atau Machine to
Machine (M2M) atau layanan yang terhubung dengan
internet.
Telkomsigma sebagai perusahaan ICT terbesar di
Indonesia tentu merasa perlu untuk berkecimpung
dalam hal ini. Menurut kami, hal ini karena dengan
solusi yang dimiliki oleh Telkomsigma infrastruktur
di Indonesia menjadi berbasis digital. Misalnya, IoT
untuk Smart City.

Terkait dengan smart city, IoT juga bisa diterapkan
bagi pemerintahan melalui e-Government untuk
mengelola administrasi kota dan pelayanan publik
dengan lebih efisien.
Dalam hal ini Telkomsigma telah mendukung kota
Bandung sebagai Smart City. Kami memberikan layanan
infrastruktur ICT yang handal untuk Kelurahan atau Desa.
Tujuannya, untuk mempermudah administrasi
pelayanan kepada masyarakat secara praktis dan
efisien dengan adanya aplikasi e-Kelurahan melalui
solusi data center berbasis cloud computing.
Selain itu, masih banyak kontribusi lainnya yang telah
telkomsigma implementasikan untuk berbagai sektor
di Indonesia. Hal ini tentu menjadi suatu hal yang
menarik bagi Telkomsigma.
Telkomsigma telah menerapkan
diberbagai sektor. Apa saja?

teknologi

IoT

Pertama, kami telah hadir dalam pengembangan
Sistem e-Ticketing PT KAI. Untuk kerja sama ini, kami
mendukung pengembangan teknologi e-commerce
berbasis Content Delivery Network (CDN) untuk
penjualan tiket kereta lewat sistem online oleh PT KAI,
terutama pada saat Lebaran.
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S

aat ini, kami menjalankan bisnisnya melalui tiga
anak usaha. Sigma Solusi Integrasi, anak usaha
untuk mengimplementasi lisensi Oracle. Lalu Signet
Pratama, menyediakan sistem integrasi untuk jaringan
perusahaan. Serta, Sigma Metrasys Solution, yang
fokus pada implementasi dan pemeliharaan lisensi SAP.

Kedua, kami juga meningkatkan Layanan Sistem
Perizinan Frekuensi Radio Kementerian Komuniaksi
dan Informatika (Kemenkominfo) secara elektronik
melalui M2M interface. Penggunaan aplikasi itu telah
diresmikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika
Rudiantara pada 19 Mei 2016.
Ketiga, mengoptimalkan pelayanan infrastruktur TI di
Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dalam hal ini,
Telkomsigma mendukung Ditjen Perhubungan Udara
agar lebih mudah dan akurat dalam mengoptimalkan
pelayanan infrastruktur TI dengan sistem berbasis online.
Dengan demikian, aplikasi yang ada saling terintegrasi
secara online di lingkungan Ditjen Perhubungan
Udara. Sebagai mitra TI, Telkomsigma juga membantu
Kemenhub melakukan perubahan yang sangat
mendasar, yaitu pada perubahan pada pengaturan
slot time dari manual menjadi sistem berbasis web
yang terintegrasi dan berstandar internasional.
Keempat,
Telkomsigma
juga
mendukung
Pembangunan Sistem Perizinan Kawasan Ekonomi
Khusus Pariwisata Tanjung Lesung. Untuk proyek ini,
kami mengandalkan anak usaha kami yakni Sigma
Metrasys untuk menunjukkan komitmennya untuk
mendukung pembangunan ekonomi Indonesia.

Pada peresmian KEK Pariwisata Tanjung Lesung oleh
Presiden Joko Widodo tanggal 24 Februari 2016,
aplikasi sistem perizinan tersebut diperlihatkan
kepada Presiden untuk menunjukkan kesiapan
pemberian kemudahan perizinan terhadap investor
KEK Tanjung Lesung.
Kelima, Telkomsigma juga mendukung Dinas
Pelayanan Pajak (DPP) DKI dengan Solusi Berbasis ICT
untuk alat online sistem wajib pajak. Dalam hal ini,
Telkomsigma mendukung DPP DKI untuk membangun
pemerintahan yang bersih dan transparan serta
berorientasi pada pelayanan publik.
Yakni, dengan menyediakan perangkat dan end-toend solution terhadap kebutuhan dari DPP DKI dan
Cloud solutions yang menyediakan DRC (Disaster
Recovery Center) atau backup server untuk database
DPP DKI secara efektif, efisien, transparan dan
akuntabel.
Menurut kami, masih banyak peluang bagi
Telkomsigma untuk mengembangkan IoT lebih luas
lagi di berbagai industri di Indonesia.
Misalnya saja, saat ini Telkomsigma tengah
mengembangkan majunya industri pariwisata
Indonesia. Telkomsigma hadirkan solusi terintegrasi
untuk membangun ekosistem di industri pariwisata.
Hal ini kami harapkan dapat membantu pemerintah
dalam meraih target wisatawan mancanegara dengan
angka tertinggi.
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Selain mempermudah pelanggan untuk membeli
tiket, penjualan lewat sistem online juga memberikan
transparansi informasi mengenai penjualan tiket.
Lebaran tahun 2015 merupakan pertama kali bagi PT KAI
untuk mencoba sistem penjualan tiket secara online.

Di era MEA, maka persaingan bisnis antarperusahaan
akan semakin ketat, luas dan kompetitif. Telkomsigma
dengan layanan ICT terpadu memberikan solusi IoT
agar perusahaan tetap tampil prima dan berkualitas.
Strategi aliansi yang terjalin di 2016 dan juga berbagai
pencapaian Telkomsigma merupakan kesiapan kami
dalam menghadapi segala tantangan ke depannya.

Dengan bisnis IoT yang semakin berkembang, kami
juga ingin mempertebal kepercayaan semua klien
kami untuk reliabilitas bisnis kami. Ada sejumlah hal
yang menjadi pembeda layanan bisnis Telkomsigma
dengan kompetitor.
Pertama, Telkomsigma telah dipercaya sebagai mitra
teknologi oleh lebih dari 500 perusahaan, serta
memiliki klien dari multi industri.

Bagi Telkomsigma, peluang industri sistem integrasi
(SI) tahun depan semakin terbuka lebar. Setidaknya
ada dua hal yang mendasarinya. Yang pertama,
regulasi pemerintah sangat berpihak dalam
mengembangkan sistem IT yang handal baik di
lingkungan BUMN ataupun pemerintahan. Faktor
kedua, kondisi sistem IT yang ada saat ini masih
sangat memerlukan sentuhan perubahan, baik dalam
aplikasi maupun infrastruktur.

Telkomsigma juga telah melakukan pemenuhan
kapasitas 100 ribu sqm dengan pengelolaan Data
Center berspesifikasi tier III dan tier IV yang berlokasi
di Serpong, Sentul, dan terdapat beberapa Data Center
yang berlokasi di Jawa Timur, yang dilengkapi dengan
peralatan dan sistem keamanan berstandar internasional
untuk menjamin keamanan dari segala gangguan.
Kedua, dalam memperluas penguasaan pasar Data
Center tier II untuk SME, telkomsigma telah memiliki
mitra yang akan bersinergi dalam memenuhi
kebutuhan market dengan kesiapan struktur dan
infrastruktur yang handal menjadi andalan untuk
meraih kepercayaan klien, sesuai dengan tagline kami
yaitu Trusted IT Company.
Hemat kami, pelaku bisnis tidak perlu khawatir
terhadap kehandalan sarana utama ICT untuk
kelangsungan bisnisnya, karena keseluruhan aspek
security, reliability dan availability infrastruktur ICTnya dijamin oleh Telkomsigma yang didukung penuh
oleh Telkom Indonesia.

Segmentasi pengguna solusi sistem integrasi pun
ikut berkembang. Buktinya, mitra Telkomsigma
tidak hanya terpusat pada finansial, bank, ataupun
telekomunikasi, melainkan meluas ke bidang
perusahaan maupun Kementerian lainnya.
Telkomsigma juga menjalin kerja sama atau sinergi
dengan Telkom Group untuk pertumbuhan bisnis
Telkom Group.
Salah satu strategi yang Telkomsigma lakukan saat
ini, yaitu dengan mengakuisisi Pointer yang akan
memberikan manfaat bagi perusahaan dalam
mempercepat proses perkuatan solusi ekosistem
e-tourism Telkom Group.
Selain sinergi yang lebih mudah juga akan mendukung
terciptanya konsolidasi operasi dan cost efficiency
melalui sharing cost & services. Pengambilalihan
inipun untuk mendukung ekosistem e-tourism yang
saat ini sedang dikembangankan oleh Telkomsigma.
Source : www.indotelko.com
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Intelligent tourism berbasis cloud ini dapat
diimplementasikan juga bagi pelaku bisnis pariwisata
untuk aktifitas marketing serta penyelenggaraan
sistem e-ticketing untuk mempermudah para
wisatawan melakukan kunjungan pada destinasi
pariwisata serta theme park yang makin berkembang
di Indonesia.

Telkomsigma ingin

digitalisasi 50%
BUMN di 2017

“Tahun lalu kita sudah berikan sentuhan digital ke
sekitar 25% dari total BUMN yang ada. Umumnya
solusi Enterprise Resource Plan (ERP) System
Application and Products in Data Processing (SAP).
Ini sesuai dengan arahan dari KBUMN untuk sinergi
diantara perusahaan pelat merah,” ungkap CEO
Telkomsigma Judi Achmadi, pekan lalu.
Dijelaskannya, PT Sigma Metrasys Solution (Metrasys)
adalah anak usaha dari Telkomsigma yang selama
ini telah bermitra dengan SAP dan IBM. Modul
dari ERP SAP biasanya terdiri atas financial, human
capital management, materials management,
sales and distribution dan business intelligent yang
mengintegrasikan proses bisnis menjadi lebih efektif
dan efisien sehingga dapat berpengaruh positif pada
performansi perusahaan.
Diungkapkannya, dalam menawarkan model bisnis
ke BUMN diandalkan skema Capex to Opex (C2O).
Di model bisnis ini Telkomsigma akan mengeluarkan
belanja modal (Capex) untuk perangkat dan software
teknologi informasi (TI) yang dibutuhkan, selanjutnya
pelanggan akan membayar untuk solusi yang
digunakannya.

