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DIKOTA INI KUTEMUKAN
LIMA BUTIR MUTIARA DI
BAWAH POHON SUKUN INI
PULA KU RENUNGKAN
NILAI NILAI LUHUR
PANCASILA –SOEKARNO
#SELAMAT HARI KESAKTIAN
PANCASILA

Editorial BOD Telkomsigma
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Telkomsigma meraih prestasi yang sangat membanggakan bagi kami
dengan diperolehnya penghargaan dalam ajang Internasional Grand
Stevie Award yang diselenggarakan di Tokyo. Kemudian tidak lama
berselang, kami berhasil mempertahankan prestasi dalam Corporate
Image Award sebagai Organization of the Year dalam 3 tahun
berturut-turut. Tentu saja dengan diperolehnya serangkaian prestasi ini,
Telkomsigma membuktikan komitmen dalam menjaga kepercayaan serta
loyalitas dari mitra maupun konsumen Telkomsigma. Hal ini menjadi
acuan kami untuk terus mengembangkan inovasi digital di berbagai industri.

“To be Home IT Leader” merupakan sebuah bentuk inovasi dari visi
telkomsigma untuk menjadi lembaga IT yang paling unggul dan terpercaya
bagi masyarakat. Dengan segenap prestasi yang berhasil kami capai, sudah
menjadi kewajiban bagi kami untuk terus memberikan pelayanan
yang terbaik untuk masyarakat. Sehingga cita-cita Telkomsigma untuk
menjadi pusat dari lembaga IT yang paling unggul dapat terealisasikan
dengan baik.

Perluas Pangsa Pasar Asia
Telkomsigma Jalin KerjaSama Di Filipina
Melalui SATU Core Banking System
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M a n i l a - - Te l k o m s i g m a m e r a m b a h s e k t o r

Turut hadir Bapak Eko Dedi Rukminto, VP Finance

Bank Perkreditan Rakyat di Filipina melalui

& Banking Sales Telkomsigma bersama tim untuk

layanan End-to-End solution SATU Core banking

meresmikan kerjasama dengan melakukan contract

system, dengan menjalin kerjasama bersama

s i g n i n g b e r s a m a ke t i g a p i h a k .

Maxxbank dan Dela O Rural Banking

Semoga dengan dilakukannya contract signing ini

yang berbasis di Filipina (7/6/2017).

dapat membuka peluang lebih jauh bagi Telkomsigma
untuk memperluas eksistensinya di ranah internasional!

Kerjasama ini dilakukan sebagai bentuk

Turut hadir Bapak Eko Dedi Rukminto, VP Finance &

e k s p a n s i m a r k e t ya n g d i l a k u k a n Te l k o m s i g m a

Banking Sales Telkomsigma bersama tim untuk

ke industri perbankan di Filipina, menyusul

meresmikan kerjasama dengan melakukan contract

te l a h d i t a n d a t a n ga n i nya L e t te r o f I n te n t ( L o I )

s i g n i n g b e r s a m a ke t i g a p i h a k .

yang dilakukan oleh OJK dengan Banco Sentral ng Pilipinas.

Semoga dengan dilakukannya contract signing ini
dapat membuka peluang lebih jauh bagi Telkomsigma

Selain itu, untuk menjadikan aplikasi core
b a n k i n g SAT U d i p a s a r F i l i p i n a d a p a t r u n n i n g
d e n g a n b a i k , Te l k o m s i g m a s e l a k u p r i n c i p a l
dalam implementasi layanan ini juga bekerjasama
dengan ICSI sebagai distributor resmi
untuk memasarkannya di Filipina.

untuk memperluas eksistensinya di ranah internasional!

