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S TA KE H O LD E R S M E T RO DATA
yang kami hormati
Bulan Agustus akan menjadi bulan yang bersejarah karena kami akan
menyelenggarakan Metrodata Solution Day 2019 (MSD2019) untuk tahun yang ke-16
kalinya. Tidak hanya kerja keras dalam mengumpulkan mitra bisnis kelas dunia, namun
juga menjadi tonggak keberhasilan atas konsistensi dalam penyelenggaraan kegiatan
tersebut. Kegiatan seminar & eksibisi sehari penuh mengangkat tema Big Data &
Secured DevOps: Centre of Your Digital Transformation yang akan berlangsung di Raffles
Hotel Jakarta. Dan untuk pertama kalinya, MSD 2019 menghadirkan DevOps Indonesia,
Data Science Indonesia, DevSecOps komunitas. MSD 2019 didukung 11 platinum, 12
gold dan 5 exhibitions sponsor dengan jumlah 11 pembicara, 2 customers talk serta
40 track sessions. Tentu saja kami sangat menanti kehadiran serta dukungan dari Anda
semua.
Saat ini PT Synnex Metrodata Indonesia resmi distribusikan NEXSTGO, Laptop Twoin-One Pertamanya AVITA MAGUS 12.2” di Indonesia dengan memasarkan seri AVITA
dan Nexstgo. Sedangkan PT Mitra Integrasi Informatika meluncurkan chatbot SAMI
(Sahabat MII) yang berbasiskan solusi 3Dolphins untuk meningkatkan pengalaman
dalam melayani para pelanggan. SAMI adalah Sahabat MII dengan profil robot, energik,
berwawasan luas, dan sigap membantu Sahabat MII 24x7.
Prestasi berupa penghargaan dalam kuartal dua tahun ini kami terima dari principles
APC, Dell EMC, DELL Technologies, IBM, Microsoft, Oracle, Red Hat, Symantec,
Thermaltake, distributor Central Data Technology, Tech Data, Virtus, serta corporate
business user kami Bank Indonesia. Selamat! Simak juga artikel berbagai dinamika yang
beragam.
Artikel Solusi dan Produk kami suguhkan untuk menjadi acuan bagi kebutuhan
para pelanggan kami. Info Solusi tentang Logitech Video Collaboration, Symantec,
Rubrik, Veritas Resiliency Platform, Big Data & Augmented Reality, DevOps, RPA UIPath,
F5, Ubiquiti, AutoCAD, Solid Edge, VMware. Serta Tutorial Mengenal RHEL 7 Network
Virtualization & UIPath Studio. Sedang Info Produk kami tampilkan MSI Trident X Plus 9th,
Supermicro, dan Sennheiser Speakerphones Series.

Salam INOVASI,

Susanto Djaja
Presiden Direktur
PT Metrodata Electronics Tbk
Ju li 2 019
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PT. Metrodata Electronics Tbk

DAFTAR ISI

APL Tower 37th Floor, Suite 3,
Jl. Letjen S. Parman Kav. 28,
Jakarta 11470, Indonesia
(62-21) 293 45 888,
(62-21) 293 45 899
info.metrodata@metrodata.co.id,
sales@soltius.co.id,
ContactUs@metrodata.co.id,
sales@myicontech.com,
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RT 75 Strat 1, Balikpapan 76125
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21,31% dari Laba Bersih

08 3Dolphins Membantu

PT. Soltius Indonesia

Health, Safety &

Rp61,38 Miliar

Yogyakarta

18

#METRODATA

22 Working With Heart

BERPRESTASI

Edisi Khusus MSD 2019

SOLUSI

DINAMIKA

FOKUS

5

DINAMIKA

23 Inspirasi Digital
Business Platform

24 Inspirasi Security

24

25 SOLTIUS Selenggarakan
SAP Info Day

26 Intel OpenVINO

TM

Hackathon 2019
Road Show

30 Integrated your Cyber
and Datacenter Defense
at The Heart of Digital

26

Transformation

31

Symantec Email
Security Solution

32 Inspirasi Work-Life 360
34 Workshop VxRail Test
Drive for Technical
Decision Maker

SOLUSI

42 Visualisasi Big Data
dengan Augmented Reality

35 Inspirasi AI - Chatbot

46 Mengenal DevOps

36 Inovasi Hybrid IT

48 Veritas Resiliency Platform

Infrastructure

(VRP)