“Jadi BUMN-BUMN itu fokus ke bisnis intinya, tidak
mengeluarkan modal untuk TI. Umumnya kita sudah
tuntaskan digitalisasi bagi BUMN karya, tambang, Semen,
pokoknya yang besar-besar. Untuk BUMN kecil kita
tawarkan skema penggunaan aplikasi yang dikembangkan
software house di Bali Camp,” pungkasnya.
Asal tahu saja, Kementerian BUMN menargetkan
laba 118 perusahaan milik negara pada tahun 2017
sebesar Rp197 triliun, tumbuh 20,1% dibanding laba
tahun 2016 yang diproyeksikan mencapai Rp164
triliun. Pendapatan BUMN pada 2017 ditargetkan
mencapai Rp2.116 triliun, naik 17,4% dibanding
pendapatan 2016 sebesar Rp1.802 triliun.
Kementerian BUMN juga memperkirakan total
aset BUMN mencapai Rp7.035 triliun, naik 11,2%
dibanding 2016 sebesar Rp6.325 triliun, ekuitas
mencapai Rp2.391 triliun tumbuh 7,1% dari
sebelumnya Rp2.235 triliun. (Baca: Digitalisasi BUMN)
Selama tahun 2017, total belanja barang modal
(capex) seluruh BUMN diperkirakan mencapai Rp468
triliun, melonjak 57,6% dari sebelumnya Rp297
triliun, sedangkan belanja operasional (opex) sebesar
Rp1.788 triliun dari Rp1.518 triliun.
Saat yang bersamaan, setoran dividen BUMN kepada
APBN pada 2017 dipatok sebesar Rp41 triliun, naik
10,8% dari tahun 2016 sebesar Rp37 triliun. Sedangkan
setoran pajak 2017 mencapai Rp165 triliun, turun 1,2%
dibanding pajak 2016 sebesar Rp167 triliun.
Source : www.indotelko.com
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Telkomsigma memasang target
sebanyak 50% dari total Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) bisa
merasakan sentuhan digital dari
anak usaha Telkom itu sepanjang
tahun ayam api ini.

Kemilau

dari Telkomsigma

di pasar UKM
karena menggunakan layanan TelkomSigma ada
kebutuhan lebih besar, baru kami tawarkan Data
Center Tier III atau III plus. Selain itu kami juga
tawarkan layanan STAR Cloud,” katanya.

“Kami melayani pasar UKM dengan STAR DC. Ini
banyak peminatnya karena Telkomsigma dikenal
sebagai penyedia layanan Teknologi Informasi (TI)
dengan standa tinggi,” ungkap CEO TelkomSigma Judi
Achmadi dalam media sharing bersama IndoTelko, di
Jakarta, Jumat (30/9).

STAR-CLOUD adalah produk brand untuk layanan data
center terkomprehensif dengan berbasis Cloud, seperti
web-hosting, mail-hosting, penyewaan data center atau
co-location untuk back-up system. Layanan ini sangat
cocok bagi UKM yang mulai memikirkan pentingnya
data base serta jumlah cabang yang mulai tumbuh.

Dijelaskannya, STAR DC adalah akronim dari Smart
Solution with Trusted, Affordable and Reliable (Star
Data Center). Layanan yang diberikan STAR DC adalah
data center TIER II plus dengan mengutilisasi atau
retrofit aset milik Telkom yang ada yakni Sentral
Telepon Otomatis (STO).

Asal tahu saja, di bisnis Data Center TelkomSigma
memiliki keunggulan dengan layanan Always on.
Dalam operasinya Always on didukung 3 data center
Telkom Sigma yakni di Serpong, Sentul dan Surabaya.
Telkomsigma adalah jpemilik kapasitas Data Center
terluas dengan ketersediaan 100,000 sqm yang
kembali berhasil meraih sertifikasi Data Center Tier III
dari Uptime Institute.

Saat ini STAR DC ada di tujuh lokasi yakni Bandung,
Batam, Jatinegara, Surabaya (Kebalen dan Karet
Tengsin), dan Semarang.
“Sebagian besar sudah full occupied, sisanya sudah
80%. Saat ini kita sedang lakukan pengembangan STAR
DC untuk wilayah lain guna menampung kebutuhan
industri yang makin marak. Selain itu kita juga
optimalkan fasilitas di anak usaha untuk menunjang
STAR DC,” kata Pria yang baru saja mendapatkan
Satyalencana Pembangunan itu.
Dipaparkannya, STAR-DC juga dijadikan pijakan
awal bagi TelkomSigma untuk mengedukasi segmen
enterprise yang ingin mencicipi cloud computing.
“Biasanya kalau sudah merasakan penghematan

Sertifikasi dengan kategori TCCF (Tier Certification
for Constructed Facilities) telkomsigma Sentul Data
Center L2 ini membuktikan bahwa layanan data
center telkomsigma telah diakui sebagai IT Solution
terbaik yang pertama di Indonesia.
Sebelumnya, telkomsigma telah meraih sertifikasi
dengan kategori TCCF (Tier Certification for
Constructed Facilities) DC telkomsigma Serpong-Wing
B pada 28 April 2016, dan perusahaan Penyedia Data
Center Indonesia yang Menerima Sertifikat Uptime
Tier III for Design Document Terbanyak yang telah
dicatat rekor MURI.
Source : http://www.indotelko.com/
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Layanan data center milik TelkomSigma
ternyata lumayan kemilau di segmen
pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

“Ke depan, Big Data akan menjadi revenue stream
utama Telkomsigma selain layanan cloud dan data
center. Apalagi era Internet of Things (IoT) itu
ujungnya adalah Big Data. Jadi, Telkomsigma sudah
siap meningkatkan kapasitas dalam bisnis ini,”
kata Director of Data Center & Managed Services
Telkomsigma Andreuw Th.AF dalam keterangannya,
Sabtu (17/12/2016).
Big Data adalah serangkaian data dalam jumlah
besar bahkan mungkin tidak terbatas dari sisi
volume, variasi dan kecepatan yang membutuhkan
penanganan serta pengelolaan melalui media
penyimpanan yang sangat besar.
Menurut Andreuw, Telkomsigma sudah merintis
pengelolaan Big Data sejak 2013 di saat induk
usahanya PT Telkom Indonesia Tbk menunjuk
Telkomsigma sebagai implementator solusi bagi
operator terbesar di Indonesia itu.
“Ini menjadi salah satu kekuatan Telkomsigma yang
menjadi dasar untuk berani masuk ke sektor lainnya.
Beberapa best practice bersama Telkom ini banyak kita
copy paste di industri lain untuk Big Data,” katanya.
Ia menambahkan, untuk menjalankan Big Data
Telkomsigma memegang filosofi 4A yakni akuisisi,
akses, analisa, dan aplikasi.

“Akusisi yakni cara mendapatkan data. Akses data,
bagaimana data bisa diambil. Menganalisa data,
serta terakhir menyajikan data agar bisa dibaca untuk
mengambil keputusan,” ujar Andreuw.
Karena itu untuk masuk ke pasar ditawarkan dua model
bisnis ke pelanggan, yaitu dengan sistem integrasi
dimana pelanggan sudah memiliki semua infrastruktur
dan TelkomSigma hanya menjadi sistem integrator.
“Biasanya ini di segmen pemerintahan atau pertahanan,
karena harus jelas aset yang dimiliki,” katanya.
Selanjutnya adalah managed service yakni semua
infrastruktur dan teknologi dikelola di TelkomSigma.
“Kalau di sektor swasta banyak pilih model ini karena
hanya keluar biaya operasional, bahkan bisa bayar
bulanan,” ujarnya.
Ia pun menjelaskan, kunci sukses penerapan Big
Data Telkomsigma tergantung pada DPPT yaitu Data,
People, Process dan Technology.
“Datanya ada, kemudian diproses sesuai dengan
keunggulan yang miliki yaitu memberikan skenario
layanan yang sesuai dengan permintaan dalam mengatasi
permasalahan yang dihadapi pelanggan,” ujarnya.
Saat ini setidaknya sudah 10 pelanggan Big Data
korporasi Telkomsigma yang umumnya bergerak di
sektor perminyakan, gas dan pertambangan.
Di sektor sektor keuangan dan perbankan,
Telkomsigma sudah berpengalaman mengembangkan
layana solusi terintegrasi berbasis digital menyeluruh
bagi ratusan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
yang dampaknya mendukung pemerintah dalam
mengembangkan infrastruktur digital di antaranya
dengan membantu sistem IT para UKM.
Source : http://inet.detik.com
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Telkomsigma mulai memposisikan Big Data
sebagai penopang utama pertumbuhan
pendapatan perusahaan seiring kian
tingginya penetrasi internet dan kian
terkoneksinya perangkat di dunia maya.

Berita Terbaru

Telkomsigma
Bidik Pendapatan
Rp 4 Triliun
Tahun Ini
Anak usaha PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM), Telkomsigma, membidik
pendapatan sebesar Rp 4 triliun sepanjang 2017.

CEO Telkomsigma Judi Achmadi di acara
media gathering di Jakarta, Kamis (2/3/2017)
mengungkapkan, pada tahun ini perusahaan
membidik pendapatan tumbuh 25 persen - 30 persen.
“Tahun lalu kami berhasil monetizing seluruh investasi
yang dimiliki menjadi mesin yang dapat menghasilkan
dan meningkatkan pendapatan bagi Telkomsigma,”
ungkap dia melalui keterangannya ke Kompas.com.
Judi menambahkan, pada tahun lalu layanan
sistem integrasi menyumbang sekitar 50 persen
dari total pendapatan perseroan. Disusul layanan
data center (30 persen), dan managed service
(20 persen). Pertumbuhan layanan big data juga
mengalami pertumbuhan pendapatan dua kali lipat di
Telkomsigma.
“Tahun lalu kami menuntaskan akuisisi data center
milik MNDG seluas 2.500 meter persegi. Total di 2016
kami memiliki kapasitas data center 120.000 meter
persegi,” kata dia.
Inisiatif Strategis
Lebih lanjut, berbagai inisiatif strategis telah dilakukan
di tahun 2016 guna mendukung transformasi Telkom
Group menjadi “The King of Digital”.

