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Dalam menghadapi perkembangan di era distrupsi digital seperti sekarang ini, industri
perbankan di Indonesia harus menghadapi tantangan yang begitu kompleks. Dari pasar yang
semakin kompetitif, regulasi pemerintah yang selalu berubah, hingga tantangan dalam
meningkatkan efektivitas dan produktivitas perusahaan melalui penggunaan solusi IT yang
tepat. Industri perbankan tentunya membutuhkan layanan system core banking yang memiliki
kualifikasi terbaik sesuai dengan kebutuhan juga sejalan dengan regulasi dari OJK maupun
Bank Indonesia.
Sebagai upaya dalam mendukung akselerasi pertumbuhan bisnis perbankan di
Indonesia berbasis digital, Kami terus berusaha memberikan solusi dan layanan IT terbaik
dengan menghadirkan sistem core banking yang dapat memenuhi kebutuhan digitalisasi
industry perbankan tanpa melupakan kemanan data yang harus dijaga. Agar dapat memperluas
segmentasi pasar dibidang financial technology kelas dunia.
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PT. BPD KALTIM KALTARA
SEPAKATI PERPANJANGAN KONTRAK
PENYEDIAAN JASA TEKNOLOGI
SISTEM INFORMASI

Telkomsigma bersama
PT. BPD Kaltim Kaltara resmi
memperpanjang kontrak kerja
sama dalam hal Penyediaan
Jasa Teknologi Sistem
Informasi yaitu Full Managed
Services bagi Bank Kaltim
Kaltara konvensional dan
syariah, termasuk penyediaan
layanan Data Center berikut
Disaster Recovery untuk

mendukung berjalannya
operasional layanan melalui
Core banking system dan juga
Switching. Melalui
penandatanganan kesepakatan
bersama yang telah dilakukan
antara kedua belah pihak yang
bertempat di Data Center
Surabaya.

Award

TRENDING AWARD OF TELKOMSIGMA

Telkomsigma kembali meraih
Penghargaan dalam International Asia
Pacific Stevie Awards 2018 dengan
mengoleksi 1 Gold Medal dan 2 Silver.
Apresiasi berupa Gold Medal sukses
diperoleh Telkomsigma atas
keberhasilannya dalam berinovasi melalui
Business Utility Apps, melalui solusi
Fotosintesis : Precision Plantation System.
Sedangkan 2 medali Silver sukses
diboyong Telkomsigma, yang masingmasing dalam kategori Innovation in
Technology Development : Computer
Industries, melalui solusi Telsiguards,
Cloud Based Security Services. Dan yang
kedua merupakan apresiasi atas Business
Utility Apps inovatif, Mobile ERP Merah
Putih.
Enggan berhenti untuk terus
berinovasi, Telkomsigma yang diwakili oleh
Arif Rosy, VP Cloud Solution & Delivery
sukses membawa pulang 2 piala dalam
Miracle Enterprise Award 2018 oleh CFU
Enterprise Telkom Indoneisa, dengan
memenangkan penghargaan : “Gold Winner
of New Cloud & App Service” dan “Grand
MEA in Subsidiary” melalui keberhasilan
solusi Keamanan Informasi Enterprise
Berbasis Cloud yang Handal dan Efisien.
Tidak hanya itu, Telkomsigma sukses

pertahankan tahtanya sebagai penyedia
Layanan Data Center terbaik di Indonesia,
dengan memperoleh penghargaan
“Corporate Image Award 2018” dalam
kategori Data Center, yang keempat kalinya
secara beruntun sejak 2015. Telkomsigma
meraih hasil The Best dengan hasil indeks
skor 2060. Nilai ini menjadi yang tertinggi
sepanjang sejarah perolehan ajang
Corporate Image Award kategori Data
Center oleh Telkomsigma.
Tahun ini Telkomsigma menang jauh
di atas PT. Biznet Data Center yang meraih
posisi 2 dengan nilai 1580, dan PT. Indosat
Ooredo di posisi 3 dengan poin 1035.
Penghargaan ini diberikan berdasarkan
hasil riset independen yang dilakukan oleh
Frontier Consulting Group, dengan
mengambil sampel dari 4 kategori, yaitu
Middle up to High level executives,
Investor, Jurnalis serta Public.

