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Editorial From CEO telkomsigma

“Demi mendukung Usaha Kecil Menengah (UKM) dan pasar retail,
kami membuat suatu tembusan masa kini yang dapat menjadi sebuah
infrastrukturyang tentunya akan membantu perkembangan berbagai
industri di sektor SME dalam menjalankan bisnisnya.”
“Kami optimistis dalam 1 tahun ke depan (Mei
2018), sebanyak 100.000 UKM dan pelaku pasar ritel
menggunakan Star Cloud Telkomsigma,” tambahnya.

“Sebagai perusahaan penyedia IT Terbesar di Indonesia,
Telkomsigma tidak pernah berhenti melakukan inovasi
solusi berbasis ICT. STARCLOUD merupakan salah satu
solusi yang kami sediakan untuk memenuhi kebutuhan
UKM dan pasar retail akan infrastruktur IT yang efisien
dengan harga terjangkau.”

Pak Judi juga menegaskan, bahwasannya dari UKM yang
ditargetkan tersebut, Telkomsigma membidik tiga pelaku
UKM potensial, yaitu UKM fesyen, kuliner dan kerajinan.
Seperti diketahui, jumlah UKM jenis tersebut yang terdata
di Indonesia sebesar lebih dari lima juta.
“Ini pasar potensial. Kami ingin menggandeng mereka
untuk membantu mendigitalisasi sistem administrasi
mereka,Contohnya fesyen. Mereka butuh lebih banyak
menampilkan gambar-gambar berkualitas tinggi,”
paparnya.

“Solusi yang dirancang beberapa tahun laludan
telah di realisasikan pada tahun 2017 ini. Tentunya
membutuhkan modal yang tidak kecil. Maka dari itu
TelkomSigma menggelontorkan investasi sebesar Rp
90 miliar untuk menghadir kansolusi Star Cloud.” Ujar
bapak judi.
Harapannya, Pak JAC, menambahkan bahwa lebih dari
100.000 UKM dan ritel menjadi pengguna Star Cloud,
solusi yang menawarkan kapasitas “bandwidth” tanpa
batas, system pembayaran secara onlinemaupun offline, serta multi layanan untuk pengembangan bisnis
UKM di Tanah Air.

Selain ituSTARCloud Telkomsigma memiliki banyak
keunggulan seperti infrastruktur terbaik yang didukung
oleh induk perusahaan, PT Telekomunikasi Indonesia
(Persero) Tbk, secara menyeluruh. Dan juga terdapat
beberapa kelebihan dari STARCloud sendiri yaitusimple,
trusted, affordable, dan reliable yang memungkinkan
para perusahaan skala besar maupun SME di Indonesia
untuk mempunyai solusi aplikasi IT inovatif, yang dapat
dirancang sesuai dengan kebutuhan dan karakter setiap
bisnis yang menjadi fokusnya.
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jar bapak Judi Achmadi,disela-sela EVENT CLOUD
DAY yang diselenggarakan pada taggal 18 Mei 2017
di Ritz Carlton Kuningan, Jakarta.

Berita Utama

Jakarta-Telkomsigma bersama diaspora Silicon Valley
menyatakan siap mendukung pemerintah Indonesia
membangun ekonomi digital.

Didukung diaspora dari Silicon Valley, posisi STAR Cloud
setelah revitalisasi saat ini berada di garis yang sama
dengan Azure atau AWS, bahkan lebih kompetitif.
Keunggulan anak usaha Telkom ini adalah pola
pembayaran yang bisa secara offline yang diklaim tidak
tersediadi perusahaan cloud asing.

“Transformasi digital merupakan fenomena yang
tidak bisa dihindari. Tantangan yang dihadapi UKM
dan korporasi adalah bagaimana memaksimalkan
penggunaan infrastruktur IT yang efisien dengan harga
terjangkau,” ujar Andreuw di Jakarta, Rabu (3/5/2017).
Menurut Andrew, saat ini Telkomsigma sedang
melakukan revitalisasi besar-besaran layanan publik
cloud, STAR Cloud. Selain untuk meningkatkan kapasitas
layanan solusi kepada dunia usaha juga untuk dapat
bersaing dengan perusahaan global seperti Microsoft
Azure atau Amazon Web Service (AWS). “STAR Cloud ini
dibangun dan disupport oleh diaspora Silicon Valley,”
ucap Andreuw.