Award
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Telkomsigma Raih Penghargaan
di Ajang Coorporate Image Award
Dan Grand Stevie Award
Dalam periode akhir bulan mei hingga Juni 2017,
Telkomsigma berhasil meraih beberapa penghargaan
bergengsi yang tentunya menjadi kebanggan bagi prestasi
telkomsigma.Pada ajang Corporate Image Award 2017
atau yang terlebih dahulu dikenal dengan Indonesia's
Most Admired Companies (IMAC), Telkomsigma kembali
meraih penghargaan untuk ketiga kalinya selama
tiga tahun berturut-turut untuk kategori Data Center.
Kemudian Telkomsigma juga mendapatkan penghargaan
dalam ajang International Asia Paci ic Stevie Awards 2017
yang diselenggarakan di Tokyo. Terdapat 2 produk Telkomsigma
yang unggul dalam penghargaan ini, yaitu :
1.ERP Merah Putih
2.Arium Banking

Ini merupakan prestasi yang sangat membaggakan bagi
Telkomsigma yang tentunya tidak lepas dari dukungan
dan kerja keras dari Telsigers. Semoga prestasi yang
telah kita capai ini dapat memacu Telsigers untuk terus
berinovasi demi meraih prestasi yang lebih baik lagi

?

Whats on June /
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Telkomsigma Gelar Ceremony Ground Breaking
Graha Telkomsigma II
Sebagai bentuk komitmen nyata dalam mengembangkan bisnis Information
and Communication Technologies (ICT) di Indonesia, Telkomsigma terus
melakukan pengembangan infrastruktur dengan mendirikan bangunan baru
yang dinamakan Graha Telkomsigma ll.
CEO Telkomsigma, Bapak Judi Achmadi, hadir memimpin jalannya
Ceremony Ground Breaking sekaligus melakukan peletakkan batu pertama
pembangunan tower Graha Telkomsigma ll bersama Direktur Utama Graha
Telkomsigma, Bapak Bakhtiar Rosyidi beserta para jajaran direksi dan
senior leaders Telkomsigma Group (29/05/2017).
Semoga dengan upaya pengembangan infrastruktur ini dapat menjadikan
Telkomsigma semakin kokoh posisinya sebagai penyedia layanan dan solusi
ICT paling besar dan terpercaya di Indonesia!

Kehadiran Direktur Enterprise Business Service Telkom
Tambah Semangat Telsigers
Jakarta – Semangat Pagi, Telsigers! Pada Rabu (14/6/2017) kemarin, Telkomsigma
berkesempatan menerima Kunjungan kerja Direktur Enterprise Business Service (EBIS)
Telkom Indonesia, Bapak Dian Rachmawan, beserta tim ke kantor Telkomsigma yang
terletak di Menara DEA. CEO Telkomsigma, Bapak Judi Achmadi turut hadir
menyambut kunjungan Direksi Telkom Indonesia dengan didampingi oleh
Direktur Human Capital & Finance Bapak Bachtiar Rosidi, Direktur DCMS
Telkomsigma Bapak Andreuw Th.Af, dan Direktur Solution Operation Bapak
Era Kamali, beserta jajaran direksi dari Telkomsigma Group dan senior leaders.
Semoga dengan dilaksanakannya kunjungan kerja ini dapat mempererat hubungan
strategis yang terjalin antara Telkomsigma dengan Telkom Indonesia, sehingga
bersama-sama akan terus menjadi The King of Digital di Indonesia.

OUR LATEST ACTIVITY
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Jalin Persaudaraan Telkomsigma Gandeng Anak Yatim
Melalui Kegiatan Sigma Perduli

Tangeranng – Sebagai bentuk kepedulian sosial pada masyarakat sekitar serta mengisi kegiatan di bulan Ramadhan,
Telkomsigma pada Kamis (15/6/2017) menggandeng anak yatim dala kegiatan sosial Sigma Peduli Bersama Forsikatel
Telkomsigma, dengan tema “Genggan Silaturahmi, Kokohkan Iman, Perkuat Tali Persaudaraan”. Dalam kegiatan ini,
Telkomsigma mengundang anak yatim dari berbagai kota untuk bersilaturahmi, yang dilanjutkan dengan kegiatan
tausiyah Ramadhan, santunan dan juga berbuka bersama.CEO Telkomsigma, bapak Judi Ahmadi beserta VP Corporate
Secretary, bapak Heri Purnomo, berkesempatan hadir untuk menyambut anak-anak yatim yang sangat antusias
mengikuti jalannya kegitan.Semoga, melalui kegiatan Sigma Peduli yang diadakan tahunan ini, Telkomsigma
dapat terus menjalin persaudaraan dengan masyarakat sekitar dan menciptakan hubungan bersifat mutualisme.

