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Trend Wisata di Masa Pandemi

Editorial CEO
Telkomsigma
Assalamua’laikum wr. wb, Salam Damai dan Sejahtera,
Om Swastyastu, Namo Budaya dan Salam Kebajikan.

Tahun baru telah kita masuki, tantangan makin besar,

kondisi ekonomi makro belum pulih, dan impact terhadap
situasi bisnis masih tidak menentu.

Tetapi kita tidak bisa menyerah. Kami akan melakukan
apapun untuk membuat Telkomsigma agar terus

berkembang, serta dapat menyelesaikan semua projects
dengan kontribusi terbaik yang akan menciptakan Best
Customer Experience bagi para pelanggan, serta
menjadikan kita sebagai partner terbaik.

Kami selalu berkomitmen untuk menjaga kualitas layanan

yang siap bertransformasi dengan cara yang lebih responsive, solutive, tuntas serta berorientasi
pada customer, mendengarkan setiap masukan partner, clients dan stakeholders.

Trend teknologi terbaru senantiasa menjadi perhatian dan fokus pengembangan portolio bisnis
Telkomsigma, karena ini merupakan ingredient penting dalam menggerakkan proses inovasi
sebagai bagian dari startegi untuk menjadi The Leading IT Solution Company di Indonesia.
Transformasi yang sedang dan akan terus dilakukan akan bersifat fundamental sekaligus

incremental, baik terkait teknologi baru, bisnis model baru maupun pengeloaaan korporasi dengan
pendekatan yang baru.

Diharapkan, transformasi yang sedang dilakukan Telkomsigma dapat langsung dirasakan oleh
semua stakeholders, terutama pelanggan, partner dan shareholder kita, sehingga akan

menciptakan value terbaik, karena solusi yang kita deliver diciptakan dengan cermat dan
memperhatikan dengan sungguh kebutuhan pelanggan kita.

Selamat menyambut tahun baru 2021, selamat memberikan karya terbaik, semoga perlindungan
Tuhan, rahmat terbaik-Nya senantiasa beserta kita semua.
Wassalamua’laikum wr. wb.

Salam Win Digital,
Solid, Speed, Smart
Bhimo Aryanto
INSIGHT TELKOMSIGMA
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Konsisten
Berikan Layanan
“Mancarli”
melalui Posko
Siaga NARU
Telkomsigma
Momen libur akhir tahun menjadi momen
yang kian dinanti oleh sebagian besar
masyarakat. Beragam rencana perjalanan
atau liburan bersama keluarga bahkan
sudah ditentukan dari jauh-jauh hari
sebelum hari natal tiba.

penjualan melalui berbagai promo dan
program penjualan perusahaan.

Meski demikian, operasional bisnis dituntut
untuk tetap berjalan. Operasional layanan
tidak mengenal istilah libur bagaimanapun
situasinya. Termasuk saat menghadapi
momen libur pergantian tahun baru.

Sebagai penyedia layanan ICT terkemuka
di Indonesia, Telkomsigma memahami
betul hal-hal apa saja yang perlu
dipastikan guna menjaga kontinuitas
layanan para pelanggan. Seperti halnya
pada saat momen tahun baru yang
biasanya akan mendorong peningkatan
trafik data yang menjadikan infrastruktur IT
memiliki beban kerja yang lebih besar.

Bahkan, di momen libur tersebut menjadi
momen krusial bagi sebagian sektor bisnis
untuk
menjaga
nilai
kepercayaan
pelanggannya, serta untuk meningkatkan

