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EDITORIAL
CEO TELKOMSIGMA

Life Hack

CYBERSECURITY UNTUK
REVOLUSI INDUSTRI 4.0
Aspek keamanan siber di era
industri digital saat ini menjadi hal
penting yang menjadi prioritas bagi
para eksekutif teknologi dalam
rangka melakukan digitalisasi untuk
mengakselerasi per tumbuhan
bisnis.Oleh karena itu, investasi
penyediaan Sistem ICT sebagai
implementasi keamanan siber tidak
boleh dipandang sebelah mata.
Tidak hanya sebatas pada
penggunaan infrastruktur atau
menyediakan sistem pertahanan
siber yang baik, keamanan siber
harus terdiri dari People, Process,
dan Technology yang kompeten.
Ke a m a n a n s i b e r b u ka n
hanya soal menempatkan firewall
atau sistem di dalam atau luar Data
Center. Lebih dari itu, keamanan
siber merupakan perisai yang
terbentuk dari integrasi sistem ICT
yang mampu menjamin keamanan
data dari kejamnya ancaman cyber
crime yang berpotensi masuk tanpa
mengenal batasan jarak dan
waktu.Pentingnya cyber security
saat ini, memicu kami untuk berpikir
strategis untuk terus berinovasi
melalui solusi ICT yang mampu
mendorong penerapan kebijakan
keamanan siber, serta menahan
ancaman yang terlihat.
Sebagai penyedia layanan
dan infrastruktur Data Center
terbesar yang dibangun dengan
standar internasional, Telkomsigma
siap mendukung stabilitias
keamanan siber bagi seluruh
segmen industri di Indonesia, tidak
hanya kalangan Enterprise, namun
juga bagi para pelaku bisnis SME
dan Startup agar mampu bersaing
di tingkat global secara aman dan
terkendali di era Industri 4.0 saat ini.
Salam 3M! Militant Making Money!

TIPS MENJAGA KEAMANAN DATA
UNTUK MELINDUNGI BISNIS ANDA
II. Use a virus scanner, and
keep all software up-to-date
Seringkali kita mengerjakan
pekerjaan, diluar area kantor
untuk mendapatkan suasana
yang nyaman dan juga
kelancaran wi-fi. Tapi
sepertinya, ada hal yang sering
kita sepelekan nihh.
Yappp, permasalahan
kemanan dari jaringan tersebut.
Hal ini terdengar sangat sepele
namun tidak bisa disepelekan
loh guysss! Bisa saja jaringan
tersebut dilapisi dengan virus
yang bisa mengancam
keamanan data mu.
Sebaiknya, install lah
antivirus pada laptop mu. Di
samping menjaga perangkat
lunak agar terus up-to-date,
antivirus juga mampu
mencegah virus masuk
sehingga membuat keamanan
sistem IT kamu terjaga.

W H AT S
HAPPEN
RECENTLY

Sebagai perusahaan penyedia layanan data
center terbesar di Indonesia, telkomsigma
mengajak indihome untuk melakukan
kolaborasi.
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Alhasil, kolaborasi ini melahirkan
sebuah fitur yang dikenal dengan sebutan
“Indiserver”. Fitur ini merupakan sebuah
solusi berbasis cloud server yang
dirancang khusus untuk mendukung
perkembangan para pelaku bisnis sektor
SME, Startup, game center owner, dan juga
personal. Sudah pasti, Indiserver
menawarkan banyak keuntungan seperti
penghematan biaya, peningkatan
produktivitas bisnis dan keamanan sistem,
untuk menjaga availability

layanan dengan didukung oleh Data Center
yang Always On dan juga konektivitas
handal dari Indihome.
Pengembangan bisnis yang terus
dilakukan, pantas saja bila telkomsigma
dikenal dengan sebutan Home of IT Leader
baik secara nasional maupun Internasional.
Hal ini telah terbukti dengan
berkunjungnya 30 mitra bisnis
internasional dari berbagai negara di Asia
yang di damping oleh teman teman dari
Telin Singapore. Tujuan dari kunjungan ini
untuk melakukan site visit serta
benchmarking ke beberapa Data Center
Telkomsigma.

OUR
LATEST
ACTIVITY

Telkomsigma mengajak serta merangkul
teman teman semua untuk berjalan maju
kearah yang sama melalui sharing
knowledge diberbagai seminar.

Seperti, hadirnya perwakilan telkomsigma yang menjadi speaker pada seminar
“Strategi penerapan tata kelola IT untuk memaksimalkan kinerja dan
transformasi bisnis BUMN” juga dalam forum diskusi internasional yang
membahaspentingnyaCyberSecuritydalamlingkupindustridieradisrupsi.

Tidakhanyamengajakdanmerangkul
temantemansemua,telkomsigma
punmemberikanperhatianlebih
terhadapkaryawannyamelalui
berbagaiacararutinyangmerupakan
culturedariperusahaanITini.Seperti
HalalBihalalyangrutindilaksanakan
sehabisbulanSuciRamadhan,Halal
Bihalaltahuninidiawalidengan
kegiatanFunBikedanjugaFunWalk,
Dengantujuanuntukmenjaga
kualitasstaminasertamenjaga
kesehatandarirekanrekanSigma
Expert.

Suasanakekeluargaanyangpenuh
dengankehangatanantarkaryawan
terusdijagaolehTelkomsigma
denganberbagaicara.Sepertiacara
yangbarusajadiselenggarakan
belakanganiniyaituKidsGoToOffice.
Halinibertujuanuntukmeningkatkan
“SenseofCompanyBelonging".
Tidakhanyabersenangsenang,anak
anakdariSigmaExpertpundiberikan
beberapaknowledgemelaluipermain
yangtelahdisiapkan.Tidakhanyaitu
kamijugamempersiapkan
Planetariumagaranakanakdapat
mengetahuialamsemestaini.