37 Inspirasi Pilar Cloud &

50 4 Alasan Perusahaan Anda
Membutuhkan Kolaborasi

Security

38 Inspirasi Pilar Security –
Digital Business Platform

39 The Qlik Analytics Tour

Video Dan 1 Alasan Untuk
Tidak Menggunakannya

52 Tingginya Adaptasi
Terhadap Aplikasi Berbasis
Cloud dan Tantangannya

40 INSPIRASI SECURITY:

54 ROBOTIC PROCESS

Penerapan Regulasi
Pengelolaan Data

AUTOMATION

Organisasi

56 RUBRIK: What is Cloud
Data Management?

58 F5 SSL Orchestrator dan
Dynamic Service Chains

62 VMware PKS, Integrate
Kubernetes into your
VMware SDDC Stack

Desain dengan Cloud dan
Mobil Device

66 Perbedaan Data Backups
dan Data Archives

67 Peran Infrastruktur
Converged dan

60 UBIQUITI: Point to Point

54

Hyper-Converged dalam
Transformasi IT

68 Tutorial:
Sekilas UIPath Studio

77 Supermicro,
New Generation X11

72 Tutorial:
Mengenal RHEL 7 Network
Virtualization: Virtual

78 Sennheiser Speakerphone
Series

Bridge dengan
Linux Bridge

76 MSI Trident X Plus 9

th

25

48

65 Solid Edge Collaboration

| i9-9900K |

79 Info Training Metrodata
(July - September 2019)

Technology

Ju li 2 019

6

FOKUS

DINAMIKA

SOLUSI

(Kiri-Kanan) Direksi Metrodata: Agus Honggo Widodo, Direktur; Randy Kartadinata, Direktur; Susanto Djaja, Presiden Direktur;
Sjafril Effendi, Direktur dan Ketut S. Kamayana, Presiden Direktur PT Soltius Indonesia sebelum Paparan Publik berlangsung.

Metrodata

Bagi Dividen Rp61,38 Miliar
21,31% dari Laba Bersih tahun 2018
F O T O : Ristauli Oktavia Haloho

Pada tanggal 27 Mei 2019, PT Metrodata
Electronics Tbk (“Metrodata”), perusahaan
yang bergerak di bidang Distribusi, Solusi,
dan Konsultasi Teknologi Informasi &
Komunikasi (“TIK”) yang sahamnya
tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak
tahun 1990 (IDX: MTDL), memutuskan
untuk membagikan dividen, sebesar total
Rp61,38 miliar atau 21,31 persen dari laba
bersih tahun 2018 yang tercatat sebesar
Rp288 miliar. Hal itu diputuskan dalam
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Tahunan untuk tahun buku 2018 yang
digelar hari ini.
J uli 20 19

Presiden Direktur Metrodata, Susanto
Djaja mengungkapkan, “RUPS Tahunan
telah memutuskan pembagian dividen
atas pencapaian yang menggembirakan
di tahun 2018. Tentunya, ini tidak terlepas
dari kinerja yang dihasilkan oleh seluruh
pemangku kepentingan.” RUPS tersebut
juga menyetujui Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
termasuk Laporan Direksi dan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
untuk tahun buku 2018.

Susanto menambahkan, “Ke depan,
sebagai perusahaan TIK yang telah
berpengalaman lebih dari 40 tahun,
Metrodata akan terus mengembangkan
ketiga lini usaha di bidang distribusi,
solusi, dan konsultasi untuk mendukung
upaya transformasi digital para klien kami
yang sejalan dengan roadmap pemerintah
untuk memasuki industri 4.0 yang disebut
‘Making Indonesia 4.0’.”
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(Kiri-Kanan) Manajemen PT Metrodata Electronics Tbk: Agus Honggo Widodo, Direktur; Randy Kartadinata, Direktur;
Susanto Djaja, Presiden Direktur; Ben Aristarchus Widyatmodjo, Wakil Presiden Komisaris; Lulu Terianto, Komisaris Independen;
Sjafril Effendi, Direktur saat RUPS berlangsung.

(Kiri-Kanan) Manajemen PT Metrodata
Electronics Tbk: Susanto Djaja, Presiden
Direktur; Ben Aristarchus Widyatmodjo,
Wakil Presiden Komisaris; dan Lulu Terianto,
Komisaris Independen sedang bertanya
jawab dengan pemegang saham.

Lebih lanjut, pada Kuartal I-2019,
Metrodata
membukukan
penjualan
sebesar Rp3,2 triliun, meningkat 8,2%.
Dan laba bersih yang dibukukan adalah
Rp85,63 miliar, atau meningkat 33,5%
dibanding Kuartal I-2018. Kinerja positif
tersebut
ditunjang
oleh
tingginya
kesadaran akan perlunya transformasi
digital ke arah revolusi industri 4.0.

Pertumbuhan usaha Metrodata ini
tentunya tidak bisa dibangun tanpa
adanya dukungan sumber daya manusia
yang handal. Didukung oleh lebih dari
600 orang konsultan TIK dalam proses
implementasi aplikasi dan jasa TIK,
Metrodata juga memberikan jasa kepada
para pelanggan korporatnya sebanyak
420 developer dan 800 technical support
yang ditempatkan di kantor pelanggan
korporat.

Pada siang harinya, dilaksanakan
Paparan Publik dengan agenda MTDL
in Brief, ICT Industry in Indonesia,
Company Overview (Distribution, Solution,
Consulting), Financial Highlight dan 2019
& Beyond.

(Sumber: Siaran Pers Metrodata)
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Transforming Customer Experience Through Conversational Services.

3Dolphins Membantu

Transformasi Pengalaman Pelanggan
Melalui Solusi Conversational Services

F O T O : Ristauli Oktavia Haloho

3Dolphins, solusi chatbot dan social CRM
terintegrasi kelas enterprise, pada 24 April
2019 mengumumkan kemampuan baru
yang bertujuan membantu transformasi
pengalaman
pelanggan
melalui
conversational
services.
Bersamaan
dengan ini, PT Mitra Integrasi Informatika
(MII)—salah satu entitas Metrodata
Group yang fokus di bidang Solusi TIK
meluncurkan chatbot SAMI (Sahabat
MII) yang berbasiskan solusi 3Dolphins
untuk meningkatkan pengalaman dalam
melayani para pelanggan.