Salah satunya adalah dengan mengakuisisi Pointer
sebagai channel untuk menjual Indonesia ke pasar
luar negeri. Telkomsigma juga meluncurkan Indonesia
Tourism Exchange atau ITX yang merupakan platform
digital marketplace tourism yang mempertemukan
penyedia produk wisata dan pemasar secara real time.
Industri Transportasi menjadi salah satu fokus
Telkomsigma di tahun 2016. Sejumlah kerja sama
telah terjalin misal dengan Pelindo, Trans Jakarta
dan KCJ Commuterline, serta infrastruktur TI untuk
program Tol Laut.
Komisaris Utama Telkomsigma sekaligus Director
of Sales Telkomsel Mas’ud Khamid menambahkan,
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.
“Hal ini merupakan strategi kami dalam menghadapi
tantangan ditahun yang akan datang dengan langkah
lebih agresif,” ujar dia.
Telkomsigma yakin bahwa dengan pemikiran
strategis yaitu pemikiran mega (komparatif), makro
(kompetitif), dan mikro (kooperatif), tantangantantangan ditahun 2017 dapat dihadapi dengan
terus membawa perusahaan ke arah “Bigger,
Broader dan Better”.
Source : http://bisniskeuangan.kompas.com

12
e-magz telkomsigma April 2017

Perusahaan akan mengandalkan mesin pendapatan
pada layanan sistem integrasi, data center, dan
managed service. Sekadar gambaran, pada tahun lalu
realisasi pendapatan Telkomsigma sebesar Rp 3,4 triliun.
Jumlah tersebut di atas target 2016 sebesar Rp 3,2 triliun.

Telkomsigma

dukung
digitalisasi
di Mitra

Keluarga
Telkomsigma mendukung aksi digitalisasi layanan kesehatan yang dilakukan pengelola
Rumah Sakit Mitra Keluarga untuk meningkatkan kepuasan bagi pelanggannya.

Menurutnya, industri kesehatan merupakan pasar
yang besar dan potensial dengan market size yang
selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pasar
yang besar dan banyaknya instansi yang terlibat,
membutuhkan solusi teknologi informasi untuk
memberikan kemudahan, kecepatan, ketepatan dan
kenyamanan terhadap layanan kesehatan.
Layanan TI yang disediakan Telkomsigma bagi Mitra
Keluarga berupa jasa manajemen dan pelaksanaan
infrastruktur sistem dan layanan terkelola SAP (SAP
infrastructure server system and managed services),
data center, disaster recovery center, UseeTV
dan wi-fi, serta layanan sambungan komunikasi
(communication link).
Berikutnya, solusi secara end to end mulai dari SAP
(SAP infrastructure server system and managed
services), data center, disaster recovery center, UseeTV

dan wi-fi, serta layanan sambungan komunikasi
(communication link) ini, diyakini akan memberikan
implikasi value added yang positif terhadap pelayanan
pasien Mitra Keluarga.
“Dengan dukungan solusi TI dari telkomsigma
yang telah diimplementasikan di Mitra Keluarga,
diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan
kecepatan pelayanan. Serta dengan layanan data
center telkomsigma yang menerapkan standard dan
praktik-praktik terbaik internasional diharapkan dapat
menjamin keamanan data kami,” ungkap CEO Mitra
Keluarga Rustiyan Oen.
Asal tahu saja, Telkomsigma merupakan market
leader penyedia layanan Data Center yang terbesar
di Indonesia dan telah memiliki customer based
dari multi industri dan didukung oleh struktur dan
infrastruktur handal berstandar internasional.
Telkomsigma juga menjadi pemilik kapasitas Data
Center terluas dengan ketersediaan 100,000 sqm
yang tersebar diseluruh Indonesia dengan spesifikasi
teknis Tier II sampai dengan Tier IV.
“Kami senantiasa melakukan berbagai inovasi
untuk tetap menjadi mitra handalan bagi mitra dan
customer nya dalam menciptakan values dan selalu
men-deliver benefits dari pemberdayaan teknologi
informasi di indonesia hingga skala regional dan
global,” tutup Judi.
Source : http://www.indotelko.com
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“Melalui solusi Teknologi Informasi (TI) yang handal
dari telkomsigma, kita siap mendukung industri
kesehatan untuk mempermudah pengelolaan
bisnisnya, sehingga dapat memberikan pelayanan
kesehatan yang lebih baik. Pelaku bisnis tidak perlu
khawatir terhadap kehandalan sarana utama TI untuk
kelangsungan bisnisnya, karena keseluruhan aspek
security, reliability dan availability infrastrukturnya
dijamin oleh telkomsigma yang didukung penuh
oleh Telkom Indonesia,” ujar CEO telkomsigma, Judi
Achmadi dalam keterangan resminya, Kamis (16/3).

Sebagai market leader saat ini, Telkomsigma ingin lebih mendominasi pasar.
Perusahaan yang berdiri tahun 1987 ini melihat peluang pada aplikasi untuk
transportasi. Pemerintah yang sedang gencar meningkatkan pembangunan pada
infrastruktur fisik dirasa perlu untuk diimbangi dengan infostruktur.

Menurutnya di zaman sekarang ini intervensi dunia
digital melalui aplikasi itu penting untuk mendampingi
infrastruktur fisik yang telah dibangun. Dalam hal ini,
aplikasi-aplikasi yang terkait dengan infrastruktur
harus dibuat. Melalui ini Telkom dan Telkomsigma
bersatu untuk menyiapkan Infostructure di atasnya.
Karena dalam infostructure ada connectivity dan
aplikasi, maka bisnis akan menjadi lebih murah.
“Kami lihat Pemerintah sudah men-define infrastruktur
dengan bagus, dengan didukung infostructuredi
atasnya. Dalam hal ini, aplikasi-aplikasi yang terkait
dengan infrastruktur itu diikutkan, kita bisa jadi
kolerasi yang sangat kuat. Fenomena Go-Jek itu
memperlihatkan, kita hidup dalam kemudahan dan
lebih murah. Kami ingin ekonomi itu dikembangkan
lebih luas lagi. Kami ingin ada lagi startup yang didukung
infostructure yang baik. Infostructure itu yang memiliki
Telkom dan Telkomsigma, infrastrukturnya yang punya
dan membangun pemerintah,” jelasnya.
Oleh karena itu, aplikasi yang terkait dengan sektor
transportasi kini akan menjadi fokus utama dari
Telkomsigma. Bahkan sudah sejak 2016 Telkomsigma

telah menjalin kerjasama dengan Pelindo dalam
pengadaan infrastruktur IT. Selain itu ada pula Trans
Jakarta dan KCJ Commuterline.
“Kami melihat pemerintah sedang mendorong
sektor transportasi, maka itu aplikasi-aplikasi terkait
dngan itu, yang menjadi fokus utama pengembangan
kami untuk diajak join. Di tol laut, kami mendukung
infrastruktur IT di sana, kami sudah kerjasama dengan
Pelindo 1, Pelindo 2, Pelni, Kementerian Perhubungan,
itu sudah ada sejak 2016. Tahun ini kami akan perluas
lagi ke Pelindo-Pelindo lainnya. Di transportasi
sebenarnya kami sudah masuk di TransJakarta, KCJ
(commuterline). Sekarang integrasinya sedang kami
pikirkan bersama, satu kartu bisa buat ke semua
transportasi itu di 2017,” ungkap Judi.
Di samping itu, Telkomstigma tetap terbuka untuk
bekerjasama dengan siapapun. Dalam menjalin
kerjasama ini Telkomstigma sudah mempunyai dua
mekanisme pendekatan, yaitu vendormanagement,
dan Bali Camp.
“Kami tetap terbuka kerjasama dengan siapapun.
Memang kapabilitas yang jadi pendekatanannya. Kami
punya dua pendekatan, dalam vendor management,
untuk perusahaan-perusahaan asing yang memiliki
produk untuk bisa dikolaborasikan dengan
Telkomsigma. Kedua kami punya Bali Camp, wadah
untuk menjaring startup. Jadi perusahaan IT kecil
yang ingin tumbuh, juga kami wadahi. Pertumbuhan
itu kami pantau, aplikasi mereka yang kami pasarkan,”
kata Judi.
Source : swa.co.id
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CEO Telkomsigma, Judi Achmadi, berpendapat bahwa
apabila pembangunan infrastruktur selesai semua
bisnis lain akan ikut bertumbuh. “Presiden sudah
membangun banyak infrastruktur, ini sejalan, Contoh
jalan tol, itu harus dibangun, pada saat tol laut
dibangun, IT Infrastruktur tol laut juga harus dibangun,
Telkomsigma bantu Kementerian Perhubungan Laut
di sana. Kami melihat lebih luas setiap kebijakan
pemerintah,” ujar Judi.

Tahun 2017 sudah di depan mata. Sejumlah pelaku bisnis sudah
mencanangkan rencana bisnis tahun depan. Salah satunya, Telkomsigma yang
siap menyongsong tahun 2017 dengan langkah bisnis lebih agresif. Kendati
banyak perusahaan menyikapi tahun 2017 wait and see, tapi manajemen
Telkomsigma optimistis pertumbuhan bisnis lebih ciamik.

“Tahun 2017, kami targetkan pertumbuhan bisnis Big Data
Telkomsigma bisa mencapai 100% dibandingkan tahun
2016. Selain itu, kami akan fokus mengembangkan bisnis
UKM melalui kerja sama dengan SME,” kata Andreuw.
Jam terbang Telkomsigma menangani Big Data sudah
cukup lama. Sebab, sejak tahun 2013, Telkom sebagai
holdingnya telah menunjuk Telkomsigma sebagai
implementator solusi. Kepercayaan ini memberikan
nilai tambah bagi Telkomsigma untuk menggarap
bisnis serupa di sektor industri lain. Jadi, sejumlah
best practice dengan Telkom ini di-copy paste di
industri lain untuk klien Big Data.
“Kami menganut filosofi 4A yakni akuisisi, akses,
analisa, dan aplikasi untuk menjalankan bisnis Big Data
Telkomsigma,” ujar Andrew. Menurutnya, yang dimaksud
filosof ini adalah akuisisi dengan cara mendapatkan
data. Lalu bagaimana aksesnya, menganalisa data, serta
menyajikan data agar bisa dibaca untuk mengambil
keputusan perusahaan.
Sementara itu, untuk memasarkan layanan Big Data ke
kastemer, Telkomsigma menawarkan dua model bisnis.
Pertama, dengan sistem integrasi. Artinya, pelanggan sudah
memiliki semua infrastruktur dan Telkomsigma hanya menjadi
sistem integrator. Kategori ini banyak terjadi di kalangan
kastemer sektor pertanahan dan pemerintahan yang terkait
dengan aset-aset properti yang dimiliki.
Model bisnis yang kedua, Telkomsigma managed services.
Artinya, semua infrastruktur dan teknologi dikelola di
TelkomSigma. Kalau di sektor swasta banyak pilih model
ini karena hanya keluar biaya operasional, bahkan bisa
bayar bulanan, sehingga lebih efisien.