Posko Siaga Natal dan Tahun Baru (NARU)
disiapkan Telkomsigma bukan hanya
sebagai formalitas dan kegiatan simbolis.
Namun, Posko Siaga NARU merupakan
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1. Maxim

bentuk dari keseriusan kami dalam
menjaga komitmen layanan Data Center,
Cloud, dan seluruh sistem layanan digital
serta aplikasi kami kepada pelanggan
tetap ter-delivery secara seamless di
situasi apapun.
Diresmikan melalui kick-off pada 17
Desember
lalu,
Posko
Siaga
NARU
Telkomsigma disiagakan hingga pekan
kedua Januari 2021 dengan titik posko yang
tersebar di 7 lokasi dengan Posko Pusat
yang berada di Data Center Serpong
Telkomsigma.
Direktur Delivery & Operation Telkomsigma, I
Wayan Sukerta menjelaskan Posko NARU

ditujukan
untuk
memastikan
bisnis
pelanggan tetap berjalan aman, lancar,
dan terkendali (Mancarli) selama masa
peak libur NARU. “Aspek operational
excellence dan layanan ICT yang Always
On merupakan prioritas kami agar
pelanggan tetap merasa aman dan
nyaman, yang salah satunya diwujudkan
melalui keberadaan Posko NARU”.
Perlu diketahui, Telkomsigma menyiagakan
Posko NARU dengan membentuk tim
satgas yang terdiri dari 80 tenaga ahli IT
yang bersertifikasi, dengan menerapkan
sistem kerja shifting dan memenuhi seluruh
kriteria
protokol
kesehatan
guna
mencegah COVID-19. (Damara/red02)
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Case Study
Flou Cloud Service, Reliable,
Unlimited, Fast

Kondisi pandemi ini meningkatkan data
traffic terhadap penggunaan layanan
cloud computing guna mendukung
operasional di berbagai sektor bisnis. Tak
hanya itu, percepatan arus digitalisasi saat
ini menuntut berbagai sektor untuk
G0-Digital.
Cloud computing memiliki peran fungsi
sebagai
key
enabler
dari
sebuah
infrastruktur digital yang menentukan
tingkat keberhasilan setiap bisnis dalam
mencapai target dan tujuan ke depan.
Sesuai dengan tren adopsi teknologi
industri 4.0 saat ini, cloud memungkinkan
setiap user mewujudkan fungsi otomasi
dalam bisnis, pengoptimalan nilai efisiensi,
hingga memberikan keunggulan sebagai
data driven organization yang tentunya
sangat esensial bagi perkembangan bisnis
secara jangka panjang.
Melihat
peluang
ini,
Telkomsigma
memperkenalkan FLOU Cloud sebagai
layanan komputasi awan (cloud services)
yang merupakan karya anak bangsa dan
telah didukung oleh teknologi dari Telkom
Group. FLOU Cloud resmi diluncurkan
dalam acara virtual Grand Launching FLOU
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Cloud yang bertajuk Indonesia Digital Hub
Accelerator
pada(2/12/2020)
sebagai
digital platform yang memiliki teknologi
hybrid
multi
cloud
serta
memiliki
kapabilitas dan fitur yang setara dengan
pemain cloud global.
Direktur Enterprise & Business Service
Telkom Indonesia, Edi Witjara, keynotes
speaker dalam virtual Grand Launching
FLOU Cloud meyakini bahwa FLOU Cloud
menjadi digital enabler untuk mendorong
transformasi digital bagi seluruh industri,
sehingga dapat membantu percepatan
pemulihan ekonomi nasional.
Bukan hanya sekedar tagline reliable,
unlimited, fast menjadikan FLOU Cloud
memiliki keunggulan yang ditawarkan
untuk mampu memenuhi kebutuhan
pasar. FLOU Cloud Sebagai Inovasi anak
bangsa, dirancang memenuhi segala
kebutuhan user tanpa dibatasi dari segi
kapabilitas resources seperti storage,
compute, network, dan security.
Melihat respon pasar yang cukup baik,
ditargetkan pada 2021, FLOU Cloud akan
memperluas pangsa pasarnya agar
semakin strategis untuk bersaing dengan

pemain cloud global yang
telah
melakukan
penetrasi
pasar di Indonesia.
Pengguna
dapat
memilih
produk dan solusi berbasis
cloud
sesuai
dengan
k e b u t u h a n n y a ,
self-provisioning,
metode
pembayaran melalui debit
maupun kartu kredit dengan
dengan mengakses website
www.floucloud.id.
Dengan
adanya
layanan
Komputasi awan Flou Cloud
milik
Telkomsigma
in,
diharapkan
dapat
meningkatkan
kemajuan
berbagai sektor di Indonesia
untuk bertransformasi menjadi
Go-Digital.
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Product Review