J uli 20 19

SAMI adalah singkatan dari Sahabat
MII dengan profil robot, energik,
berwawasan luas, dan sigap membantu
Sahabat MII 24x7. SAMI merupakan
persona bot yang dibuat oleh MII untuk
memberikan pengalaman yang berbeda
dan lebih baik kepada pelanggan
MII. Melalui SAMI, MII menjawab tren
komunikasi dari pelanggan yang lebih
menyukai instant messaging (chatting)
karena bersifat lebih personal. SAMI
memiliki platform teknologi Artificial
Intelligence
yang
memampukan
menjawab pertanyaan dari pelanggan

senatural mungkin selayaknya melakukan
chat dengan manusia. SAMI memberikan
informasi kepada pelanggan MII berupa
informasi produk/solusi, kegiatan dan
promo, permohonan dan pengaduan.
Rian Novianto, Business Development Director dan Co-Founder dari
PT
InMotion
Inovasi
Teknologi,
menjelaskan
conversational services
adalah metode menghantarkan layanan
bisnis kepada pelanggan layaknya sebuah
percakapan melalui penerapan Artificial
Intelligence (AI) pada chatbot.
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Rian Novianto, Business Development
Director dan Co-Founder
PT InMotion Inovasi Teknologi.

Demo Chatbot LINE @Official SAMI oleh
Cokky Saut Monang Turnip, Product
Evangelist PT Mitra Integrasi Informatika.

“Melalui kemampuan conversational
services ini, peran chatbot tidak hanya
sekadar menjawab pertanyaan atau
menangani masalah yang disampaikan
pelanggan, seperti dalam customer
support. Lebih jauh dari itu, chatbot
berperan untuk membangun hubungan
jangka panjang dengan pelanggan.
Ujungnya, perusahaan dapat memberikan
customer experience yang lebih baik bagi
pelanggannya,” paparnya.
Rian mengatakan 3Dolphins mengembangkan kemampuan conversational
services dalam solusi chatbot-nya ini
berdasarkan kebutuhan unik di masingmasing industri. Hal ini karena setiap
industri memiliki proses bisnis, praktik
terbaik, alur kerja dan basis pengetahuan
yang berbeda-beda.

Herryanti Herman, Direktur PT Mitra
Integrasi Informatika mengatakan bahwa
“Saat ini perilaku generasi milenial
membutuhkan media yang instan untuk
membantu aktifitas mereka sehari-hari
sehingga berdampak pada perubahan
perilaku salah satunya memerlukan
informasi cepat dan akurat. Dibandingkan
dengan media telepon, maka generasi
milenial lebih memilih chatting sebagai
channel interaksi. Didukung dengan
salah satu pilar Metrodata yaitu digital
business platform, MII mengembangkan
teknologi robot Artificial Intelligence
yang ditujukan untuk berkomunikasi
langsung dengan Sahabat MII melalui
situs www.mii.co.id dan LINE (@mii_
metrodata). Diharapkan pendekatan ini
dapat diterima dengan baik dan semakin
memudahkan interaksi dan komunikasi
antara MII dan Sahabat MII. Selain

menjual, mengimplementasikan, dan
menggunakan solusi tersebut, kami akan
menawarkan solusi 3Dolphins kepada
pelanggan kami.”
Hari ini 3Dolphins bersama dengan
MII mendemonstrasikan bagaimana conversational services bekerja melalui
seminar teknologi bertema “Mentransformasikan Pengalaman Pelanggan melalui Conversational Services.”
Seminar teknologi ini membahas
pentingnya Conversational Services di era
serba digital saat ini. Para peserta seminar
ini adalah para decision maker bidang
Teknologi Informasi (TI) yang berasal dari
industri layanan keuangan, pendidikan,
telekomunikasi, properti, transportasi,
kesehatan, teknologi.

(Sumber: Siaran Pers PT InMotion Inovasi Teknologi dan PT Mitra Integrasi Informatika)
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Prof. Suyanto, Rektor Universitas AMIKOM Yogyakarta saat memberikan kata pembuka.

Agus Honggo Widodo, Direktur PT Metrodata Electronics Tbk saat memberikan kuliah umum.

Executive Lecture Metrodata di
Universitas AMIKOM Yogyakarta
T E K S : Melani Dwi Nastiti

F O T O : Universitas AMIKOM Yogyakarta

PT Metrodata Electronics Tbk (Metrodata) mendapat
kesempatan untuk memberikan executive lecture di Universitas
AMIKOM Yogyakarta dalam rangka Seminar Nasional &
Launching AMICTA 2019. Executive Lecture kali ini disampaikan
Agus Honggo Widodo, Direktur PT Metrodata Electronics Tbk
dengan tema “Disruption Industry 4.0 How Technology Change
Your Life”. Kuliah umum yang berlangsung di Universitas
AMIKOM Yogyakarta Cinema dihadiri sekitar 250-300 mahasiswa.

Campus Touring

J uli 20 19

Selain memberikan kuliah umum, Agus Honggo bersama
rombongan juga mengikuti talk show dengan Prof. Suyanto,
Rektor Universitas AMIKOM Yogyakarta mengenai dunia kerja
dan teknologi saat ini dilanjutkan dengan campus touring.
Selama campus touring, Prof. Suyanto memperkenalkan proses
pembuatan animasi mulai dari awal 2D, 3D, effect, studio dubbing
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Manajemen PT Metrodata Electronics Tbk bersama pengurus Universitas AMIKOM Yogyakarta.

hingga proses finishing dari film animasi tersebut. Kemudian melihat ruang incubator
AMIKOM, sebuah wadah yang memberikan kesempatan kepada para mahasiswa
AMIKOM yang memiliki segudang ide kreatif untuk mengembangkan diri. Termasuk
segudang prestasi yang dimiliki AMIKOM yang telah diakui dunia (21/6).