Dengan dua model bisnis Big Data itu, diakui Andreuw,
banyak perusahaan klien Telkomsigma yang puas.
Setidaknya ada 10 klien Big Data Telkomsigma, berasal
dari sektor industri migas, pertambangan, perbankan
dan keuangan. Apalagi, Telkomsigma berpengalaman
menangani solusi terintegrasi berbasis digital menyeluruh
bagi ratusan Bank Perkreditan Rakyat, sehingga membantu
sistem IT UKM – UKM di Indonesia.
Apa saja deferensiasi layanan Big Data Telkomsigma
dibandingkan kompetitor? “Kunci sukses penerapan Big
Data Telkomsigma tergantung pada DPPT, yaitu data,
people, process dan technology. Keunggulan Telkomsigma
adalah pelopor Big Data di Indonesia, jumlah pelanggan
banyak (termasuk Telkom) dan expertise kami lebih
advance,” jelas Andreuw.
Benefit perusahaan jika menerapkan Big Data,
lanjut Andreuw, bisa menghemat biaya (cost). Juga,
mendapatkan insight-insight atau tahu hal-hal yang
sebelumnya tidak diketahui oleh klien. Jadi, ibaratnya
perusahaan ini mendapat diagnosa dari Telkomsigma
tentang kondisi perusahaan.
Hingga kini, lanjut Andreuw, sumber pendapatan
Telkomsigma disokong oleh bisnis sistem integrasi 50%,
data center 35% dan managed services 15%. Dan sejak
tahun 2014 Telkomsigma lebih banyak melayani klien
dari private company dengan komposisi 60%, sedangkan
sisanya 40% di proyek pemerintahan.
Ke depan, guna mencapai visi Telkomsigma sebagai The
King of IT Service Company in the Region, perseroan akan
lebih agresif dalam membangun infrastruktur berbasis
digital untuk berbagai industri di Indonesia. Saat ini
Telkomsigma tidak hanya dipercaya di lingkungan Grup
Telkom, tapi juga bekerja sama dengan lebih dari 500
perusahaan sebagai mitra bisnis.
Source : http://swa.co.id
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Andreuw Th.AF, Director of Data Center & Managed
Services Telkomsigma, menjelaskan, pada 2017,
Telkomsigma akan memfokuskan layanan Big Data
menjadi sumber pendapatan utama perusahaan, selain
layanan cloud dan data center. Maklum, era Internet of
Things (IoT) itu bermuara pada Big Data. Dan Telkomsigma
sudah siap meningkatkan kapasitas dalam bisnis Big Data.

Penghargaan & Sertifikasi
Telkomsigma Raih Penghargaan, The Best in Building and Managing Corporate
Image Kategori Penyedia Data Center di Indonesia
Jakarta – Telkomsigma meraih penghargaan The Best
in Building and Managing Corporate Image Kategori
Penyedia Data Center di Indonesia pada ajang Corporate
Image Award 2016 ke 16 untuk ke dua kalinya selama
dua tahun berturut-turut yang diberikan oleh Frontier
Consulting Group bersama dengan Tempo Group.
Telkomsigma telah memperoleh reputasi yang luar
biasa di antara nominasi perusahaan-perusahaan dalam
kategori yang sama. Penghargaan diterima oleh Direktur
Utama Telkomsigma, Judi Achmadi, di Jakarta (8/6/2016).
Penilaian Corporate Image 2016 dilakukan berdasarkan
empat dimensi, yaitu Quality, Performance, Responsibility,
dan Attractiveness. Dimensi Kualitas terdiri dari 4 atribut
yaitu sebagai berikut, Kepedulian yang baik untuk
konsumen, produk dan pelayanan berkualitas tinggi,
perusahaan terpercaya dan perusahaan inovatif. Dimensi Kinerja terdiri dari dua atribut yakni perusahaan dengan yang
memiliki peluang dalam pertumbuhan serta perkembangan dan perusahaan dengan management yang baik. Dimensi
tanggung jawab juga memiliki dua atribut yakni perusahaan yang ramah lingkungan dan perusahaan dengan tanggung
jawab sosial. Dan dimensi daya tarik terdiri dari dua atribut yakni perusahaan dengan tempat bekerja yang diimpikan
dan perusahaan dengan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Data center telkomsigma nilainya terbaik untuk
semua parameter itu.

Telkomsigma Raih Dua Penghargaan Bergengsi Sekaligus
dari Frost & Sullivan
Jakarta - Telkomsigma kembali dipercaya mendapatkan
penghargaaan dari Frost & Sullivan dengan kategori Data
Center Service Provider of The Year dan Telco Big Data
Service Provider of the Year (3/11/2016).
Telkomsigma merupakan perusahaan penyedia layanan
Data Center terbesar dan saat ini telah mengembangkan
Telco Big Data services yang handal untuk mendukung
kebutuhan industri dalam pengelolaan data dalam
kapasitas yang besar.
“Penghargaan ini merupakan prestasi atas apresiasi kerja
keras seluruh tim selama ini. Usaha dan kerja keras ini
tidak akan berhenti sampai disini, ke depannya kami akan
lebih banyak melahirkan layanan dan solusi yang inovatif dan menjawab kebutuhan berbagai industri di Indonesia,”
ujar Bpk Judi Achmadi, CEO Telkomsigma.
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Penghargaan ini merupakan pembuktian bahwa telkomsigma telah berhasil menghadirkan layanan IT kelas dunia bagi
masyarakat Indonesia dan dipercaya melayani lebih dari separuh jumlah populasi Indonesia. Telkomsigma sebagai
perusahaan penyedia layanan dan solusi berbasis ICT terbesar di Indonesia selalu siap untuk terus berinovasi dan
berkolaborasi dengan strategic partners untuk menjaga kepercayaan klien.

Telkomsigma Jadi TOP IT Solutions Provider di Indonesia

Sentul - Sebagai penyedia layanan IT yang terus menyiapkan sejumlah rencana dalam mendukung kemajuan teknologi
diberbagai sektor, Telkomsigma bersama Telkom Group telah melakukan Penandatanganan PKS Manage Service, Manage
Service Mesin Core Banking dan Sewa Lokasi (co-location) pada Kick Off Meeting yang diselenggarakan di Data Center
Telkomsigma Sentul (18/3/2016).
“Kami bangga dapat bekerja sama dengan Telkomsigma yang merupakan perusahaan penyedia layanan Data Center dan
Manage Services serta solusi-solusi infrastruktur IT terbesar di Indonesia yang juga merupakan anak usaha PT. Telkom
Indonesia. Dalam transformasi Bank BTN untuk menjadi digital banking ini, merupakan dukungan penuh dari Telkom Group,”
ujar Bapak Adi Setianto Direktur IT Operation & Credit Risk Bank BTN.

Telkomsigma Terima Uptime Facility Certification Pertama di Indonesia
dan Mendapatkan Rekor MURI

Jakarta - Telkomsigma menerima sertifikasi data center tier III dari Uptime Institute untuk kategori Tier Certification for
Constructed Facilities (TCCF). Dan, itu menandakan, data center yang dibangun Telkomsigma merupakan yang pertama di
Indonesia meraih sertifikasi langsung dari Uptime Institute.
Keberhasilan Telkomsigma juga telah dicatat rekor MURI sebagai Perusahaan Penyedia Data Center Indonesia Pertama
Penerima Sertifikat Uptime Tier III Construction Facility dan Perusahaan Penyedia Data Center Indonesia yang Menerima
Sertifikat Uptime Tier III for Design Document Terbanyak. Penyerahannya dilakukan pada acara Executive Roundtable yang
diselenggarakan oleh Telkomsigma pada hari Rabu , 1 Juni 2016 disebuah hotel dikawasan Mega kuningan Jakarta. Acara yang
berlangsung dengan meriah ini dihadiri oleh beberapa tamu undangan dan klien telkomsigma dari berbagai perusahaan,
serta turut hadir Mr Spike Choo, Frost & Sullivan, John Duffin, Managing Director Uptime Institute, Patrick Chan, Sales
Director Uptime Institute, Bpk Jaya Suprana Ketua Umum MURI dan Bpk Judi Achmadi CEO Telkomsigma.
“Dengan diperolehnya Certification of Construction Facilities dari Uptime Institute, semakin membuktikan bahwa layanan
data center Telkomsigma sudah sesuai dengan standar Datacenter Tier berkelas internasional. Audit yang dilakukan pada saat
semua klien dalam kondisi ON pun dapat membuktikan bahwa fasilitas yang kami sediakan secara struktur dan infrastruktur
telah dikategorikan sesuai oleh tim auditor yang mana standar fasilitas yang ditetapkan oleh uptime ini telah menjadi acuan
bagi penyelenggara layanan Data Center diseluruh dunia”, ujar Judi Achmadi , CEO Telkomsigma saat menerima sertifikat.
Semoga dengan diraihnya sertifikat dari Uptime dan penghargaan rekor MURI ini, telkomsigma akan semakin lebih baik
dalam memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan berbagai industri di Indonesia dan Internasional akan layanan Data
Center dan layanan infrastruktur IT lainnya. Serta diharapkan akan mempercepat peluang bisnis telkomsigma dalam menjalin
kerjasama dengan mitra–mitra strategis lainnya di masa yang akan datang.
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Telkomsigma Kembali Raih Uptime Facility Certification
Telkomsigma merupakan market leader penyedia layanan Data Center yang terbesar
di Indonesia dan telah memiliki customer based dari multi industri dan didukung oleh
struktur dan infrastruktur handal berstandar internasional. Telkomsigma juga menjadi
pemilik kapasitas Data Center terluas dengan ketersediaan 100,000 sqm yang tersebar
diseluruh Indonesia dengan spesifikasi teknis Tier II sampai dengan tier IV.
Pada 19 Agustus 2016, telkomsigma kembali berhasil meraih sertifikasi Data
Center Tier III dari Uptime Institute, sebuah organisasi yang paling berpengaruh
di industri data center di dunia, melalui proses kajian audit yang ketat. Sertifikasi
dengan kategori TCCF (Tier Certification for Constructed Facilities) telkomsigma
Sentul Data Center L2 ini membuktikan bahwa layanan data center telkomsigma
telah diakui sebagai IT Solution terbaik yang pertama di Indonesia.
Sebelumnya, telkomsigma telah meraih sertifikasi dengan kategori TCCF (Tier Certification for Constructed Facilities) DC
telkomsigma Serpong-Wing B pada 28 April 2016, dan perusahaan Penyedia Data Center Indonesia yang Menerima Sertifikat
Uptime Tier III for Design Document Terbanyak yang telah dicatat rekor MURI.
Dengan setifikasi ini, Uptime Institute telah mengakui bahwa telkomsigma sebagai perusahaan data center yang kompeten
dan berkualitas dalam memberikan solusi ICT bagi seluruh industri di Indonesia.