DiGi Hotel Solusi Untuk Hotel & Reservasi
industri perhotelan untuk mengelola hotel
secara praktis melalui platform digital
berbasis apps. Layanan DiGiHotel mampu
menjawab kebutuhan sistem manajemen
hotel yang kompleks menjadi terintegrasi
serta mampu memberikan kenyamanan
dan kemudahan layanan bagi para
pelanggan.

Saat ini perkembangan pariwisata di
Indonesia semakin terus meningkat baik
pengunjung wisatawan domestik maupun
mancanegara.
Perhotelan
yang
merupakan bagian dari kepariwisataan
dituntut
untuk
beradaptasi
dengan
percepatan transformasi digital.
Hadirnya
teknologi
dalam
industri
pariwisata telah menciptakan ekosistem
baru dalam dunia pariwisata. Dengan
adanya teknologi kita dapat menjaga
efisiensi dan efektifitas bisnis operasional
perhotelan dalam memberikan digital
experience sebagai upaya meningkatkan
customer
satisfaction
di
industri
pariwisata.
Melihat peluang tersebut, Telkomsigma
membantu memberikan solusi di sektor
pariwisata dan perhotelan, salah satunya
dengan menghadirkan layanan Aplikasi
pengelolaan hotel terintegrasi yakni
DiGiHotel.
DiGiHotel memberikan kemudahan bagi
8
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Aplikasi ini merupakan aplikasi pertama
dan satu-satunya di Indonesia yang
memiliki fitur layanan in-room service
melalui aplikasi mobile, serta dapat
diakses dari kamar atau area sekitar hotel.
Tak hanya itu, aplikasi ini dapat membantu
pengusaha perhotelan untuk mengelola
hotel. Baik itu untuk mengatur fasilitas di
hotel, pengaturan kamar, tamu, layanan
pengiriman makanan dan minuman,
binatu, perlengkapan mandi, bahkan
layanan wake up call. selain itu DiGiHotel
juga memberikan hingga website profile
hotel dapat dilakukan dengan mudah dari
satu aplikasi.
Bagi Anda yang ingin mencoba berbagai
fitur DiGiHotel kami menyediakan trial
secara gratis di https://www.digihotel.id/.
Adapun salah satu fitur kami yakni telah
tersedia layanan reservasi kamar hotel
dapat dilakukan online melalui situs web
atau aplikasi mobile, dari manapun dan
kapanpun. Dengan adanya Inovasi ini,
diharapkan kedepannya Telkomsigma
dapat terus meningkatkan kapasitasnya
sebagai
partner
dalam
membantu
bertransformasi di berbagai sektor bisnis
maupun industri.

Life Style

Trend Wisata di Masa Pandemi

Tidak terasa sudah hampir 1 tahun
pandemi Covid-19 membayangi Indonesia.
Kita dituntut untuk hidup berdampingan
dengan virus yang amat berdampak pada
kehidupan sosial dan juga perekonomian.
Termasuk didalamnya adalah sektor
pariwisata yang cukup terkena dampak
signifikan.
Meski demikian, roda perekonomian harus
tetap berputar di tengah adaptasi
kebiasaan baru dan protokol kesehatan
yang wajib diikuti oleh masyarakat.
Berdasarkan
panduan
UNWTO,
negara-negara
yang
selama
ini
menggantungkan pendapatan melalui
sektor
pariwisata
harus
mulai
mengembangkan
visi
pariwisata
berkelanjutan (sustainable tourism). Salah