Untuk itu Andrew mengatakan, pihaknya sudah siap
meluncurkan secara resmi STAR Cloud pada 18 Mei
2017. Didukung dengan data center yang ‘Always On’
dan tingkat keamanan yang terjamin, dan data center
seluas 200.000 meter per segi, menjadi keunggulan
lain STAR Cloud.

Dijelaskan olehnya, STAR Cloud adalah Cloud
Management Platform yang menawarkan unlimited
bandwidth, sistem payment yang dapat dilakukan
secara online dan offline, pengoperasian yang
mudah hingga tersedianya multi layanan yang dapat
disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.

“Saat ini, umumnya para UKM dan korporasi masih
banyak yang menempatkan data di cloud luar negeri
yang mencapai 65%. Selebihnya hanya 35% yang
menggunakan cloud di dalam negeri,” ujarnya.
Untuk itu, tambah Andrew mengajak masyarakat untuk
menggunakan produk Merah Putih yang ditawarkan
Telkomsigma. “Saat ini setidaknya sebanyak 600
perusahaan telah menggunakan STAR Cloud.
Ditargetkan dalam setahun ke depan pengguna STAR
Cloud mencapai 25.000 user,” tegasnya.
(Source : detik)

“STAR Cloud sudah ada sejak dua tahun lalu. Ada
perubahan radikal namun brand tetap dipertahankan,
tetapi barang yang ditawarkan sama sekali berbeda agar
bisa bersaing dengan cloud provider asing yang telah
bermain lebih dulu di pasar public cloud,” ujar Andrew.
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aranya, seperti dipaparkan Direktur Bussiness
Data Center & Manage Service Telkomsigma
Andreuw Th.A.F, dengan memenuhi kebutuhan
infrastruktur IT para UKM dan korporasi, mulai dari
solusi development, hosting, hingga backup services
melalui cloud computing STAR Cloud.

Dalam mendukung pengembangan bisnis UKM dan
pasar ritel, Telkomsigma juga turut mendukung dengan
mengembangkan teknologi juga dari sisi sumber daya
manusia. Peluncuran solusi STAR Cloud ini merupakan
solusi cloud management platform yang terjangkau dan
handal kepada para pelaku bisnis sektor SME dan ritel.

cara ini merupakan bentuk partisipasi
Telkomsigma dalam membangun Indonesia
berbasis digital, serta dalam rangka menyosialisasikan
solusi STAR Cloud. Telkomsigma selama hampir 30
tahun telah fokus untuk menjadi mitra tekhnologi
untuk industri di Indonesia.
Cloud Day dihadiri oleh para pemangku kepentingan
dan pengambil keputusan dari berbagai jenis industri
dan retail untuk membahas pentingnya solusi dan tren
digital dalam mengimplementasikan strategi bisnis
agar dapat meningkatkan profitabilitas dan skalabilitas
bisnis, khususnya melalui solusi STAR Cloud.

Melalui layanan STAR Cloud Telkomsigma semakin
menunjukkan sebagai Home of IT Leader di Indonesia.
Solusi ICT yang komprehensif serta layanan yang terbaik
membuat pelaku industri dapat fokus mengembangkan
bisnis dan layanan utamanya.

Dengan menghadirkan para pakar di berbagai bidang,
diskusi pada Cloud Day ini ingin menggali potensi
kolaborasi antara Pemerintah dan pihak swasta
mengenai trend dan perkembangan Cloud computing
di Indonesia dan regional.

Menurutnya, solusi STAR Cloud Telkomsigma memiliki
infrastruktur yang didukung penuh oleh Telkom
secara menyeluruh akan menjamin perkembangan
digital bisnis perusahaan skala besar dan SME, serta
tersedianya data center yang always on dan secured
dengan Data Center seluas 200.000 meter persegi,
menjadi keunggulan STAR Cloud untuk menyediakan
layanannya dengan unlimited bandwidth, system
payment yang dapat dilakukan secara online dan
offline, pengoperasian yang mudah hingga tersedianya
multi packages yang dapat disesuaikan dengan
kebutuhan client.