Telkomsigma Raih Penghargaan Premier Partnership Vmware

Telkomsigma Raih Penghargaan Best Collaboration Partner (Subsidiary)
Selamat atas diraihnya penghargaan Best Collaboration Partner (Subsidiary)
yang diberikan oleh Direktorat Network, IT & Solution yang diberikan kepada
telkomsigma. Dengan penghargaan ini telkomsigma akan terus memberikan servis
yang terbaik untuk membangun partnership yang bermanfaat, khususnya bagi
Telkom Group.
Diharapkan dengan penghargaan tersebut, dapat mempercepat peluang bisnis
Telkom Group 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 2016.
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Selamat atas diraihnya penghargaan Premier Partnership dari VMware yang
merupakan level partnership tertinggi yang telah diraih oleh Telkomsigma. Dengan
penghargaan ini telkomsigma akan terus memberikan servis yang terbaik untuk
membangun mutual partnership yang bermanfaat. Melalui pencapaian ini,
VMware telah mengakui bahwa telkomsigma sebagai partner yang kompeten dan
berkualitas dalam memberikan solusi ICT bagi seluruh industri di Indonesia.

CEO Telkomsigma Raih Penghargaan Satyalencana Pembangunan
Bandung - Menteri Komunikasi dan Informatika
(Menkominfo), Rudiantara memimpin Upacara Peringatan
Hari Bhakti Postel 2016 ke 71 dengan tema Revolusi Digital
Menuju Indonesia Hebat di Kantor Pusat PT. Pos Indonesia,
Bandung (27/9/2016).
CEO Telkomsigma, Judi Achmadi menorehkan dedikasi
yang berbuah prestasi sangat membanggakan bagi multi
industry di Indonesia. Atas kinerja yang sungguh-sungguh
tersebut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)
RI menganugrahi penghargaan berupa Satyalencana
Pembangunan. Penghargaan tersebut telah diterima CEO
telkomsigma, Judi Achmadi pada acara penganugerahan
Satyalencana di bidang Pos dan Telekomunikasi.
Kontribusi yang didedikasikan oleh CEO telkomsigma untuk infrastruktur berbasis digital di Indonesia yaitu, Commuterline
dan e-ticketing untuk PT KAI, Aplikasi perizinan online untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dimana Kementerian
Perhubungan mengandalkan data center milik TelkomSigma (layanan “Always On” – AON) untuk proses perizinan rute
penerbangan, izinan usaha, izin terbang dan pengaturan slot secara online, dan aplikasi Machine to Machine (M2M) untuk
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

PT. Sigma Metrasys Solution menerima outstanding
partnership award pada SUSE Enterprise Day 2016.
Penghargaan diterima oleh Bpk M. Hasan Salman, Direktur
Metrasys yang diberikan oleh Mr Herbie Lam, Regional
Director ASIA SUSE Hongkong, di Pullman Central Park Hotel
Jakarta (20/10/2016).
Pada SUSE Enterprise Day, SUSE mengenalkan platform
enterprise untuk datawarehouse, big data dan SAP Hana,
kepada para pemimpin industry IT serta mengenai berbagai
tantangan saat ini. Dengan penghargaan ini Metrasys akan terus
memberikan servis yang terbaik untuk seluruh pelanggannya
dan membangun mutual partnership yang bermanfaat.
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Metrasys Menerima Penghargaan Outstanding Partnership Award
Pada SUSE Enterprise Day 2016

Partnership
Telkomsigma Group Melakukan Kick Off Roll Out 1 dalam Implementasi
ERP-SAP dan Managed Service di PT Perkebunan Nusantara

Telkom melalui anak perusahaan Telkomsigma, PT Sigma Metrasys Solution, menjalin kerjasama untuk melakukan
implementasi di 12 PTPN yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada bulan September 2016, telah dilaksanakan Kick
Off akbar yang dihadiri oleh seluruh jajaran Direksi PTPN sebagai dimulainya implementasi 12 perusahaan dibawah
naungan PT Nusantara Holding yang terbagi atas 4 tahapan yaitu, Pilot Project untuk PTPN 5 dan PTPN 11, dilanjutkan
Roll Out 1 untuk PTPN 3, PTPN 4, PTPN 9, dan PTPN 12, Roll Out 2 untuk PTPN 1, PTPN 6, PTPN 8, dan PTPN 13, lalu Roll
Out 3 untuk PTPN 2 dan PTPN 14.

PT. Sigma Metrasys Solution dalam hal ini mengimplementasikan ERP (SAP) dan Managed Service di PT Perkebunan
Nusantara. Adapun modul yang akan diimplementasikan adalah hampir seluruh modul utama SAP, antara lain Finance,
Controlling, Plant Maintenance, Project System, Production Planning, Quality Management, Sales and Distribution,
Material Management, Human Capital Management, Business Intelligence, dan Business Planning & Consolidation.
Keseluruhan modul SAP ini juga akan didukung oleh aplikasi Front End yang user friendly untuk digunakan di lapangan.
Diharapkan proyek jangka panjang yang direncanakan Go Live total di tahun 2018 hingga fase support hingga tahun 2022
ini dapat berjalan dengan sukses. Telkomsigma Group sebagai perusahaan penyedia layanan dan solusi berbasis ICT
terbesar di Indonesia selalu siap untuk terus berkolaborasi dengan strategic partners untuk menjaga kepercayaan klien.
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Pada tanggal 1 Februari 2017, Pilot Project (PTPN 5 dan PTPN 11) telah berhasil dinyatakan Go Live dan pada awal bulan
Maret ini, telah dilaksanakan Kick Off Ceremony untuk Roll Out 1 yang dilaksanakan secara serial di PTPN 3, PTPN 4,
PTPN 9, dan PTPN 12. Pelaksanaan Kick off PTPN 3 Medan dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2017, PTPN 4 Medan
tanggal 9 Maret 2017, PTPN 12 Surabaya tanggal 15 Maret 2017, dan PTPN 9 Semarang tanggal 16 Maret 2017. Turut
hadir Jajaran Direksi dan Management dari PTPN 3, PTPN 4, PTPN 12, dan PTPN 9. Telkom diwakili oleh DEVP Telkom
Regional 1, DEVP Telkom Regional 4, EVP Divisi Enterprise Service dan DEVP Divisi Enterprise Service. Telkomsigma
diwakili oleh CEO PT. Sigma Metrasys Solution Bpk Refinaldi dan COO PT. Sigma Metrasys Solution Bpk Hasan Salman.

Telkomsigma Group (Metrasys) Laksanakan Go Live Aplikasi ERP-SAP di
PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
Jakarta - Direktur DSP TELKOM Indra Utoyo bersama Direktur
Utama BKI Rudiyanto melaksanakan Go Live Aplikasi IT &
Managed Service ERP-SAP untuk BKI di Kantor Pusat BKI
lantai 6, Jl. Yos Sudarso No. 38-40, Jakarta Utara (16/1/2017).
Acara Go Live ini merupakan bentuk launching dari aplikasi
ERP-SAP di BKI yang telah siap untuk dioperasikan. Turut
hadir dalam acara ini Direktur Keuangan dan Administrasi
BKI Timbul Tambunan dan Direktur Klasifikasi BKI Iman Satria
Utama. Dari pihak Telkom Group, acara ini dihadiri oleh EVP
Divisi Enterprise Service Siti Choiriana, Dirut Telkomsigma
Judi Achmadi, Dirut Metrasys Refinaldi dan GM Maritim &
Logistik Telkom Iman Pramudito Hanggoro Edhi.
BKI bekerjasama dengan Telkom Group dalam
implementasi ERP-SAP yang yang meliputi modul finansial,
human capital management, materials management, sales and distribution, dan business intelligent dengan skema
bisnis managed services selama lima tahun. Jangka waktu persiapan dan implementasi yaitu selama sembilan bulan
terhitung sejak dilaksanakan kick off project pada Bulan Mei 2016. Progress pembangunan Aplikasi ERP-SAP ini telah
melewati fase project preparation, business blueprint, realization, dan final preparation.

Kick Off Meeting Implementasi ERP Merah Putih & Workshop ERP
Perum Perikanan Indonesia dengan Telkomsigma
Jakarta - Penggunaan Aplikasi ERP (Enterprise Resource
Planning) untuk mendukung proses bisnis pada sebuah
perusahaan kini telah menjadi suatu tuntutan agar
perusahaan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.
Penerapan yang tepat diharapkan menjadi nilai tambah
(value added) untuk menjaga agar mata rantai perusahaan
tetap berputar dalam menghadapi persaingan secara
global dengan menyediakan data dan informasi yang
akurat untuk digunakan dalam setiap pengambilan
keputusan bisnis. Berangkat dari kondisi dinamika bisnis
yang sangat dinamis dan arus informasi yang begitu cepat
dan tersebar, maka Perusahaan Umum Perikanan Indonesia mempercayakan Telkomsigma untuk mengimplementasikan
Aplikasi ERP Merah Putih (ERP MP). Peresmian Proyek ini ditandaui dengan Kick of Meeting pada Hari Rabu tgl 01 Maret
2017 dan di lanjutkan dengan Workshop di Hotel Mercure & Convention Ancol pada tgl 7 Maret 2017 yang dihadiri oleh
Pejabat dari Perusahan Umum Perikanan Indonesia dan Telkomsigma.
Aplikasi ERP Merah Putih (ERP MP) merupakan aplikasi hasil karya Anak Bangsa yang dapat diandalkan sehingga mampu menghasilkan
best practice bagi penggunanya serta diperuntukkan bagi perusahaan untuk mengintegrasikan dan mengotomatisasikan proses
bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan bersangkutan.
Telkomsigma sebagai penyedia Layanan IT terbesar di Indonesia berkomitmen memberikan solusi ERP terbaik bagi
semua institusi yang membutuhkan demi meningkatkan nilai penjualan, efisiensi dan efektivitas serta peningkatan
produktivitas sehinggga meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan, standarisasi proses bisnis untuk
mencapai kualitas yang di inginkan.
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Rudiyanto selaku Direktur Utama BKI dalam sambutannya menjelaskan bahwa tujuan dari implementasi aplikasi ERPSAP ini tidak hanya untuk improvement di BKI, namun juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan BKI kepada seluruh
stakeholdernya. Rudiyanto juga mengucapkan terima kasih kepada Telkom Group, harapannya BKI dan Telkom dapat
terus menjalin kerja sama untuk project-project yang akan datang. Go Live ERP SAP ini ditandai dengan pemutaran
Video Proses Implemantasi ERP-SAP di BKI sampai dengan Go Live , penyematan pin, serta Demo report menggunakan
SAP untuk yang pertama kalinya di BKI.