Agus Honggo Widodo,
Direktur PT Metrodata Electronics Tbk
(kanan) menerima tanda mata yang
diserahkan oleh Prof. Suyanto, Rektor
Universitas AMIKOM Yogyakarta (kiri).

Seluruh peserta Seminar Nasional & Launching AMICTA 2019.
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#METRODATA
BERPRESTASI
PT Metrodata Electronics Tbk
IBM
Top Cloud Business Partner

PT Synnex Metrodata Indonesia
Thermaltake
APC
2018 East Asia,
Pacific & Japan
Top Distributor
Award

Best Distributor Award

Oracle
ASEAN Partner of
the Year – VAD

Microsoft
ODR – Highest Business Contribution

Symantec
ID Distributor
Top Growth Mid
Market FY19

Dell EMC
Most Valuable
Distributor of FY19

Dell EMC
Geox Distributor
of FY19

J uli 20 19

SOLUSI

DINAMIKA

FOKUS

13

PT Mitra Integrasi Informatika

Bank Indonesia
The Most Cooperative Vendor 2019

DELL
Technologies
Exceptional Partner of
the Year 2019 – APJ

Central Data
Technology
Top Pipeline

Red Hat
FY19 Commercial
Partner of the Year

Tech Data

Red Hat

Outstanding
Contributor FY2019

FY19 Advanced
Partner of the Year

Symantec
ID Outstanding
Opportunity
Registration
Partner FY19

Virtus
Best Service
Partner of the
Year 2018
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Health, Safety & Environment (HSE)

Sanitasi Dispenser Air Minum
Dispenser air minum sangat praktis dan banyak dipakai di mana-mana, baik di rumah, di perkantoran maupun di tempat
umum lainnya. Dispenser ini dianggap sangat praktis karena sumber airnya dari galon yang sudah steril, bisa menghasilkan
air panas, dingin dan natural.

Akan

tetapi, dibalik kepraktisannya tersebut, dispenser juga
bisa menjadi sumber penyakit apabila airnya tercemar bakteri
patogen dan endapan bahan kimia karena jarang dibersihkan.
Contoh bakteri patogen yang berbahaya antara lain adalah
bakteri e coli yang menyebabkan diare dan bakteri salmonela
typhi yang menyebabkan tipus.
Sedangkan bahan kimia yang mungkin mengendap dalam
tabung penampung air antara lain arsen, flour, cadmium,
alumunium, besi dan seng. Endapan bahan kimia ini akan
mempengaruhi pH (tingkat keasaman) air.
Agar dispenser tetap aman digunakan, maka harus selalu
dijaga agar air minum dalam dispenser tidak tercemar bakteri
J uli 20 19

patogen dan endapan bahan kimia, dengan cara melakukan
sanitasi secara rutin dan berkala.
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1. Sanitasi secara rutin
Sanitasi secara rutin ini harus
dilakukan
setiap
penggantian
galon air. Tujuannya adalah untuk
mencegah agar kotoran dari luar
yang membawa bakteri patogen
tidak masuk ke dalam dispenser dan
mencemari air minum yang ada di
dalam dispenser. Cara praktis yang
bisa dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Membersihkan
setiap
galon
air yang akan dipasang pada
dispenser.
Dianjurkan
untuk
membersihkan
setiap
galon
air yang akan dipasang pada
dispenser dengan lap basah agar
galon air terbebas dari kotoran dan
debu yang melekat pada dinding
galon. Setelah itu, sebelum
memasangkan galon air pada
tempatnya, bagian ujung galon
harus di bersihkan dengan tisu
sanitasi (sanitizer tissue) yang
telah disediakan oleh pabrik
pengolah air minum.

demi sedikit, karena pada setiap
penggantian galon air, selalu ada air
yang tersisa ± 1liter dalam tabung
penampung air.
Lama-kelamaan kotoran dalam tabung
penampung air akan semakin banyak,
dan kalau tidak dibersihkan akan
mempengaruhi kualitas air minum
dalam dispenser tersebut.
Oleh sebab itu, dianjurkan untuk
melakukan sanitasi berkala setiap
3 bulan sekali, atau lebih sering
apabila air sudah terlihat keruh atau
berbau.

Baking soda/jeruk lemon akan bekerja
membersihkan endapan mineral pada
permukaan tanki penyimpanan.
Sanitasi berkala:
Setiap 1 bulan sekali = 8 sendok
makan baking soda + air 5 L
Setiap 3 bulan sekali = 2 jeruk lemon +
air 5 L
3. Setelah ± 4 jam didiamkan, buka
drain plug untuk menguras tabung
pemanas/pendingin. Biarkan sisa air
keluar semua.

Adapun cara melakukan sanitasi secara
berkala adalah sebagai berikut:
1. Matikan aliran listrik ke dispenser
dengan mencabut
stop kontak.
2. a. Untuk jenis dispenser galon di atas,
masukkan cairan baking soda/jeruk
lemon ke dalam tangki penampung
dalam dispenser dan diamkan selama
± 4 jam.

4. Tampung air sisa dalam ember agar
tidak membasahi lantai. Bilas beberapa
kali sampai bersih. Setelah bersih,
pasang kembali drain plug tersebut.
5. Pasang kembali galon air mineral.