“Sebagai perusahaan penyedia IT Terbesar di Indonesia,
Telkomsigma tidak pernah berhenti melakukan inovasi
solusi berbasis ICT. STAR Cloud merupakan salah satu
solusi yang kami sediakan untuk memenuhi kebutuhan
UKM dan pasar retail akan infrastruktur IT yang efisien
dengan harga terjangkau,” ujar Judi Achmadi, CEO
Telkomsigma.

“STAR Cloud dengan keunggulan simple, trusted,
affordable, dan reliable yang memungkinkan para
perusahaan skala besar maupun SME di Indonesia
untuk mempunyai solusi aplikasi IT inovatif, yang dapat
dirancang sesuai dengan kebutuhan dan karakter
setiap bisnis yang menjadi fokusnya,” tambah Judi.

(Source : SWA)
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Sebagai kelanjutan dari soft launching STAR
(Simple, Trusted, Affordable, dan Reliable)
Cloud, Telkomsigma kembali melakukan
distruption pasar dengan melakukan
peluncuran solusi STAR Cloud di hadapan
ratusan para pengguna solusi cloud yang
hadir pada acara Cloud Day 2017.

Awards
Telkomsigma Raih Penghargaan di Ajang
BUMN Marketeers Award 2017

Telkomsigma kembali membukukan prestasi dengan menerima berbagai penghargaan dalam BUMN Marketeers
Awards 2017. Dalam acara yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan The 5th Annual Jakarta Marketing Week
2017 yang bertempat di Main Atrium Mall Kota Kasablanca (03/05/17) tersebut, Telkomsigma berhasil memperoleh
penghargaan dalam kategori:
1. The Most Promising Company in Tactical Marketing
2. The Most Promising Company in Branding Campaign (Silver Winner)
3. The Most Promising Company in Strategic Marketing (Silver Winner)
Dan juga, pada kesempatan tersebut ,CEO Telkomsigma Bapak Judi Achmadi dinobatkan sebagai CMO of The Year 2017.
BUMN Marketeers Awards adalah ajang penghargaan untuk mengapresiasi strategi marketing yang diimplementasikan
sehingga dapat mendukung kinerja perusahaan dalam mencapai hasil bisnis yang maksimal. Pada tahun 2017 ini, BUMN
Marketeers Awards mengusung tema “Menyongsong
Era Ekonomi Digital” dan diikuti oleh 119 perusahaan
BUMN termasuk anak perusahaan.
Pencapaian ini merupakan hasil dari kerja Telsigers
dan diharapkan dapat terus memacu adrenalinnya
agar konsisten dalam memberikan yang terbaik bagi
Telkomsigma.
“Salam SIGMA Here”

e-magz telkomsigma Mei 2017
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Whats on May?
Telkomsigma Dukung Pemerintah Bangun Infrastruktur Indonesia
Berbasis Digital Melalui STAR CLOUD

Jakarta — Sebagai bentuk kontribusi kepada pemerintah terhadap pengembangan IT bagi berbagai industri di
Indonesia, saat ini Telkomsigma melakukan transformasi solusi terintegrasi berbasis digital yang disiapkan untuk
mendukung perusahaan skala besar maupun SME di Indonesia agar berkembang lebih besar dan dapat memberikan
layanan terbaik melalui solusi cloud computing yang mudah, terpercaya, inovatif, terjangkau, dan handal, yaitu
STAR CLOUD. Dirancang sesuai dengan kebutuhan dan karakter setiap bisnis yang menjadi fokusnya, STAR CLOUD
memungkinkan para perusahaan skala besar dan SME untuk mempunyai solusi IT yang inovatif. Soft launching STAR
CLOUD dilaksanakan di Ritz Carlton Mega Kuningan (3/5/2016).