Customer Testimonial

KEMENHUB
“Dengan pengalaman Telkomsigma saat ini Kementerian Perhubungan
sudah dapat menerapkan layanan ICT berbasis online guna mendukung
proses perijinanan seperti VTA online, flight Approval, Ijin Usaha
Penerbangan, Ijin Rute Penerbangan, Inaportnet dan masih banyak
lagi system system yang akan segera diluncurkan ke depan.
Harapan kami sinergitas yang sudah terjalin baik dengan Telkom Sigma
dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk mewujudkan e-Government
di Kementerian Perhubungan ke depan. ”

Ir. Hengki Angkasawan,
Kepala Bidang Pengembangan.

BPJS
“Kerjasama dengan telkomsigma dirasakan sangat kuat, nilai
kedekatan dan kekeluargaan yang dijalin sangat baik.” – Alilu, Kepala
Divisi Operasional TI BPJS Ketenagakerjaan
“Kolaborasi dan partnership menjadi suatu key succes untuk perluasan
kanal distribusi BPJS Ketenagakerjaan dan menjadi opportunity untuk
maju dan berkembang bersama Telkomsigma.”
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Alilu,
Kepala Divisi Operasional TI BPJS Ketenagakerjaan

BTN
“Bank BTN sudah menjalin kerjasama dengan TelkomSigma selama lebih dari
9 tahun. Dalam kurun waktu tersebut banyak pengembangan sistem dan
infrastruktur yang sudah dilakukan, utamanya Core Banking Shariah dan ATM
Switching. Dengan peningkatan pelayanan yang diberikan oleh TelkomSigma,
sebagai mitra, Bank BTN sangat merasakan manfaat dan nilai tambah untuk
pengembangan pelayanan nasabah. Dan dari kerjasama yang baik ini, Bank
BTN akan melanjutkan kemitraan ini ke tingkat yang lebih tinggi, yang belum
pernah dilakukan sebelumnya oleh institusi sejenis. Dan, dengan komitmen
yang tinggi, kami yakin kerjasama ini akan memberikan manfaat lebih banyak
bagi kemajuan kedua pihak.”
Reyful Rey Fatri,
Kadiv Information & Communication Technology PT Bank Tabungan Negara.

Galeri
JANUARI
Telkomsigma Resmikan
Graha Sigma Residence

Serpong - Telkomsigma menggelar Apel Kesiapan Kerja
Tahun 2017 dengan tema “Sigma Here for Triple Double
Digit Growth” yang secara serentak diadakan di empat
lokasi yaitu di Graha Telkomsigma (BSD), Sentul, Bali
dan Surabaya melalui video conference, yang dihadiri
oleh seluruh jajaran direksi dan juga telsigers, di Graha
Telkomsigma (9/1/2017).

Serpong - Telkomsigma melakukan penandatangan
kerjasama dengan PT Sindur Sentosa Land untuk
pembangunan Graha Sigma Residence. Penandatangan
dilakukan oleh Bpk Rusdji Basalamah selaku direktur PT
Sindur Sentosa Land dan Bpk Bakhtiar Rosyidi di Graha
Telkomsigma, Serpong (9/1/2017).

“Kita bersyukur bahwa kita dapat melalui tahun 2016
dengan baik dan berbagai keberhasilan dapat kita
raih serta berbagai pelajaran kita peroleh, yang dapat
menjadi modal berharga untuk menjalani tahun 2017.
keberhasilan utama yang kita raih berupa kinerja
keuangan maupun kinerja operasional perusahaan yang
sesuai dengan target yang telah ditetapkan, disamping
itu kita juga memperoleh berbagai pengakuan dan
penghargaan dari lembaga atau institusi yang kredibel,
baik nasional, regional maupun global,” Ujar Pak Jac.
Pada kesempatan tersebut juga diumumkan penghargaan
unit dan karyawan yang disampaikan oleh CEO telkomsigma
dalam apel kesiapan kerja 2017. Kategori penghargaan
yaitu fungsi sales, fungsi operation & project, fungsi
support dan fungsi innovation. Tujuan penghargaan ini
adalah memberikan apresiasi kepada unit dan karyawan
yang telah memberikan unjuk kerja dan inovasi dalam
kemajuan business untuk menunjang tumbuh kembang dan
sustainability perusahaan. Acara dilanjutkan dengan rapim
telkomsigma group periode januari 2017.
Semoga diawal tahun baru ini kita diberi kekuatan dan
keberkahan yang berlimpah dan dapat melaluinya dengan
baik serta dapat meraih berbagai keberhasilan di tahun
2017 dengan membentuk pribadi dan pola pikir yang positif,
selalu semangat dan berprestasi.

Graha Sigma Residence ini merupakan Home Ownership
Program for Employee (HOPE) dari direktorat Human
Capital & Finance bagi karyawan telkomsigma (dengan
partisipasi dari karyawan pula) yang berlokasi perumahan
di area Gunung Sindur, Bogor.
Peresmian ditandai dengan digital signing oleh Pak Jac yang
disaksikan oleh Bpk Rusdji Basalamah selaku direktur PT
Sindur Sentosa Land beserta jajaran Direksi telkomsigma
pada acara apel kesiapan kerja telkomsigma 2017.
Sinergi ini semoga meningkatkan spirit Solid, Speed, Smart!

Telkomsigma Gelar Evaluasi Project Big
Data & Command Center RSUD
Dr Soetomo Surabaya

Surabaya – Telkomsigma menggelar Evaluasi Project Big
Data & Command Center RSUD Dr Soetomo Surabaya
yang terselenggara di Surabaya (12/1/2017). Evaluasi
ini dalam rangka selesainya implementasi Big Data dan
Command Center RSUD Dr Soetomo Surabaya, dengan
proyek yang berjalan selama 3 bulan dari Oktober sampai
dengan Desember 2016.
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Telkomsigma Gelar Apel
Kesiapan Kerja Tahun 2017

Dengan solusi big data dan data center telkomsigma,
RSUD Dr Soetomo dapat menganalisa data-data yang
mereka miliki dan menyempurnakan data center yang
mereka miliki. Serta dengan solusi telkomsigma, RSUD
Dr Soetomo telah memiliki platform untuk data storage,
retention baik untuk kebutuhan analytics maupun di
masa depan untuk keperluan operational data (medical
record interchange).
Turut hadir dari Telkom, Imam Moencar - OSM BGES
regional 5 dan Dr. Bendrong Moerdiarso selaku Kepala
Divisi IT RSUD Dr Soetomo, dan team telkomsigma Agus
Pramudiono, VP CIAS, Keenan Maspiono selaku Head
of Business Application, Yopi Gagas Ilmiawan, Solution
Architect, Arofah Akbar selaku Project Manager, Ricky
Djayakusuma, Head of Cross Industry Sales (Healthcare
Segmen) dan Ryan Harry Akbar, Account Manager.
Evaluasi projek yang berlangsung dengan interaktif ini
diharapkan dapat menjadi peluang kita bersama untuk
menggali lebih dalam akan pemenuhan kebutuhan
customer, serta dapat menjadi jembatan bagi
telkomsigma dalam menjalin kerjasama dengan mitra–
mitra strategis lainnya di masa yang akan datang untuk
memperluas pasar di Indonesia.

Turut hadir Direktur Network, IT & Solution Telkom, Bpk Abdus
Somad Arief pada pembukaan Internet Retailing Expo (IRX)
2017, beliau
menegaskan sebagai Digital Telco, Telkom
Group siap mendukung digitalisasi industri retail (network,
IT, platform) dan mengambil peran dalam menumbuhkan
industri digital retail, dengan produk unggulan yang dimiliki
Telkom Group untuk sektor retail go digital.
Telkom Group menampilkan “Telkom Digital Lounge”
yang dibagi menjadi 4 kategori yaitu Digital Advertising,
Digital Marketing, Digital Network, Digital Payment . Pada
kesempatan ini, telkomsigma sebagai perusahan ICT
terbesar di Indonesia mengenalkan layanan dan solusi
unggulannya pada Telkom Digital Lounge dengan kategori
Digital Network. Team AM telkomsigma melakukan
product knowledge dan menjelaskan berbagai
solusi
dan layanan yang dimiliki oleh telkomsigma kepada calon
customer sehingga tercipta brand awareness.
Kolaborasi dan Sinergi ini semoga meningkatkan spirit
Solid, Speed & Smart!

Telkomsigma Dukung Telkommetra untuk
Pengadaan Fasilitas Teknologi (Fastek) di
Gedung Telkom Landmark Tower
24

Jakarta - Telkomsigma bersama Telkom Group turut
berpartisipasi dalam Internet Retailing Expo (IRX) 2017
di Pullman Jakarta Central Park, Rabu (18/1/2017). Acara
yang bertajuk Go Online ini berlangsung hingga Kamis
(19/1/2017). IRX Asia bertujuan untuk mendorong retailer
untuk mulai menggunakan basis online pada bisnisnya.
IRX menghadirkan 75 penyedia solusi dalam bidang
infrastruktur dan inovasi digital. Hadir pula lebih dari 80
peritel multikanal dan pelaku ecommerce. IRX diadakan
karena potensi yang sangat besar dari pasar ritel internet
yang telah berkembang signifikan di Indonesia dalam
beberapa tahun terakhir. Indonesia mempunyai potensi
untuk menjadi pasar e-commerce.
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Telkomsigma bersama Telkom Group
Dukung Digitalisasi Industri Retail

Jakarta – Telkomsigma hadir pada kick off ruang kerja
Telkommetra di Gedung Telkom Landmark Tower lantai
41. Turut hadir Bpk Roby Roediyanto, Direktur Finance &
Shared Service Telkommetra, serta Bpk Andreuw Th.A.F
Director of Data Center & Managed Service Telkomsigma
pada acara Kick Off yang diselenggarakan di Gedung
Telkom Landmark Tower (19/1/2017).
Dalam hal ini, Telkomsigma ditunjuk oleh Telkom untuk
pengadaan Fasilitas Teknologi (Fastek) di Gedung Telkom
Landmark Tower (TLT). Telkommetra akan menempati
gedung TLT lantai 41 pada Bulan April 2017. Scope of work
pengadaan Fastek adalah Access Control, CCTV System,
Display & Presentation System, Datacomm, lighting
Control System & IP Telephony, Voice Data Cabling.
Telkomsigma akan selalu siap mendukung transformasi
telkom group sebagai the king of digital melalui solusi ICT
terintegrasi.