OUR LATEST ACTIVITY
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Kick Off Posko Hari Raya Idul Fitri ( RAFI ) 2017

Serpong – Telkomsigma melaksanakan Kickoﬀ Posko Siaga Hari Raya Idul Fitri (RAFI) 2017
dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1438 H. Posko Siaga Ra i dipersiapkan untuk menjaga
kualitas operasi layanan Telkomsigma agar selalu stabil, mengingat tingginya traf ic service demi
mengantisipasi terjadinya kendala dengan melakukan monitoring selama 24 Jam dan berkoordinasi
dengan teknisi telkomsigma yang tersebar di Indonesia. Bapak Era Kamali, selaku Direktur
Solution Operation Telkomsigma turut hadir memimpin Kickoﬀ Posko Ra i 2017 di Graha Telkomsigma,
BSD (16/6/2017), dan disaksikan langsung oleh perwakilan dari DC Sentul, Surabaya, dan Lembong
melalui video conference. Sinergi dan kerjasama ini semoga akan mewujudkan energi positif
dan dapat meningkatkan spirit 3S!

TIPS & TRICK
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Tea Melumpuhkan Minyak !
Tea dapat melupuhkan minyak loohhhh
Meminum tea setelah memakan makanan
minyak dapat melunturkan minyak dalam tubuh
kita... hayoo saat nya kita minum tea
dari sekarang

Susu Penghilang Noda
Jika terjadi kebocoran tinta pena di saku anda
rendamlah dalam susu untuk membantu
memudarkan noda tersebut dalam saku kita
setelah itu , jangan lupa untuk mencuci pakaian
kita seperti biasa ya !

Lada VS Tikus
Tempat tinggal kita ikut di huni oleh
tikus - tikus nakal memang cukup mengganggu
namun untuk menyingkirkan tikus itu sendiri tidaklah
sulit , cukup taburkan lada hitam di tempat - tempat
dimana anda menemukan tikus
maka mereka akan lari.

Menghilangkan Permen Karet
permen karet emang enak saat di kosumsi
namun apa jadinya jika permen karet tersebut
melengket di baju kita? tenang , cara menghilangkan
permen karet dari baju cukup dengan meletakan
baju teresebut di dalam freezer selama
satu jam dan setelah membeku barulah
kita lepaskan dari baju.

Kuliner
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Having fun in a good place with a good friend !
ĔÏ Õ ĻÏ Ķ Ï Ńİ Ï Ä ÅÏ ĶŌÏ ÓÏ ŃŃŐÏ ÓÕÏ ÓÏ ŃÏ İ Ï Ń ÔĮ Ŀ ÑÏ ÔŐÏ ŃĴ ŃŐÏ Ŀ Ï Ń ŃÏ Ń ÒŇĿ Ï ŃÔĹÓ İ Ï ÑÏ ÔĿ Į Ŀ Ī ÕÏ ÔÓÕÏ ÓÏ ŃÏ ŁĮ Ī ĹĶ NNĿ ĹÓÏ ŁŃŐÏ ÓĮ ÑĮ ÒÔĹ
berpiknik dibawah menara eiffel. Namun, untuk mendapatkan suasana seperti itu kita tidak perlu jauh jauh keluar negri. cukup
dengan beberapa tempat dibawah ini yang akan membuat kita merasa nyaman dengan suasanyanya. Apa lagi harganya yang pas
banget nih buat orang kantoran seperti kita gini nihhh...