Bagian bawah
galon yang kotor
bisa menjadi
sumber bakteri

b. Membersihkan lubang masuk
air ke penampung (untuk jenis
dispenser galon di atas) atau
selang/saluran penghisap air
(untuk jenis dispenser galon
dibawah) dari galon ke dispenser.
Cara
membersihkannya
ialah
dengan cara mengusap lubang
dan selang penghisap air dengan
tisu sanitasi.

2. Sanitasi secara berkala
Sanitasi
ini
dilakukan
untuk
membersihkan tabung penampung
air yang ada dalam dispenser dari
endapan kotoran yang terbawa
masuk. Kotoran ini terbentuk sedikit

b. Untuk jenis dispenser galon di
bawah, setelah galon diisi air dan jeruk
lemon/baking soda, pasang selang/
saluran penghisap air dari galon ke
dispenser, sambungkan aliran listrik
dan nyalakan tombol Hot & Cold.
Cabut aliran listrik dan matikan tombol
setelah 30 menit.

6. Hidupkan kembali aliran
listrik.
7. Dispenser siap digunakan.
Sanitasi dispenser air minum ini harap
dapat diterapkan di rumah Anda masingmasing.
Salam sehat selalu.

Siti Heni
Isminingsih
Administrator Sr.,
Strategic Presales 1
dept. HSE Officer
Siti.Isminingsih@mii.co.id
contact@mii.co.id

Sumber: Buku Manual Dispenser Sharp - Permenkes RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan kualitas air minum
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hiburan di rumah. Tersedia empat
pilihan desain penuh gaya bercita rasa
tinggi khas AVITA MAGUS yang dapat
disesuaikan dengan kepribadian masingmasing pengguna, yakni Seashell Pink,
Steel Blue, Charcoal Grey dan Pastel
Violet. Tepat untuk fashionista yang
mendambakan sebuah perangkat yang
fungsinya bisa diganti-ganti dengan
cepat, bisa difungsikan sebagai laptop
dan bisa difungsikan sebagai tablet.

Synnex Metrodata
Indonesia Resmi

Distribusikan NEXSTGO,
Laptop Two-in-One
Pertamanya AVITA
MAGUS 12.2” di Indonesia
Bertema Color Up Your Life, AVITA MAGUS 12.2” Siap Warnai Produktivitas
Kalangan Muda Indonesia yang Penuh Optimisme dalam Berkeatifitas

Pada

16 Mei 2019, bintang baru
industri komputasi mobile, NEXSTGO,
meluncurkan seri terbarunya dari brand
laptop kelas pemula, AVITA, yakni AVITA
MAGUS 12.2” di Indonesia. Selaras
dengan komitmennya untuk senantiasa
menghadirkan terobosan serta keunikan
baru bagi penggunanya, AVITA MAGUS
12.2” meluncur di pasar dengan berbagai
suguhan menarik – terutama bagi
kalangan muda yang aktif dan penuh
semangat berkreativitas.
Salah satu identitas AVITA, sebagai
salah satu brand dari NEXSTGO, adalah
semangat dalam mengusung nilai-nilai
kemajemukan, sentuhan personal, dan
kemerdekaan dalam berkreativitas. AVITA
MAGUS 12.2” yang diluncurkan adalah
laptop two-in-one pertama yang siap
J uli 20 19

mendukung aktifitas para pribadi aktif
yang tidak hanya ingin meningkatkan
produktifitas di tengah mobilitasnya
yang tinggi, namun juga mencintai
keberagaman, fashion berkelas, dan
kreatifitas positif yang tak terbatas.
Untuk itu, selain diperkuat dengan
teknologi andal bagi entry level, AVITA
MAGUS 12.2” dihadirkan dengan warnawarna menarik dan bernuansa muda dan
enerjik, ringan untuk dibawa kemanamana, versatilitas yang beragam, dan
material yang berkualitas. Desain laptop
AVITA MAGUS 12.2 “2-in-1 dibuat simpel,
berbalut cangkang, dan berbahan metalik.
AVITA MAGUS 12.2” two-in-one
hadir dengan layar sentuh IPS 1920 x
1200, cocok digunakan untuk menonton

Cara mengubah fungsi laptop menjadi
tablet atau sebaliknya dapat dilakukan
dengan sangat mudah. Cukup dengan
membuka braket yang terpasang, lalu set
detachable keyboard, maka perangkat
yang dikehendaki siap digunakan.
Pengguna juga dapat mengubah-ubah
mode dari dan ke fungsi laptop maupun
tablet menurut kebutuhan.
Dengan
AVITA
MAGUS
12.2”,
pengguna
dapat
dengan
mudah
memenuhi
kebutuhan
komputasinya
dengan penuh semangat, baik ketika
mengakses hiburan, maupun ketika
menuntaskan tugas sekolah, kuliah, atau
kegiatan komputasi keseharian. Desainnya
yang menarik, menjadikan aktifitas
komputasi kalangan muda generasi digital
dapat dilakukan dengan tetap penuh
gaya.
Peminat laptop two-in-one penuh
gaya ini dapat memperolehnya di Official
Shop AVITA di Shopee, Lazada, Blibli.com,
Tokopedia, JD.ID, dan toko-toko komputer
di seluruh Indonesia. Kehadirannya juga
didukung 16 Service CenMIter di kotakota besar di Jawa, Bali, serta Medan,
Batam, dan Makassar. Selain keenambelas
service center tersebut, AVITA juga
didukung 96 Authorized Service Partners
(ASP) yang tersebari dari Banda Aceh
hingga Jayapura.
Sebagai salah satu distributor terbesar
di Indonesia, PT Synnex Metrodata
Indonesia turut ambil bagian sebagai
distributor Nextgo untuk memasarkan
seri AVITA dan Nextgo di Indonesia.
(Sumber: Siaran Pers Nexstgo)
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Ibu Masnuah, Pengurus Yayasan Peduli Nurani Umat menerima
donasi yang diserahkan oleh Susanto Djaja, Presiden Direktur
PT Metrodata Electronics Tbk.
Susanto Djaja, Presiden Direktur PT Metrodata Electronics Tbk
membuka buka puasa bersama.