Telkomsigma Raih Penghargaan
Best Collaboration Partner (Subsidiary)

Bangka - Telkomsigma melakukan kick off aplikasi SIM
RS sekaligus toping off gedung Rumah Sakit Kalbu Intan
Mandiri, Pangkalpinang pada hari Jumat 20 Januari 2017.
Toping off ini, sebagai tanda berakhirnya proses konstruksi
pembangunan yang di rencanakan selesai pada bulan Mei
2017 mendatang.

Selamat atas diraihnya penghargaan Best Collaboration
Partner (Subsidiary) yang diberikan oleh Direktorat
Network, IT & Solution yang kepada telkomsigma. Dengan
penghargaan ini telkomsigma akan terus memberikan
servis yang terbaik untuk membangun partnership yang
bermanfaat, khususnya bagi Telkom Group.

Rumah sakit ini merupakan kerjasama telkomsigma
dengan PT.tujuh Intan Medika, dalam membangun Smart
Hospital. Pada kesempatan ini, RS KIM juga meluncurkan
Sistem Management Informasi Rumah Sakit (SIMRS) yang
berkolaborasi dengan telkomsigma Unit Cross Industry
Sales - Health Care.

Diharapkan dengan penghargaan tersebut, dapat
mempercepat peluang bisnis Telkom Group 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.

“Rumah Sakit Kalbu Intan Medika menggunakan teknologi
smart hospital, dan menjadi gedung pertama di Babel yang
memanfaatkan teknologi smart building. Dengan teknologi
ini kita bisa mematikan system pendingin (AC) atau lampu
yang tidak terpakai saat posisi kita dari jauh, misalnya lagi
di Jakarta,” ujar Owner RS KIM, dr. Hendry Jan.

Sinergi ini semoga meningkatkan spirit 3S!

“Dengan diimplementasikannya SIMRS di RS KIM ini
merupakan langkah awal dan bukti nyata keseriusan
telkomsigma untuk memasuki industri kesehatan di
Indonesia“ kata Binsar Pardede, VP Cross Industry Sales
telkomsigma.
Diharapkan dengan masuknya telkomsigma sebagai salah
satu pemain di industri health care Indonesia, dapat
menjadi salah satu pendukung pertumbuhan pendapatan
perusahaan di tahun 2017 ini.
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Telkomsigma Melakukan Kick Off Aplikasi
SIM RS Sekaligus Toping Off Gedung
Rumah Sakit Kalbu Intan Medika

Jakarta – Telkomsigma bersama Telkom Group dan Semen
Indonesia telah melakukan steering comittee pada
tanggal 26 Januari 2017 di Kantor Telkomsigma, Menara
Dea. Steering comittee ini, dalam rangka sinergi Telkom
Group dan Semen Indonesia untuk proyek active active
data center (AADC) Semen Indonesia.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ibu Siti Choiriana selaku
EGM DES Telkom, Ibu Dwi Sulistiani-GM Segmen MAS
DES, PT Semen Indonesia Bpk Mat Sulkan selaku SVP ICT
and Strategic Procurement, Bpk Asri, SM IT, Bpk Zaenul
selaku Manager dan Bpk Harmadi Manager. Serta turut
hadir dari telkomsigma Bpk Judi Achmadi, Bpk Agus
Pramudiono, Bpk Ariya Bayu dan Bpk Binsar Pardede.
Diharapkan dengan steering comittee tersebut akan
terwujud sinergi yang positif, serta mendukung pencapaian
pertumbuhan pendapatan Telkom Group dan Semen
Indonesia pada tahun 2017.

Telkomsigma Hadir pada
Telkom I2S Summit 2017

Jakarta – Telkomsigma hadir pada Telkom I2S Summit
2017 yang digelar di Bali, Nusa Dua, selama dua hari,
pada Kamis-Jumat (26-27/1/2017). Turut hadir Bpk
Era Kamali, Direktur System Delivery and Operation
telkomsigma pada Telkom I2S Summit 2017, dengan tema
QUADRIC’S Ignition to Boost Distruptive for Triple Double
Digit Growth 2017 Through Infrastructure Transformation
Movement Based on Granularity.
Pada kesempatan tersebut, Bpk Era Kamali menerima
penghargaan Best Collaboration Partner (Subsidiary) yang
diberikan oleh Direktur Network, IT & Solution Telkom,
Bpk Abdus Somad Arief. Pada exhibition, telkomsigma
turut serta mengenalkan layanan dan solusi unggulannya
dengan melakukan product knowledge dan menjelaskan
berbagai solusi dan layanan yang dimiliki telkomsigma
oleh team AM telkomsigma sehingga tercipta brand
awareness.
Diharapkan dengan kegiatan strategis ini dapat
meningkatkan dan mengembangkan solusi dan layanan
ICT Telkom Group serta memberikan solusi kepada pangsa
pasar secara global, dan dapat meningkatkan komposisi
pendapatan Telkom Group tahun 2017.
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Telkomsigma Bersama Telkom Group
Melakukan Steering Comittee dengan PT
Semen Indonesia untuk Proyek Active
Active Data Center (AADC)

FEBRUARI
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Tahunan 2017 PT. Sigma Cipta Caraka
Tahun Buku 2016

Sentul – PT. PLN Persero melakukan kunjungan ke data
center Telkomsigma, Sentul. Kunjungan dihadiri oleh
Bpk Hardi Setiawan selaku Senior Manager PT PLN,
Persero beserta team, serta turut hadir Bpk I Wayan
Sukerta selaku EGM IT Opr Divisi IT PT Telekomunikasi
Indonesia, yang disambut oleh Bpk Ariya Bayu, Bpk Binsar
Pardede, Pak Johannes Siagian, Ibu Muryani beserta team
telkomsigma (1/2/2017).

Jakarta - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(RUPST) 2017 PT. Sigma Cipta Caraka Tahun Buku 2016
yang bertempat di kantor Telkommetra sebagai holding
company dari PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma) telah
terselenggara dengan baik. Agenda RUPST yang diusulkan
oleh Dewan Komisaris dan Direksi Telkomsigma telah
diterima dan disetujui oleh Pemegang Saham; keputusan
yang dihasilkan salah satu diantaranya adalah menyetujui
dan menerima baik Laporan Tahunan yang telah
disampaikan oleh Direksi perihal Keadaan dan Jalannya
kegiatan usaha Perseroan serta Laporan tugas pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2016 (14/2/2017).

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Tahunan Telkomsigma Group
Tahun Buku 2016

Adapun susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan Telkomsigma saat ini adalah sebagai berikut :
Komisaris Utama
Bapak Mas’ud Khamid

Serpong – Anak perusahaan telkomsigma, PT. Sigma
Solusi Integrasi, PT. Sigma Metrasys Solution, PT. Graha
Telkomsigma, PT. Signet Pratama, PT Media Nusantara
Data Global, dan PT Pojok Celebes Mandiri telah
menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Tahunan Telkomsigma Group Tahun Buku 2016 yang
berlangsung dengan baik dan lancar, yang diselenggarakan
di Graha Telkomsigma (3/2/2017).
Terimakasih kepada seluruh Telkomsigma Group
atas kontribusinya sehingga kita dapat memperoleh
pencapaian yang baik. Semoga
pada transformasi
yang baru ini kita semakin Solid, Speed, dan Smart
dalam menyelesaikan tugas-tugas kita bersama demi
tercapainya target di tahun 2017.

Komisaris
Bapak Yusuf Wibisono
Ibu Betti Alisjahbana
Bapak Alip Priyono
Bapak Joko Aswanto
Direktur Utama
Bapak Judi Achmadi
Direktur
Bapak Bakhtiar Rosyidi
Bapak Andreuw Th.A.F
Bapak Era Kamali
Bapak Syarif Ali Idrus
Susunan tersebut diyakini akan semakin meningkatkan
kinerja Telkomsigma sebagai satu-satunya perusahaan
ICT terbesar di Indonesia.
Pada tahun 2016 Telkomsigma telah berhasil mencapai
target revenue sebesar Rp. 3 Triliun, hal ini dapat dicapai
atas kerjasama yang solid dari seluruh Telsigers. Langkah
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PT PLN Persero Melakukan Benchmarking
ke Data Center Telkomsigma dalam
Rencana Pembangunan Data Center
Bersertifikasi Internasional

Terimakasih kepada seluruh Telsigers atas kontribusinya
sehingga kita dapat memperoleh pencapaian yang baik.
Semoga pada tahun ini Telkomsigma semakin Solid, Speed,
dan Smart dalam menyelesaikan tugas-tugas bersama
demi tercapainya target di masa yang akan datang.

Kunjungan STTelemedia Global Data
Centres Singapore ke Data Center Graha
Telkomsigma

Serpong – STTelemedia Global Data Centres Singapore
melakukan kunjungan ke Data Center Graha Telkomsigma
dalam rangka mencari peluang bisnis potensial untuk
menjalin kerja sama dengan mitra strategis terkait data
center (16/2/2017).