Whats Happen Recently

Telkomsigma
Laksanakan
Posko
Siaga
RAFI 2018

Telkomsigma telah sukses dalam
menjalankan Posko Siaga 2018 dalam rangka
menyambut Hari Raya Idul Fitri kemarin.
Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen
Telkomsigma untuk selalu memberikan
layanan terbaik kepada seluruh pelanggan
dengan menjaga kemanan serta stabilitas
operasi layanan Telkomsigma melihat
tingginya traffic layanan demi mengantisipasi
terjadinya kendala dengan melakukan
monitoring selama 24x7 dan berkoordinasi
dengan Team Telkomsigma Group yang
tersebar di Indonesia.

Whats
Happen
Recently

TELKOMSIGMA
PERKUAT KOMPETENSI
DENGAN LAKSANAKAN
FORUM AM SUMMIT
Telkomsigma berkesempatan menyelenggarakan Forum AM Summit 2018 yang diikutsertai
oleh lebih dari 100 rekan-rekan AM TelkomGroup. Telkomsigma turut menjelaskan produk dengan
segmen retail yaitu product cloud. Agenda tersebut dilanjutkan dengan melaksanakan site visit ke data
center Serpong yang dipandu oleh team Operation Telkomsigma untuk menunjukan kualitas
infrastuktur serta layanan data center Telkomsigma.

Whats Happen Recently

TELKOMSIGMA
LUNCURKAN APLIKASI
MOBILE CLOUD
&
PORTAL CLOUD
UNTUK PERKUAT
BISNIS RETAIL

Sebagai upaya lanjutan
dalam merambah ke segmen
retail dan mendukung bisnis
SME, Telkomsigma
berkesempatan menyampaikan
sosialisasi melalui on air Radio
Talkshow di Smart FM 95.9
Jakarta Radio, untuk memberikan
product knowledge mengenai
solusi inovatif Cloud berbasis
SaaS, yaitu Aplikasi Mobile
Cloud, My Cloud, dan juga Portal
Cloud.

Our Latest Activity

PERKUAT NILAI NASIONALISME
DAN PERSATUAN,
TELKOMSIGMA PERINGATI
HARI KEBANGKITAN NASIONAL
KE-110 BERSAMA
TELKOM GROUP
Telkomsigma beserta seluruh
jajaran karyawan Telkom Group
turut melaksanakan upacara
peringatan Hari Kebangkitan
Nasional yang ke 110, dengan
mengangkat tema :
Pembangunan Sumber Daya
Manusia Memperkuat Pondasi
Kebangkitan Nasional Indonesia
di Era Digital . Upacara
peringatan Hari Kebangkitan
Nasional merupakan bentuk
apresiasi dan rasa hormat dalam
mengenang perjuangan rakyat
Indonesia yang ditandai dengan
kelahiran Organisasi Budi Oetomo.
Organisasi ini merupakan
lambang dari bangkitnya
semangat nasionalisme, persatuan,
kesatuan dan kesadaran sebuah
bangsa untuk memajukan diri
melalui gerakan organisasi yang
tidak pernah muncul sebelumnya.

HEALTH LIFE HACK
Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah
ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan (stroke
iskemik) atau pecahnya pembuluh darah (stroke hemoragik).
Tanpa darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen
dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan
mati. Kondisi ini menyebabkan bagian tubuh yang
dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi
dengan baik.

1

Mual dan muntah.