satunya, yaitu dengan menganjurkan
negara pariwisata untuk berfokus pada
pasar turis lokal hingga nantinya destinasi
wisata siap sepenuhnya dibuka untuk
pasar yang lebih besar.
Berdasarkan survey Wego pada Agustus
2020 lalu, Staycation menjadi trend wisata
baru yang kian diminati di masa pandemi
oleh wisatawan lokal, termasuk di
Indonesia. Staycation menjadi obat bosan
mengingat
banyaknya
aktivitas
masyarakat dari rumah, yang dilakukan
dilakukan dengan cara menginap di hotel
yang berada di lokasi yang tidak begitu
jauh dari tempat tinggal. Yuk simak 3
tempat staycation hits yang paling diminati
saat ini!
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Verse Luxe
Bernuansa dekorasi ala bangunan tradisional
Jepang, Verse Luxe menjadi pilihan tempat
staycation kekinian yang patut dicoba di tengah
kota Jakarta, tepatnya di Jl. Wahid Hasyim, Jakarta
Pusat. Dengan harganya yang cukup affordable,
Verse Luxe memiliki fasilitas room yang lengkap
nan eksklusif mulai dari private jacuzzi dengan fitur
water massage, smart toilet yang dapat
dioperasikan melalui remote, hingga sajian teh
tradisional Jepang yang siap dinikmati oleh para
pengunjung.
Kollektiv Hotel
Bagi kalian yang menyukai konsep bangunan
industrial dengan kombinasi dekorasi bergaya
nature dan stylish, Kollektiv Hotel menjadi tempat
wajib kalian untuk staycation di Bandung. Suasana
yang ditawarkan begitu cozy sehingga sangat
nyaman untuk refreshing sendiri ataupun
bersama keluarga. Terletak di daerah Sukasari,
Bandung, menginap 1 malam di Kollektiv Hotel
dapat kamu nikmati dengan kamar yang tersedia
mulai dari 500.000 Rupiah.

The Evitel Resort Ubud
Terletak di tengah-tengah persawahan, The Evitel
Resort Ubud menawarkan penginapan modern
nan elegan dengan fasilitas lengkap dan
kemudahan akses ke berbagai destinasi wisata di
Ubud. Pengunjung akan dimanjakan dengan
pemandangan taman di sekitar resor yang indah,
kolam renang outdoor, Kamar mandi yang
dilengkapi dengan shower dan bathtub, hingga
akses WI-Fi bisa dinikmati di seluruh area villa.
Selain itu, Anda juga bisa bersepeda sambil
menikmati pemandangan indah di sekitar
penginapan.
10
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Infotech

Smart City Webinar ACCI - Telkomsigma
dan pelayanan masyarakat lainnya.
Seperti yang dijelaskan oleh Direktur
Business & Sales Telkomsigma, Tanto
Suratno dalam Webinar series yang
diselenggarakan oleh Asosiaso Cloud
Computing
Indonesia
dengan
mengusung tema “Government 4.0: Kota
Cerdas 4.0” Bahwa untuk mewujudkan
program pemerintah 4.0, smart city
menjadi solusi utama yang harus segera
direalisasikan.

Teknologi memiliki peran dalam kemajuan
suatu Negara termasuk dapat membantu
dalam pengelolaan sistem pemerintahan.
Seperti penggunaan layanan Teknologi digital,
IoT dan kecerdasan buatan atau AI menjadi
salah
satu
faktor
penentu
dalam
meningkatkan efisiensi serta mewujudkan
pembangunan pemerintah yang cerdas dan
unggul.
Dengan menggunakan Teknologi digital dan
Infrastruktur ICT dapat memberikan berbagai
kemudahan
bagi
masyarakat
untuk
mewujudkan kehidupan yang lebih berkualitas
dan kota yang berkelanjutan. Salah satunya
dengan memanfaatkan layanan IoT yang
dapat menjadi solusi untuk menciptakan
lingkungan yang efektif dan efisien dalam
mengelola aset kota yang meliputi sistem
informasi instansi pemerintahan lokal, sekolah,
perpustakaan, sistem transportasi, rumah
sakit, pembangkit listrik, jaringan penyediaan
air, pengelolaan limbah, penegakan hukum,