Telkomsigma Berpartisipasi Dalam Indonesia E-commerce Summit & Expo 2017
Telkomsigma turut serta dalam acara Indonesia e-Commerce Summit & Expo
2017 dengan menghadirkan solusi andalannya di dalam booth yang menampilkan
demonstrasi produk terbaru dari Telkomsigma, STAR CLOUD. Dalam acara yang
diselenggarakan pada 9-11 Mei 2017 di Hall 3a Indonesia Convention Exhibition
(ICE) BSD ini, CEO Telkomsigma, Bapak Judi Achmadi turut menjadi pembicara
dalam discussion panel yang bertajuk “Accelerating Digital Economy” bersama
Vice Chairman of Micro, Small & Medium Enterprises and Creative Industries
KADIN, Sandiaga Uno dan Head of Digital Business, E-Commerce and Startups
KADIN, Shinta Dhanuwardoyo.
Pada kesempatan tersebut, Bapak Judi Achmadi memberikan gambaran
mengenai fenomena Digital Disruption pada era ekonomi digital yang menjadikan
digitalisasi sebagai sebuah keharusan bagi segala jenis dan skala industri agar
dapat meningkatkan scalability dan mempertahankan sustainability bisnisnya.
Semoga segala usaha dan kerja keras Telsigers dalam memberikan yang terbaik
untuk Telkomsigma dapat memperkokoh Telkomsigma sebagai penyedia layanan
ICT terbesar dan paling terpercaya di Indonesia.
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“STAR CLOUD dengan segala keunggulannya yaitu Simple, Trusted, Affordable, dan Reliable yang memungkinkan para
perusahaan skala besar maupun SME di Indonesia untuk mempunyai solusi aplikasi IT inovatif, yang dapat dirancang
sesuai dengan kebutuhan dan karakter setiap bisnis yang menjadi fokusnya,” ujar CEO Telkomsigma, BJudi Achmadi.
Judi menambahkan, solusi STAR CLOUD Telkomsigma memiliki infrastruktur terbaik yang didukung penuh oleh Telkom
secara menyeluruh akan menjamin perkembangan digital bisnis perusahaan skala besar dan SME, serta tersedianya Data
Center yang Always On dan secured dengan Data Center seluas 200.000 sqm, menjadi keunggulan STAR CLOUD untuk
menyediakan layanannya dengan unlimited bandwidth, system payment yang dapat dilakukan secara online dan offline,
pengoperasian yang mudah hingga tersedianya multi packages yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan client.

Telkomsigma Bersama Telkom Indonesia Bersinergi dengan
Schlumberger Luncurkan Indonesia Energy Cloud

Telkomsigma bersama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) bekerjasama dengan penyedia utama jasa dan teknologi
bagi perusahaan migas, Schlumberger, menghadirkan terobosan baru yaitu Indonesia Energy Cloud, yang diluncurkan pada
pembukaan event The 41st Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention & Exhibition di Jakarta Convention Center,
Rabu (17/5).
Indonesia Energy Cloud merupakan solusi layanan Information & Communication Technology (ICT) yang dikembangkan
dalam rangka menyikapi tingginya kebutuhan peningkatan produktivitas dan efisiensi bagi industri sektor migas di Indonesia.
CEO Telkomsigma, Bapak Judi Achmadi yang didampingi oleh Direktur Bussiness Data Center and Managed Services
Telkomsigma, Andreuw Th.A.F secara resmi meluncurkan Indonesia Energy Cloud bersama-sama dengan Kepala SKK Migas
Amien Sunaryadi, dan CEO Schlumberger.
Sebagai penyedia layanan ICT terbesar di Indonesia, Telkomsigma yang didampingi oleh Telkom Indonesia berupaya
mendukung akselerasi reformasi ICT di sektor migas melalui Indonesia Energy Cloud.
Semoga sinergi dan kolaborasi dalam solusi layanan cloud ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia,
khususnya dari sektor migas.
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Our Latest Activity
Cloud Day “Digital Disruption as The New Wave of Business Strategy”
Digital
Disruptive menuntut perusahaan untuk
dapat memberikan layanan yang real-time, mobile,
interaktif, dan terintegrasi baik offline dan online
dengan memberdayakan cloud sebagai basis platform.
Sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap
perkembangan
teknologi
Cloud
Computing,
Telkomsigma menyelenggarakan sharing session yang
bertajuk Cloud Day “Digital Disruption as The New
Wave of Business Strategy” (18/5/2017).