2

Sakit kepala hebat yang datang secara
tiba-tiba, disertai kaku pada leher dan
pusing berputar (vertigo).Jika kepala sakit
luar biasa dan intensitas sakitnya sangat
sering terjadi sebaiknya segera pergi ke
dokter. Ini merupakan gejala jelas
sebelum serangan stroke terjadi. Sakit
kepala ini juga sering terjadi pada
wanita dan kebanyakan wanita
mengabaikan gejala ini, nah untuk
itu sebaiknya dari sekarangan
Anda semua lebih waspada pada
tanda sekecil apapun.
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Penurunan kesadaran.
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Sulit menelan (disfagia), sehingga
mengakibatkan tersedak.
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Hilangnya penglihatan secara tiba-tiba atau penglihatan
ganda. Sebelum serangan stroke muncul, gejala yang
biasanya sering dialami adalah gangguan penglihatan
yang tiba-tiba samar, penglihatan ganda hingga
penglihatan yang hilang total dan kembali normal dalam
waktu sekejap. Gangguan ini dipicu oleh aliran oksigen ke
mata tersumbat akibat pembuluh darah yang alami
kerusakan

HINDARI STROKE DENGAN
MELAKUKAN HAL DI BAWAH INI !

Menjaga Pola Makan
Terlalu banyak mengonsumsi
makanan asin dan berlemak
dapat meningkatkan jumlah
kolesterol dalam darah dan risiko
menimbulkan hipertensi yang
dapat memicu terjadinya stroke.
Jenis makanan yang rendah
lemak dan tinggi serat sangat
disarankan untuk kesehatan. Hindari konsumsi garam
yang berlebihan. Konsumsi garam yang baik adalah
sebanyak 6 gram atau satu sendok teh per hari. Makanan
yang disarankan adalah makanan yang kaya akan lemak
tidak jenuh, protein, vitamin, dan serat. Seluruh nutrisi
tersebut bisa diperoleh dari sayur, buah, biji-bijian utuh,
dan daging rendah lemak seperti dada ayam tanpa kulit.

Berhenti Merokok
Risiko stroke meningkat dua kali
lipat jika seseorang merokok,
karena rokok dapat
mempersempit pembuluh darah
dan membuat darah mudah
menggumpal. Tidak merokok
berarti juga mengurangi risiko
berbagai masalah kesehatan lainnya, seperti penyakit
paru-paru dan jantung.

Olahraga Teratur
Olahraga secara teratur dapat
membuat jantung dan sistem
peredaran darah bekerja lebih
efisien. Olahraga juga dapat
menurunkan kadar kolesterol
dan menjaga berat badan serta
tekanan darah pada tingkat
yang sehat. Bagi orang yang
berusia 19-64 tahun, pastikan
melakukan aktivitas aerobik setidaknya 150 menit
seminggu yang dibagi dalam beberapa hari, ditambah
dengan latihan kekuatan otot setidaknya dua kali
seminggu. Yang termasuk aktivitas aerobik antara lain
jalan cepat atau bersepeda. Sementara yang termasuk
latihan kekuatan, antara lain angkat beban, yoga,
ataupun push-up dan sit-up

Hindari Minuman Beralkohol
Minuman keras mengandung
kalori tinggi. Jika minuman
beralkohol dikonsumsi secara
berlebihan, maka seseorang
rentan terhadap berbagai
penyakit pemicu stroke, seperti
diabetes dan hipertensi.
Konsumsi minuman beralkohol berlebihan juga dapat
membuat detak jantung menjadi tidak teratur.

Kuliner Pilihan

Mie Color merupakan mie
terpopuler belakangan ini,
Eittss tapi jangan khawatir, zat
pewarna yang digunakan
bukanlah terbuat dari bahan
kimia loh melainkan
menggunakan sayur dan
buah. Hijau terbuat dari sawi,
ungu dari ubi, pink dari buah
naga, dan oranye dari wortel.