Turut hadir Bruno Lopez selaku CEO STTelemedia Global
Data Centres Singapore, Jonathan King dan Azmaniz
Khairuman yang disambut oleh Ibu Daisy Matitawaer
VP Data Center Manage Service Pre Sales telkomsigma,
Bpk Hermawan Budhi Kuncoro selaku VP Data Center
Management, Bpk Iman Sukmana VP IT Operation
Services, Bpk Boyke Chandra selaku Senior Account
Manager, Bpk Johannes Head of Data Center Serpong
dan team telkomsigma.
Pada kesempatan tersebut team telkomsigma
memberikan pemaparan mengenai pengenalan dan
presentasi product knowledge telkomsigma berdasarkan
tiga portofolio telkomsigma, yaitu System Integration and
Own Software Development, Data Center dan Managed
Services dengan berbagai layanan dan solusi IT handal
milik telkomsigma yang dapat memenuhi kebutuhan
infrastruktur IT berbagai Industri. Agenda dilanjutkan
dengan visit area Data Center telkomsigma.
Diharapkan dengan kunjungan ini, akan terjalin kerja
sama dan peluang bisnis untuk telkomsigma dengan
STTelemedia Global Data Centres Singapore dalam
mendukung infrastruktur IT nya dan semoga dapat
menjadi jembatan bagi telkomsigma dalam menjalin
kerjasama dengan mitra-mitra stretegis lainnya di masa
yang akan datang untuk memperluas pasar di Indonesia
dan mancanegara.

MARET
Mitra Keluarga Gandeng Telkomsigma
Implementasikan Solusi Berbasis IT
Jakarta – Industri kesehatan merupakan pasar yang besar
dan potensial dengan market size yang selalu mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Pasar yang besar dan banyaknya
instansi yang terlibat, membutuhkan solusi teknologi informasi
untuk memberikan kemudahan, kecepatan, ketepatan dan
kenyamanan terhadap layanan kesehatan.
Sebagai perusahaan penyedia solusi dan layanan IT terbesar di Indonesia, telkomsigma berkomitmen untuk memberi
solusi terbaik bagi industri kesehatan. Komitmen tersebut ditunjukkan telkomsigma dengan dukungannya terhadap Mitra
Keluarga dengan jasa manajemen dan pelaksanaan infrastruktur sistem dan layanan terkelola SAP (SAP infrastructure
server system and managed services), data center, disaster recovery center, UseeTV dan wi-fi, serta layanan sambungan
komunikasi (communication link).
“Melalui solusi IT handal telkomsigma akan mendukung industri kesehatan untuk mempermudah pengelolaan
bisnisnya,
sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik. 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 telkomsigma yang didukung penuh oleh Telkom Indonesia,” ujar CEO
telkomsigma, Judi Achmadi.
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strategis dalam mencapai target revenue tersebut
didapatkan melalui pelaksanaan kerjasama dengan
pelanggan baru, pelaksanaan perikatan dengan mitra
baru, akuisisi dengan berbagai industri, meningkatkan
porsi pendapatan recurring serta terus meningkatkan
kualitas hubungan kemitraan dengan pelanggan eksisting
maupun mitra strategis.

CEO Telkomsigma Bersama Media
Dalam Telkomsigma Business Update 2017

Telkomsigma Melakukan Pendatanganan
Investment Financing Sale and Leaseback
Agreement dengan PT. Mitsubishi UFJ
Lease & Finance Indonesia (MULI)

Sentul – Telkomsigma melakukan penandatangan
kerjasama dengan PT. Mitsubishi UFJ Lease & Finance
Indonesia (MULI) dalam perjanjian Investment Financing
– Sale and Leaseback. Penandatangan dilakukan oleh Bpk
Bakhtiar Rosyidi, Director of Human Capital and Finance
telkomsigma dengan Mr. Isao Someya President Director
of Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia di Data Center
Telkomsigma, Sentul (16/3/2017).

Tahun 2016 merupakan tahun “monetizing” bagi
Telkomsigma. Artinya kapabilitas yang dibangun sejak
bergabungnya bersama Telkom Group, telah bertumbuh
secara optimal. Dimana seluruh investasi yang dimiliki
oleh Telkomsigma sudah menjadi engine yang dapat
menghasilkan dan meningkatkan revenue Telkomsigma.
Kondisi perekonomian di tahun 2016 yang mengalami
pasang surut, namun Telkomsigma masih dapat mencapai
target atas berbagai project dari multi industri dan
pemerintah.
Pencapaian Telkomsigma tahun 2016 mengalami
peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun
sebelumnya. “Semua ini berkat pemikiran strategis dan
kontribusi dari seluruh stakeholder melalui sinergi Telkom
Group dan Partnership yang berhasil direalisasikan sesuai
dengan harapan bersama. Spirit Always Be The Best
yang selalu dibawa oleh setiap Telsiger telah berhasil
membuahkan hasil yang dapat dibanggakan,” ujar CEO
telkomsigma, Judi Achmadi.
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.

Turut hadir CEO Telkomsigma, Bpk Judi Achmadi yang
memberikan sambutan, Bpk Andreuw Th.A.F, Director
Of Business Data Center & Managed Service, yang
memberikan pemaparan terkait IT business dan data
center telkomsigma dalam rangka sharing knowledge
solusi dan layanan IT yang dimiliki oleh telkomsigma.
Penandatangan dilanjutkan dengan site visit ke ruang data
center telkomsigma Sentul.

Telkomsigma Dukung Pengembangan
Media Digital Kementerian ESDM dalam
Perwujudan Modernisasi Komunikasi

Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM), Ignasius Jonan didampingi Wakil Menteri ESDM,
Arcandra Tahar dan pejabat di lingkungan Kementerian
ESDM, hari Rabu (22/3), meluncurkan tampilan baru
website Kementerian ESDM, Sosialisasi Media Sosial serta
Email Resmi Kementerian ESDM. Pengembangan 3 media
digital Kementerian ESDM ini merupakan hasil kerja Tim
Kementerian ESDM didukung oleh PT Kereta Api Indonesia,
dan Telkomsigma bersama Telkom Group.
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Jakarta - “Telkomsigma Lebih Agresif Menyongsong Tahun
2017“ sebagai tema dalam kegiatan media gathering
untuk berbagi informasi terkait pencapaiannya di tahun
2016, dan strategi dalam mengahadapi tantangan di
tahun 2017 (2/3/2017).

Tampilan website www.esdm.go.id yang baru ini memiliki
performasi lebih cepat 3,2 detik dari tampilan website
sebelumnya. Tampilan yang ada pada website ini juga
memudahkan pengguna untuk mencari informasi (user
friendly) serta mudah diakses di perangkat mobile seperti
handphone/smartphone dan tablet (mobile friendly).
Website ini juga telah melalui uji keamanan dan uji penetrasi
untuk menjamin keandalan sistem dan ketersediaan data.
Semoga dengan sinergi dan kerjasama ini, Telkom Group
dapat mendukung kemajuan transformasi Kementerian
ESDM menjadi lebih baik dengan membangun infrasruktur
berbasis digital. Telkomsigma sebagai perusahaan penyedia
layanan dan solusi berbasis ICT terbesar di Indonesia selalu
siap untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dengan
berbagai sektor di Indonesia.

Dengan tema Transforming Indonesia with Big Data,
peluncuran BASE Initiative Cloudera diadakan di Puri
Agung Convention Hall, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta
(23/3/2017).
Pada kesempatan tersebut, Telkomsigma diwakili oleh
Bpk Andreuw Th.A.F, Director of Business Data Center
& Managed Services, dalam
menyaksikan peluncuran
BASE Cloudera di Indonesia. Team AM telkomsigma juga
melakukan product knowledge di booth telkomsigma
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.

Telkomsigma Gelar Tech Meet Up dengan
Tema How to Leverage Big Data to Win
Business in This Data-driven Era
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Sebagai Perusahaan Penyedia Layanan
ICT Terbesar di Indonesia Telkomsigma
Dukung Inisiatif BASE Cloudera
Jakarta – Telkomsigma menggelar Tech Meet Up dengan
tema How to Leverage Big Data to Win Business in
This Data-driven Era, dengan menghadirkan beberapa
narasumber yang kompeten yang dapat memberikan
insight bagi pelaku bisnis dalam memanfaatkan solusi
big data yang dapat memberikan solusi bagi bisnis untuk
mendapatkan hasil analisis secara real time, sehingga
memberikan keunggulan bagi pelaku bisnis.
Turut hadir Achmad Zaky, Founder & CEO BukaLapak,
Reynazran R. Founder & CEO Snapcart, Fred Groen, Country
Manager Cloudera Indonesia sebagai narasumber dan
Bpk Judi Achmadi, CEO Telkomsigma yang memberikan
pemaparan tentang Driving Business Value Through Big
Data.

Jakarta - Telkomsigma merupakan perusahaan penyedia
layanan ICT terbesar di Indonesia yang saat ini telah
mengembangkan Big Data services yang handal dan
profesional untuk membantu perusahaan dalam
menangani Big Data, memberikan dukungan penuh
terhadap peluncuran inisiatif Big Analytics Skills
Enablement (BASE) dari Cloudera di Indonesia.

Acara yang dikemas dalam konsep seminar yang dihadiri
sekitar 100 peserta dari startup company dan dari segmen
korporasi ini, diharapkan dapat memobilisasi perusahaan
untuk memperoleh manfaat yang kompetitif dari wawasan
yang lebih mendalam, membuat keputusan yang lebih
cepat dan lebih tajam, dan menemukan masalah dan tren
yang mempengaruhi bisnis mereka.
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Turut hadir Bpk Judi Achmadi, CEO Telkomsigma pada
peluncuran website Kementerian ESDM. Menteri Jonan
dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan ini
mencerminkan pola komunikasi Kementerian ESDM
yang modern. “Saya apresiasi kegiatan hari ini. Ini
wujud Kementerian ESDM telah memodernisasi cara
berkomunikasi. Perintah Pak Presiden bahwa komunikasi
sangat perlu. Apa yang kita kerjakan harus dikomunikasikan
dengan baik”, papar Menteri Jonan.
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Bali Camp Indonesia, salah satu tempat yang
menarik untuk anda kunjungi saat berada di
Bali.
Tempat ini memiliki konsep unik sebagai
lokasi pengembangan sumber daya
manusia, bekerja sama dengan SBM ITB
(Sekolah Bisnis & manajemen Insitut
Teknologi Bandung) kami menyediakan
fasilitator terbaik di bidangnya.
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Bali Camp
Training Model
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Public Sector
Continous
Development

Managerial
Excellence &
Creativity Innovation

Bali Camp juga menyediakan program
modul training leadership yang
mendukung
perusahaan
untuk
menciptakan sumber daya manusia
yang kompeten dan siap menjadi
pemimpin di masa depan.

Knowledge
Management
Sustainable
Development
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Strategic
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Character
Building

Knowledge
Based
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