Acara ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan
dan pengambil keputusan dari berbagai perusahaan
multi industry, yang menjadi media diskusi yang
membahas pentingnya solusi dan tren digital dalam
mengimplementasikan strategi bisnis agar dapat
meningkatkan profitabilitas dan skalabilitas bisnis,
khususnya melalui solusi cloud computing (Cloud).
Dengan menghadirkan para pakar diberbagai bidang,
diskusi pada Cloud Day ini ingin menggali potensi
kolaborasi antara Pemerintah dan pihak swasta mengenai
trend dan perkembangan cloud computing di Indonesia
dan regional.
Pada kesempatan ini, Telkomsigma melakukan grand
launching STAR CLOUD.Melalui acara ini, Telkomsigma
jugamemiliki fokus utama untuk memperkenalkan STAR
CLOUD sebagai solusi cloudcomputing yang terjangkau
kepada para perusahaan skala besar maupunsektor
SME. Selain itu,melaluievent ini Telkomsigma juga ingin
memperkokoh market share dan brand awareness
Telkomsigma sebagai penyedia solusi infrastruktur IT yang
dipercaya oleh pemerintah Indonesia danpelaku bisnis di
berbagai industri di Indonesia.
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TIPS & TRICK
Life hack
1. Mengatasi Sepatu yang Kekecilan
Sepatu anda terlalu sempit? Sediakan 3 pasang
kaus kaki, pakai sekaligus ketiganya di kaki
dryer arahkan ke sepatu yang sudah anda
gunakan selama 10 menit sampai sepatu anda
benar-benar terasa pas di kaki. Walaaa.. sepatu
kekecilan anda bisa digunakan lagi

2. Agar Tidur Nyenyak dan Mimpi Indah
Kondisi tubuh yang tidak fit biasa menyebabkan
kesulitan tidur dan datangnya mimpi buruk.
Bagi anda yang ingin bisa tidur nyenyak dan
mimpi indah. Minumlah Jus apel sebelum anda
tidur. Senyawa kimia yang terkandung pada jus
apel bisa membantu anda mimpi indah.

3. Menghilangkan Kantuk
Saat tengah hari
biasanya menjadi hari
yang berat bagi pekerja
apalagi setelah jam
makan siang. Kantuk
yang datang kadang
tidak bisa tertahan, bila
itu jadi masalah anda
gunakan trik ini. Cobalah
selama mungkin
menahan nafas anda
kemudian hembuskan
perlahan. Cara ini bisa
meningkatkan detak
jantung anda, cobalah
berulang hingga kantuk
anda hilang.
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anda lalu gunakan sepatu anda. Ambil hair

HACK YOUR BODY
Menurut pakar IT definisi HACK bisa mengandung banyak artian. Tetapi dari semua definisi tetap hampir memiliki
definisi yang sama. Hack secara umum adalah pekerjaan yang hampir mustahil, mungkin menghabiskan banyak
waktu dan pikiran tetapi dapat menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Interaksi dengan komputer dalam bermain
dan berekplorasi, serta dilakukan dengan sungguh sungguh dengan ketelitiian yang sangatlah tinggi.
Definisi hacker adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempelajari, menganalisa dan selanjutnaya bila
menginginkan bisa membuat, memodifikasi atau bahkan mengekploitasi sistem yang dapat di sebuah perangkat
seperti perangkat lunak komputer, administrasi dan beragai hal lainnya, terutama pada sistem keamanan. Seorang
hacker biasanya mempunyai pola pikir yang kuat dalam menyelesaikan permasalahan seputar logika dan analisa.
Lalu bagaimana jika hack ini kita lakukan untuk tubuh kita? Pertanyaannya, apakah bisa? Tentu BISA. Karena sesuai
dengan definisi hack diatas cara lama sehingga menghasilkan hasil yang sama. Berikut cara hack tubuh kita sendiri
1.

Jika tenggorokanmu gatal, garuk telingamu
Jika saraf dekat telinga distimulasi, bisa menciptakan reflek di tenggorokan yang mampu menghasilkan kejang
otot. Kata scott schaffer, M.D., president dari pusat spesialis THT di Gibbsboro, New Jersey. Kejang ini bisa
menghilangkan rasa gatal.

2.