Adapun beberapa tantangan yang harus
dihadapi untuk mewujudkan smart city
tersebut, antara lain semua sistem harus
berjalan vertikal, mulai dari informasinya,
silo, serta terintegrasi secara mulus
dengan sistem lain. serta dalam
mendukung
smart
city
tentunya
dibutuhkan
infrastruktur
yang
komperhensif dan terintegrasi. Saat ini
Telkomsigma
sudah
mengelola
SimpelDesa merupakan salah satu smart
city yang menjadi
solusi pada Smart
Village Nusantara.
Diharapkan, kedepannya Telkomsigma
dapat terus meningkatkan inovasinya
sebagai solusi dalam mewujudkan
program pemerintah 4.0 dengan solusi

INSIGHT TELKOMSIGMA
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Human
Resource

The Law of Attraction
Hukum alam semesta ini bekerja dengan
adanya hukum tarik-menarik dan memiliki
hubungan sebab akibat. Seperti kita ketahui
kondisi
alam
tidak
menentu
juga
merupakan hasil dari akibat yang telah kita
lakukan sebelumnya. Hal ini pun berlaku
bagi kita sebagai bagian di dalam suatu
perusahaan. Seluruh ide, kreatifitas, kerja
keras dan kontribusi akan memberikan
dampak yang luar biasa baik bagi
perusahaan dan juga karyawan.
Secara filosofi hukum tarik-menarik pada
konsep The Law of Attraction menyatakan
bahwa pikiran positif dari seorang individu
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akan membawa kepada perilaku, sikap dan
membawa hasil yang positif, sebaliknya
pikiran negatif akan membawa hasil yang
negatif. Keyakinan akan pikiran yang akan
membentuk suatu energi dan melakukan
tarik menarik kepada alam semesta
sehingga pikiran positif akan menghasilkan
energi positif dan menarik kesuksesan
pada semua bidang kehidupan.
Secara sederhana Law of Attraction
sebagai kemampuan yang dimiliki setiap
individu yang menggunakan kekuatan
pikiran untuk menerjemahkan apa pun
yang ada di dalam pikiran kita dan

mewujudkannya menjadi kenyataan. Tentu segala
pemikiran, pencapaian atau cita-cita, keinginan, dan
target tercapai bukan hanya dengan memimpikan nya
namun juga dengan segala upaya dan kerja keras. Fokus
terhadap pikiran positif dan memiliki tujuan yang akan
dicapai, maka Anda dapat menemukan cara untuk
mencapainya dengan upaya yang optimal.
Adapun prinsip secara universal pada Law of Attraction:
1. Law attracts like:
Hukum yang menyatakan bahwa suatu hal yang sama
akan saling tarik-menarik. sehingga pikiran seseorang
cenderung menarik hasil serupa, pemikiran negatif akan
menarik pengalaman negatif sedangkan positif akan
menghasilkan suatu yang positif.
2. Nature abhors a vacuum:
Tidak ada ruang kekosongan bagi pikiran seseorang,
sehingga untuk menyingkirkan hal-hal negatif maka kita
perlu mengisinya dengan sesuatu yang positif.
3. The present is always perfect:
Kita harus lebih memfokuskan diri dan mengeluarkan
energi positif
kepada hal-hal yang membuat kita
menjadi lebih baik dibandingkan merasa cemas/takut
atau tidak bahagia.
Kesimpulan penulis, bahwa kita sebagai individu harus
fokus kepada pemikiran dengan tujuan, pencapaian dan
upaya maksimal tentu akan membawa lingkungan
kehidupan kita yang positif dan alam semesta akan
mendukung atas segala kerja keras kita untuk mencapai
kesuksesan.
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Peristiwa Penting

2020

Februari
Mei

Raih Penghargaan sebagai Penyedia Cloud

Paling Inovatif, Telkomsigma Semakin Optimis
Bantu Masyarakat Lewat Program “Gotong
Royong Hadapi Covid-19” Telkomsigma &