Peduli

Buka Puasa
Bersama

Metrodata
Group

Dalam rangka memperingati bulan Ramadhan, jelang
berbuka puasa, keluarga besar Metrodata Group
bersilaturahmi melalui kegiatan amal yang bermanfaat,
dilanjutkan berbuka puasa bersama.

Ibu Masnuah bersama Manajemen Metrodata Group.

Anak-anak menerima bingkisan.

T E K S : Melani Dwi Nastiti
F O T O : Ristauli Oktavia Haloho

Setelah membuka silaturahmi, Susanto Djaja, Presiden Direktur
PT Metrodata Electronics Tbk berkenan memberikan donasi
kepada Yayasan Peduli Nurani Umat yang diterima oleh Ibu
Masnuah. Donasi yang diterima sebanyak Rp45 juta merupakan
hasil penggalangan dana dari karyawan dan Metrodata Group.
Selain itu, Metrodata Group juga memberikan bingkisan berupa
perangkat alat sholat dan perlengkapan sekolah kepada anak
asuh Yayasan Peduli Nurani Umat. Dan mereka juga tampil
menyanyikan lagu-lagu religi Nasyid. Tausiah oleh Bapak
Bambang Sasongko menambah buka puasa menjadi lengkap
sambil mendengarkan ceramah keagamaan yang berisi pesanpesan moral dalam hal kebenaran dan kesabaran.

Tausiah oleh Bapak Bambang Sasongko.

Buka Puasa Bersama menjadi semakin meriah diselingi
dengan door prizes dan best dress. (17/05).
Kusyuk mendengarkan Tausiah.
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Metrodata Solution Day 2019 (MSD 2019) merupakan salah satu pesta atau
ajang unjuk pamer keanekaragaman solusi dan produk teknologi informasi milik PT
Metrodata Electronics Tbk (“Metrodata”). Dengan tema “Big Data & Secured DevOps:
Centre of Your Digital Transformation”, MSD 2019 menghadirkan 3 komunitas dalam
satu panggung untuk memberikan wawasan tentang Secured DevOps saat ini. Mereka
adalah komunitas DevOps, Data Science Indonesia dan DevSecOps. Dan dalam edisi
khusus MSD 2019, redaksi mengajak pembaca untuk berkenalan dengan mereka.

Hananto Wibowo Soenarto, Managing Director PT Narada Piranti Teknologi.

Hananto Wibowo Soenarto

Managing Director
PT Narada Piranti Teknologi (NaradaCode)

Memajukan Kelincahan Organisasi TI dengan
DevOps melalui Komunitas
T E K S : Ristauli Oktavia Haloho
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Meniti

karir mulai dari industri manufacturing, teknologi, hingga consulting,
Hananto saat ini menjabat sebagai
Managing Director dari NaradaCode,
perusahaan consulting dan training yang
membantu enterprise di era digital dengan
DevOps dan Digital Governance.
Terlepas
dari
kesibukannya
di
NaradaCode, Hananto sangat aktif dalam
komunitas, utamanya pada komunitas
DevOps Indonesia. DevOps adalah
pergerakan budaya dan profesional
yang menekankan komunikasi, kolaborasi, integrasi, dan otomasi untuk
meningkatkan alur kerja di organisasi,
yang utamanya berfokus meningkatkan
kolaborasi
pengembang
perangkat
lunak dan profesional operasional TI.
DevOps memungkinkan organisasi TI
untuk memberikan nilai bisnis yang lebih
besar dengan meningkatkan kemampuan
merancang, mengembangkan, menyebarkan, dan mengoperasikan perangkat
lunak dan layanan yang andal dengan
lebih cepat dan dengan kualitas yang

DINAMIKA

lebih baik dengan berfokus utama pada
value dan outcome.
Kurang lebih sudah 1,824 member
yang bergabung dalam komunitas
DevOps Indonesia, dan salah satu core
organizer komunitas tersebut adalah
Hananto. Aktifitas yang dilakukan antara
lain adalah saling berbagi ilmu TT
seputar DevOps, mengadakan event dan
#meetup dengan beberapa organisasi
dan enterprise seperti Bank BRI, Bank
Mandiri, Google Indonesia, hingga
PT. HM Sampoerna, Tbk, diharapkan
DevOps dapat membantu organisasi
untuk meningkatkan kapabilitas dalam
pembuatan
perangkat
lunak
dan
perubahan infrastruktur yang cepat
dengan tetap mempertahankan stabilitas
dan keandalan layanan. Banyak faktor
yang berperan dalam keberhasilan adopsi
DevOps, mulai dari perubahan budaya,
peningkatan kompetensi individu, tim
dan organisasi, peningkatan kapabilitas
dan dampak kepemimpinan, hingga
pada pilihan tools dan otomasi proses.
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Tidak dapat dipungkiri bahwa DevOps
memegang
peranan
penting
bagi
perkembangan kapabilitas digital di suatu
organisasi.
Tujuan dari komunitas DevOps
Indonesia adalah untuk memfasilitasi para
anggotanya untuk berbagi pengetahuan
dan pengalaman mengenai DevOps
dan membantu bagi yang ingin memulai
dengan DevOps. Hananto percaya bahwa
komunitas dapat membawa energi
positif bagi para member untuk berbagi,
mengembangkan wawasan, kompetensi
hingga mendorong motivasi untuk dapat
lebih maju dan menjadi lebih baik.
Kegigihan Hananto yang mempunyai
hobi bermain game computer dan para
volunteer
dalam
mengembangkan
komunitas ini menjadi inspirasi kepada
mahasiswa, profesional, hingga praktisi
untuk dapat menjadi lebih maju, dan juga
menyediakan suatu wadah profesional
untuk
maju
bersama
menghadapi
digitalisasi, dan menjadi lebih lincah.