PULAU BALI YANG JUGA DIKENAL
DENGAN SEBUTAN PULAU DEWATA,
SUNGGUH LUAR BIASA PESONA
KEINDAHANNYA. KEKAYAAN BUDAYA
YANG MASIH SANGAT KENTAL DAN
MELEKAT PADA SETIAP PENDUDUKNYA,
MEMBUAT PULAU DEWATA INI SANGAT
DIKENAL OLEH DUNIA. SEHINGGA, BANYAK
WISATAWAN ASING MAUPUN LOCAL
YANG INGIN MENGUNJUNGINYA. HAMPIR
SETIAP OBYEK WISATANYA PUN DIPENUHI
OLEH WISATAWAN. SAKING BANYAKNYA
PENGUNJUNG, ADA BEBERAPA HAL NIHH
YANG TEMAN TEMAN HARUS PERHATIKAN
SEBELUM MENGUNJUNGI BALI.

1]. TIKET PERJALANAN
Yapp!Betulsekali,
mendapatkantiketperjalanan
itususahsusahgampang.
Contohnya,Susah
mendapatkanyangcocok
dengankitadarihargahingga
jadwalkeberangkatan.Tapiga
usahkhawatir!Sekarang,tiket
perjalanandapatdipesan
melauiaplikasimobilecloud
loh!Gaperlulagituhbuang
buangwaktu.

hotel

2]. TENTUKAN PENGINAPAN
Setelahtiketperjalanansudah
dipesan,selanjutnyapastikan
kamutelahmenentukandimana
kamuakanmenginap.Jangan
mudahtergodahargamurahya!
pastikanjugafasilitasnya.
Hmmmmmsepertinya,Balicamp
bisajadipilihankamutuh!Selain
fasilitasyanglengkap,Balicamp
jugamenawarkankamuharga
yangrelativeterjangkau.Disana
jugacocokuntukkamuyang
sedangberliburdengankeluarga
atautemantemankamuyang
membutuhkanruangkamaryang
luaslohhh...

3]. ACTION CAMERA/SPORT CAMERA
Buatkamuyanghobitraveling,
actioncameramenjadigadget
keduasetelahsmartphoneyang
perlukamumiliki.Karenasaat
liburanlahterdapatmoment
berhargayangharusdiabadikan.
Pastinyasalahsatudarikita
pernahberhadapandengan
masalahmemoryyangterlampau
penuh.Tidakperlusedih!Kamu
bisamenyimpannyadiaplikasi
mobilecloudjugaloh,baikdari
jepretanmomenberhargamu
hinggadocumentkantormu.
Semuapastinyaterjamin
keamanannya!

3. AYAM BETUTU
Menu Selanjutnya adalah menu yang paling
dikenal oleh orang Indonesia. Siapa yang
tidak pernah mendengar tentang Ayam
Betutu? Menu yang satu ini gak boleh
kelewatan di list wisata kuliner selama di
Bali. Bahkan Ayam Betutu sudah “maknyus”
certified oleh almarhum Bapak Bondan
Winarno. Bagi kamu pencinta masakan
pedas, bersiaplah untuk jatuh cinta dengan
Betutu yang berlimpahkan rempah-rempah
dengan tekstur pedas yang bikin ketagihan!
Uniknya, bumbu tersebut dimasukan ke
bagian dalam perut ayam kampung. Lantas
dagingnya dibungkus dengan daun pisang
dan dipanggang menggunakan bara api
sekam yang memakan waktu hingga 24 jam,
agar bisa menghasilkan rasa gurih, lembut
dan pedas yang otentik.

Kuliner Pilihan

1. NASI TEKOR
Kuliner khas Bali satu ini cukup unik dan
masih jarang didengar oleh kebanyakan
wisatawan, Nasi Tekor. Merupakan nasi
yang disajikan di dalam tekor atau
pincuk, yang merupakan wadah
tradisional yang terbuat dari daun pisang
yang sudah digunakan dari zaman dulu.
Berlokasi di Desa Budaya Kertalangu,
Denpasar Timur kamu pun akan
menikmati suasana seperti makan di
rumah tua lengkap dengan pernak pernik
hiasan yang akan membawa-mu
bernostalgia ke masa kecil dulu. Oh ya!
yang jualan disini adalah pasangan kakek
nenek, so sweet banget kan! Menu yang
dijual disini sebenarnya sederhana yaitu
nasi campur khas Bali dengan sajian lauk
lawar biu batu, serapah ayam, sambal
bali, kacang goreng ayam panggang dan
kuah ares.

2. NASI TEMPONG PINK
Nasi Tempong merupakan makanan
khas Banyuwangi, dilengkapi dengan
lauk pendamping wajib yaitu ikan
asin, tahu, tempe, sayur bayam yang
direbus, dan gak lupa sambal super
pedes nampol! Pilihan lauk utama
bisa kamu pilih seperti lele, ayam
kampung, bebek, dan lainnya.
Seluruh sudut ruangan tempat
makan hingga pernik apapun
berwarna pink. Sesuai banget kan
dengan namanya? Tempong Pink
juga memiliki slogan “Monyor
Monyor” yang artinya kamu bakal
dijamin merasakan sensasi pedas
hingga bibir bengkak alias monyor
kalo makan disini. Gimana, berani
coba?
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