TelkomGroup SIAGA RAFI 2020

Hadapi 2020 (Wartaekonomi Award)

Agustus

September

Telkomsigma Peroleh Apresiasi Frost & Sullivan
sebagai Cloud Infrastructure Service Provider
of The Year 2020
TELKOMSIGMA RAIH PENGHARGAAN INTERNATIONAL

ASIA PACIFIC STEVIE® AWARDS 2020

Oktober

Antisipasi Terjadinya Gangguan

Layanan Data Center, Telkomsigma
Data Center Telkomsigma, Kembali Raih

Predikat Terbaik Pada Ajang Corporate
Image Awards (CIA) 2020
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Lakukan BCP Test Data Center

Serpong, Sentul dan Surabaya

November
Resmi! Telkomsigma Laksanakan

Penandatanganan Rancangan Merger Anak

1.
RaihPerusahaan
Penghargaan
sebagai Group
Penyedia Cloud Paling Inovatif, Telkomsigma Semakin
Telkomsigma
Optimis Hadapi 2020 (Wartaekonomi Award)
2.
Bantu Masyarakat Lewat Program “Gotong Royong Hadapi Covid-19” Telkomsigma
Bersama TelkomGroup, Telkomsigma Siap
& TelkomGroup SIAGA RAFI 2020
Bantu Pemerintah
Integrasikan
Covid-19
3.
TELKOMSIGMA RAIH PENGHARGAAN INTERNATIONAL
ASIA PACIFIC
STEVIE®Data
AWARDS
2020
Melalui
SistemTerbaik
Big Data
(Menko
Maritim,
4.
Data Center Telkomsigma, Kembali Raih
Predikat
Pada
Ajang
Corporate
Telkom Indonesia, Kemenkes, BPJS, dan BNPB)
Image Awards (CIA) 2020
5.
Telkomsigma Siap Dukung BUMN, untuk Menghadapi Percepatan Transformasi
Digital di Indonesia
6.
Antisipasi Terjadinya Gangguan Layanan Data Center, Telkomsigma Lakukan BCP
Test Data Center Serpong, Sentul dan Surabaya
7. Sambut
Bersama
TelkomGroup,
Telkomsigma
Siap Bantu Pemerintah Integrasikan Data
Tahun 2021,
Telkomsigma
Sahkan
Covid-19 Melalui
Sistem3 Big
Data
(Menko Maritim, Telkom Indonesia, Kemenkes, BPJS, dan
Penandatanganan
Akta Merger
Anak
Perusahaan
BNPB)
8.
Resmi! Telkomsigma Laksanakan Penandatanganan Rancangan Merger Anak
Perusahaan Telkomsigma Group
Layanan Tetap
24/7,
BoD Hub
9.
FLOU Cloud, Karya Anak Bangsa SiapPastikan
Jadi Tumpuan
DalamLancar
Menuju
Digital
Telkomsigma Melakukan Kunjungan Posko
Indonesia 4.0
Siaga NatalServices,
dan Tahun
Baru 2020-2021
10.
Melalui Solusi Data Center & Cloud Computing
Telkomsigma
Raih GATRA
Awards 2020
11.
Raih 7 Penghargaan Top Digital Awards 2020, Telkomsigma Tutup Tahun 2020
Pastikan
Layanan Tetap Lancar 24/7, BoD
Dengan
Manis
Telkomsigma
Melakukan
Kunjungan
Posko
Siaga 24/7, BoD Telkomsigma Melakukan Kunjungan
12.
Pastikan
Layanan
Tetap
Lancar
Natal
dan
Tahun
Baru
2020-2021
Posko Siaga
Natal
dan
Tahun
Baru
2020-2021

Desember

Melalui Solusi Data Center & Cloud

Computing Services, Telkomsigma Raih
GATRA Awards 2020

FLOU Cloud, Karya Anak Bangsa Siap Jadi

Tumpuan Dalam Menuju Digital Hub Indonesia 4.0

INSIGHT TELKOMSIGMA

15