Rasakan pendengaran supersonik
Jika anda terjebak di tengah keramaian orang yang sedang ngobrol dalam pesta, condongkan tubuh dan telingan
kanan ke depan. Telinga kanan lebih baik dari pada telinga kiri dalam hal mengikuti ritme obrolan yang cepat.
Tetapi sebaliknya jika kita ingin mengidentifikasi lagu yang dimainkan dengan llembut, gunakan bagian kiri, karan

3.

Hilangkan rasa sakit saat disuntik
Peneliti jerman telah menemukan bahwa batuk saat disuntik bisa mengurangi rasa sakit dari jarum suntik.
Menurutnya, trik ini menyebabkan kejutan, kenaikan sementara tekanan didada dan kanal spinal, menahan
struktur pengatur rasa sakit di pusat tulang belakang.

4.

Longgarkan hidungmu yang mampet
Cara termudah, tercepat dan termurah untuk melegakan tekanan sinus adalah dengan cara menaruh lidah ke
bagian atap mulut, lalu tekan dengan satu jari tempat diantara alis. Ini bisa menyebabkan tulang vomer (tulang
tipis yang memisahkan lubang hidung) yang menghubungkan saluran hidung ke mulut bergerak maju mundur.
gerakan meloggarkan hidung mampet, setelah 20 detik anda akan merasakan sinus berangsur angsur menghilang

5.

Fight fire withour water
Penelitian menunjukan pasien yang tidur miring ke kiri lebih beresiko terangsang acid reflux. Kerongkongan dan
perut berhubungan dengan posisi. Waktu anda tidur miring kekanan, perut lebih tinggi dari pada kerongkongan
yang akan membuat makanan dan asam perut mengalir ke tenggorokan. Jika miring ke kiri, perut lebih rendah
dari kerongkongan.

6.

Menyembuhkan sakit gigi tanpa membuka mulut
Gosokan es ke bagian belakang telapak tangan, berbentuk huruf V anatara jempol dan teunjuk. Peneliti kanada
menemukan tehnik ini akan mengurangi rasa sakit pada gigi hingga 50%. Alur saraf di daerah V tersebut
menstimulasi daerah otak dan mencegah sinyal rasa sakit ke wajah dan tangan.
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telinga kiri lebih baik dalam memilah nada musik.

Traveling

1. Blue Fire
pesona Blue Fire atau api biru
terletak di Kawah Ijen, perbatasan
antara
Banyuwangi
dengan
Bondowoso, Fenomena tersebut
bisa dilihat dengan mendaki Gunung
Ijen. Kawah Ijen sendiri terletak di
ketinggian 2.443 mdpl (meter dari
permukaan laut). Meskipun harus
mendaki banyak wisatawan lokal
sampai asing yang rela menjelajah
kawasan kawah vulkanik ini.

2. Jawatan Benculuk,
hutan ala Lord of The Rings
Banyuwangi juga punya hutan yang sangat
eksotis lho. Bayangkan berada di hutan yang
misterius nan eksotis dengan cahaya matahari
yang mengintip dari dahan-dahan pohon yang
bentuknya macem begini. Wow banget kan?
Hutan ini bukan set syutingnya The Lord of
The Rings melainkan hutan Jawatan Benculuk,
yaitu area resapan air yang sama Perhutani
dikelola dengan baik. Pohon-pohon trembesi
tampak begitu magis dan cocok banget buat
kamu yang hobi berburu foto.

3. Ijen Resort,
romantisnya pagimu disapa pemandangan Gunung Ijen
Lukisan berharga miliaran pun kalah dari
pemandangan yang bakal kamu temuin di Ijen
Resort ini. Tinggal seharian di resort ini, kamu
bakal disapa oleh pemandangan Gunung Ijen
yang mengintip dari kabut-kabut awan. Semakin
siang, hijaunya persawahan dan pemandangan
hutan rimba bisa kamu tunjuk dari kejauhan.
Lalu kelilinglah dengan jip ke lautan wangi di
perkebunan kopi Klatak, letaknya di desa-desa
sekitaran resort ini. Terakhir, sirami soremu
dengan pemandangan sunset sambil berenang
di outdoor pool yang berhadapan langsung
dengan Gunung Ijen.
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Advetorial
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