Prasetya Dwicahya

Head of Data Science Indonesia

Semangat Bangkitkan Urgensi
Pemanfaatan Big Data di
Indonesia melalui Komunitas
Data Science
Prasetya Dwicahya,
Head of Data Science Indonesia.

Mengawali karir di sebuah organisasi
internasional pada tahun 2014 sebagai
Research Assistant/Data Analyst yang
menangani beberapa proyek seperti: (1)
Membantu Pemerintah Indonesia untuk

T E K S : Ristauli Oktavia Haloho

F O T O : Koleksi pribadi

menerapkan kebijakan Open Data, (2)
Membantu Pemerintah Indonesia dalam
menyediakan lokakarya untuk para
pejabat dan organisasi masyarakat sipil
tentang topik-topik Data Terbuka dan

(3) Mempelopori pengembangan Portal
Data Industri Ekstraktif Indonesia. Portal
ini berfungsi sebagai storage serba ada
untuk semua data yang terkait dengan
kegiatan industri ekstraktif di Indonesia,
Ju li 2 019
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misalnya:
produksi
minyak,
lisensi
pertambangan, pendapatan negara dari
industri ekstraktif, dan lain sebagainya.
Sejak tahun 2016 hingga sekarang,
Prasetya berkarir sebagai Analis Sektor
Publik
dengan
spesialisasi
Digital
Government dan Data for Development.
Beberapa tugas Prasetya antara lain
membantu
pemerintah
Indonesia
dalam merancang program beasiswa
baru untuk pegawai negeri sipil (PNS).
Memberikan
analisis
(statistik
dan
kebijakan) untuk mendukung konsep dan
implementasi program. Memberikan saran
kepada Pemerintah Indonesia tentang
implementasi
keterbukaan
Informasi
di
sektor
pertambangan.
Prasetya
juga berperan dalam pengembangan
produk-produk digital yang membantu
pemerintah daerah dalam melakukan
analisis kemiskinan yang disebut sebagai
SNaPA – Subnational Poverty Assessment.
Dengan
menyandang
predikat
Sarjana jurusan Teknik Komputer dari
Universitas Nasional Singapura, Singapura
pada tahun 2013, Prasetya juga aktif
di kegiatan sosial kampus seperti NUS
Perhimpunan Pelajar Indonesia dan Exxon
Mobil Campus Concert Crew. Melalui
kecerdasan, pengalaman dan bakat
yang dimiliki di bidang TI, Prasetya juga
memiliki sertifikat berlisensi yang cukup
mengembangkan
sayapnya
sebagai
praktisi IT & Data Science. Semangat yang
masih sangat mengalir di jiwa mudanya
membawa inspirasi Prasetya kembali ke
Indonesia untuk bekerja dan melakukan
beberapa kegiatan yang bermanfaat
di luar dari integritas dirinya di dalam
pekerjaan kantor.

SOLUSI

Di samping kesibukannya, Ia juga
aktif dalam komunitas yaitu Komunitas
Data Science Indonesia (DSI). Prasetya
sendiri sebagai Head of Data Science
Indonesia yang ikut mengembangkan
komunitas tersebut. Komunitas DSI
sendiri merupakan perkumpulan dari
para pekerja profesional data di Indonesia
terbesar di Indonesia yang memiliki tujuan
untuk mendorong kolaborasi masyarakat,
perusahaan, dan pemerintah untuk
memanfaatkan data untuk memberikan
nilai tambah kepada seluruh pihak.
Selain itu DSI juga memiliki peran untuk
mengedukasi berbagai pihak untuk
mendalami data science dan pentingnya
pemanfaatan data dalam pengambilan
keputusan yang lebih berkualitas.
Prasetya bertanggung jawab dalam
menetapkan arah strategis masyarakat,
mengawasi
keseluruhan
kegiatan
komunitas,
dan
mendorong
DSI
mewujudkan visinya: Untuk meningkatkan
kesejahteraan karyawan melalui data. Data
Science bukanlah pekerjaan satu orang,
persona jaringan dimulai dari data science,
pengembang web, dosen, hingga analis
media.
Harapan dari komunitas ini adalah
agar dapat membawa antusiasme dalam
ilmu data untuk tumbuh dan berkembang
di dalam masyarakat Indonesia pada
khususnya. Mendorong lebih lanjut
tentang kemungkinan dalam menerapkan
pendekatan Data Science di masyarakat
Indonesia. Maka untuk membuka peluang
tersebut, komunitas DSI ini meyakini
bahwa tindakan dan interaksi mereka
harus bersifat eksploratif, mendorong,
dan melibatkan organisasi, praktisi, dosen