Namaaz Dinning
Restoran milik chef Andrian Ishak ini mengusung konsep “fun dining”.
Naamaz Dining merupakan restoran Molecular Gastronomy pertama
di Indonesia. Molecular Gastronomy adalah cara memasak menggunakan
teknologi tinggi dan pencampuran kimia seperti nitrogen cair,
karbondioksida dan lain-lain. Tapi tenang aja semua kuliner yang disajikan
di sini aman kok. Jangan heran kalo pesen kacang hijau yang di kasih
garnish busa sabun. Terus juga ada rendang yang dibuat dari daging
yeal dipanggang di temperatur 53 derajat selama 48 jam dikasih taburan
cokelat dari bumbu rendangnya, saus putih santan dan daun kangkung.
Its an Art Food What you see is not what you think it is. Menu disajikan
di resto ini beda-beda tiap season, dengan base makanan Indonesia
private dinning restaurant ini tidak melayani pengunjung yang datang
langsung , jadi harus booking dulu sebelum datang kesini karena
kapasitas hanya untuk 28 orang saja

one pose cafe
Ada lagi kafe di Surabaya yang cute abis yaitu, One Pose Cafe.
Resto yang desainnya berkonsep bear family garden mengusung
tema, “Cause we care everything about girls.” Buat para cewek
yang suka banget sama boneka-boneka beruang pasti seneng
banget kalo ke sini, serasa lagi ada di teddy bear castle.
Kita

bisa foto-foto seru di One Pose Cafe yang berdesain lucu

karena banyak spot yang cocok banget buat ootd. Selain suasana
dan tempatnya yang comfy banget, kita bisa sambil cicipin red
army on yellow boat. Appetizer di One Pose Cafe yang recommended
terbuat dari garlic bread dengan toping udang, tomat dan ditaburi
bawang merah dan potongan tomat hijau di atasnya. Kalo main
course favorit di sini, kita bisa coba chicken cordon white.
Potongan daging ayamnya yang empuk ditambah saus opor
manis dan gurih pastinya enak banget.

Traveling
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Open Minds Free Soul

Lampung adalah provinsi yang terletak di bagian paling selatan Pulau Sumatera. Lampung resmi menjadi salah satu provinsi di
Indonesia pada tahun 1964. Beragam jenis tempat wisata ditawarkan oleh provinsi ini sehingga mengundang
banyak wisatawan dari luar Lampung. Apa saja tempat wisata di Lampung yang
wajib dikunjungi?

Pulau Pahawang
Berlokasi di kecamatan Punduh , kabupaten pasawaran.
Dunia bawah laut nya mempunyai karang - karang yang
masih utuh serta berbagai macam penghuni laut yang
luar biasa indah nya. selain menawarkan pemandangan
bawah laut yang begitu indah , pulau phawang ini juga di
anugrahi hamparan pasir yang putih nan cantik serta air
laut yang jernih. Anda dapat menikmatinya dengan santai
sambil berjemur.

pantai gigi hiu
Paronama berbeda yang disajikan Pantai Gigi Hiu ini, keunikannya
yang terletak dari banyaknya gugusan batu-batu karang yang
menjulang tinggi bak tebing dengan susunan yang sangat eksotis.
Gugusan tebing tersebut mempunyai tinggi dan diameter yang
bervariasi antara 1 meter hingga 10 meter untuk tingginya.
karang-karang tersebut malah menjadi buruan para fotografer
di saat matahari terbit ataupun tenggelam akan menciptakan
keindahan yang tak terlukiskan. Letak Pantai Gigi Hiu jauh dari
pemukiman warga yaitu berada di Kecamatan Klumbayan,
Kabupaten Tanggamus, Lampung.i

teluk kiluan
Teluk Kiluan adalah salah satu tempat wisata Lampung yang
paling terkenal. Teluk Kiluan menawarkan pengalaman melihat
lumba-lumba langsung di habitatnya. Sensasi melihat lumba-lumba
di lautan sangatlah berbeda dengan pada saat Anda melihat
lumba-lumba yang telah dijinakan. Waktu terbaik untuk melihat
lumba-lumba di Teluk Kiluan adalah pada bulan April hingga
September di mana sedang musim kemarau.
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