Nasi kerabu sangat populer di
pantai timur negara bagian
Malaya. Nasi kerabu
merupakan nasi pulen yang
berwarna terbuat dari bunga
Clitoria ternatea dan
menggoda. Cita rasanya yang
cenderung gurih, nasi ini
cocok disantap dengan aneka
lauk berasa manis dan pedas
seperti ikan goreng dan
sambal serta serundeng
kelapa.

TRAVELING HOT ISSUES

Gili Trawangan Lombok berlokasi di barat daya Pulau
Lombok, merupakan destinasi wisata top Asia yang
berada pada peringkat ke 6 sebagai destinasi pulau
paling di minati di Asia. Hanya 30 menit dari Pelabuhan
Bangsal atau 1,5 jam dari Bali.
Gili Trawangan dulunya adalah kampung nelayan yang beberapa tahun belakangan ini
bertransformasi kawasan wisata yang menawarkan beragam kelas akomodasi, restaurant dan
aktifitas seru dari gaya backpacker hingga exclusive. Trawangan tidak pernah gagal untuk menarik
pengunjung yang datang dari seluruh dunia, tertarik ke garis pantai yang
menakjubkan, pasir putih, perairan pirus dan kehidupan laut
yang menakjubkan. Selama musim liburan seperti Juli-Agustus
atau tahun baru, Trawangan dipadati oleh wisatawan
mancanegara bahkan bisa kehabisan kamar. Selain keindahan
pantai, ada banyak kegiatan baru dan seru di Gili Trawangan
Lombok yang menanti dan mesti Anda coba agar liburan lebih
menyenangkan.
Bila Anda menginap, coba bangun di pagi hari untuk
menikmati sunrise dengan background Gunung Rinjani dan Gili
Meno. Lokasi yang paling asyik untuk menikmati pemandangan
matahari terbit ini adalah di bagain utara pulau di depan
masjid atau di sekitar penangkaran penyu.

Hal terbaik tentang snorkeling di Gili Trawangan adalah Anda bisa berenang dari pantai
tanpa harus menyewa perahu. Begitu berada di dalam air, Anda pasti mengagumi kehidupan laut
yang menakjubkan dengan karang berwarna-warni. Dan berbagai ikan tropis dan makhluk laut
lainnya termasuk yang tidak boleh Anda lewatkan, kura-kura. Jika Anda ingin menghabiskan
sebagian besar waktu untuk snorkeling. Pastikan untuk memesan penginapan di dekat tempat
karena tidak semua pantai adalah tujuan yang baik untuk snorkel. Untuk peralatan Anda tidak
perlu hawatir, ada banyak tempat penyewaan di sekitar pulau dari pin, life jacket dan google.

TRAVELING HOT ISSUES

Ajak teman traveling Anda untuk Kayaking atau bermain sendiri di
perairan tenang Gili. Ini bisa menjadi ide bagus untuk kegiatan outdoor
di sekitar pulau. Kayak juga merupakan cara terbaik untuk menantang
diri Anda menjelajahi perairan sekitar pulau. Cobalah untuk menyewa
kayak transparan sehingga Anda bisa melihat karang berwarna dan
ikan melalui bagian dasarnya. Jika Anda cukup berani, jelajahi lebih
jauh perairannya untuk dapat melihat kura-kura berenang di bawah
Anda.

Tentu saja, menyelam adalah kegiatan yang harus dilakukan saat
mengunjungi Gili. Meski diketahui bahwa arusnya cukup kuat di selasela antara masing-masing pulau, tapi Anda tidak perlu khawatir
karena. Ada banyak spot yang sesuai dengan semua lavel penyelam.
Selain kura-kura, Anda bisa melihat beberapa hiu karang, melewati
manta rays, gurita dan banyak lagi.

Ini bisa menjadi sensasi baru bagi Anda yang suka nonton film
terbaru. Menonton di bioskop terbuka di pinggir pantai sambil
duduk nyaman atau tidur-tiduran di atas bean bag. Kegiatan sangat
cocok bagi mereka yang datang honeymoon di Gili Trawangan.
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