maupun mahasiswa. Dengan demikian
melalui event dan artikel-artikel yang
dibuat oleh para anggota komunitas
DSI dapat bermanfaat bagi anggota di
dalamnya maupun bagi orang lain yang
ingin memperdalam ilmu mengenai Data
Science.
Semangat yang ada dalam tim
DSI ini pernah dituangkan pula dalam
sebuah event besar dengan menggelar
Data Science Weekend (DSW) di tahun
2016 dan 2018. Realisasi event tersebut
merupakan suatu keterdesakan tersendiri
bagi generasi muda untuk memiliki
kemampuan mengolah data karena di
masa kini dan mendatang seluruh aspek
kehidupan manusia akan tercatat dan
menjadi bagian dari Big Data. Melalui
konferensi dan pelatihan di DSW, DSI
sebagai pihak penyelenggara meyakini
bahwa kreatifitas mengolah data menjadi
suatu makna dan informasi yang berguna
dan penting yang dapat membawa
masyarakat Indonesia ke masa depan
yang lebih baik.
Semangat yang disebarkan oleh
Prasetya dan komunitas DSI dalam
mengembangkan komunitas ini untuk
berbagai
pengalaman,
memberikan
inspirasi dan pergerakan bagi para
mahasiswa
maupun
praktisi
yang
pekerjaan mereka berhubungan dengan
IT dan Data Science ataupun bagi mereka
yang hanya ingin menambah ilmu dapat
bergabung di dalam komunitas ini sebagai
anggota karena komunitas ini terbuka
untuk umum. Melalui komunitas DSI,
diharapakan agar generasi muda lebih
melek teknologi dan dapat bangkitkan
Urgensi Data Science di Indonesia.

Nadira Bajrei

IT Continues Improvement and Knowledge Management Lead
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

DevSecOps, Tim ‘Pengamanan’ Proyek
dalam Satu Atap
T E K S : Melani Dwi Nastiti
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semua perusahaan, itulah DevOps.
Lantas bagaimana dengan DevSecOps?
Konsep DevSecOps adalah implementasi
keamanan dalam lingkungan DevOps.
Sederhananya,
di
DevSecOps
kita
merancang
untuk
keamanan
dan
melakukan itu sementara kita merancang
dan mengintegrasikan kode untuk fungsi
suatu produk atau jasa. Untuk melakukan
hal tersebut, kita perlu memiliki peran
dan tanggung jawab yang jelas untuk
kebutuhan terintegrasi, pengembangan
terpadu dan tim terpadu.

Nadira Bajrei, IT Continues Improvement
and Knowledge Management Lead,
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Berkecimpung

dalam
dunia
teknologi informasi tentu menjadi sebuah
kebanggaan yang notabene banyak
didominasi oleh kaum pria. Belum lagi jika
dalam sebuah proyek kadang kedudukan
seorang wanita kurang mendapat ‘dihati’.
Namun tidak demikian dengan Nadira
Bajrei, IT Continues Improvement
and Knowledge Management Lead,
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., justru
kebalikannya. Memiliki talenta luar biasa
dalam hal DevSecOps membuat Nadira
dipercaya sebagai Community Leader,
DevSecOps Indonesia.
Tidak hanya mengintegrasikan tim
pembangunan dan tim pengoperasian
serta fungsi lain yang terkotak-kotak
namun lebih kepada kunci daripada
keberhasilan dalam setiap proyek pada

Terkait dengan event MSD 2019,
Nadira akan hadir sebagai pembicara
dalam
salah
satu
sesi
mewakili
komunitas DevSecOps dengan topik
Increasing Agility Through DevSecOps.
Menurutnya, di era digital transformasi
saat ini banyak perusahaan berlombalomba untuk menerapkan agility di
perusahaannya. Banyak practises yang
dapat diterapkan, salah satunya adalah
DevOps. Namun hal tersebut masih
kurang dalam meningkatkan agility
karena untuk development aplikasi
masih
mengesampingkan
aspek
security aplikasi. Sehingga security
dirasa masih menghambat tingkat agility
perusahaan.
Dengan
menerapkan
sebuah practice baru dari DevSecOps
di mana security dimasukkan ke dalam
proses pengembangan aplikasi dirasa
akan meningkatkan agility perusahaan.
Sehingga
pengenalan
mengenai
DevSecOps harus dilakukan secara terus
menerus dan juga menjadi salah satu cara
perusahaan untuk meningkatkan agility.
Peran Nadira tergambar dalam
pekerjaannya
saat
ini
seperti
melaksanakan
praktik
tebaik
dan
regulasi dalam hal meningkatkan dan
mengembangkan
proses
teknologi
informasi
dan
ketentuannya
serta
memantau secara berkala kelengkapan
dan mengumpulkan data teknologi
informasi yang memiliki kebijakan dan
prosedur. Termasuk mengelola dan
mengembangkan kerangka manajemen
sebagai
ilmu
pengetahuan
dalam
unit kerjanya. Bahkan Nadira masih
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meluangkan waktu untuk berbagi ilmu
dalam hal bisnis proses dan sistem
dengan rekan sekerja atau organisasinya.
Sebagai
Community
Leader
DevSecOps Indonesia, Nadira yang
memiliki pengalaman 9 tahun dalam
mengembangkan
kerangka
IT
Governance di beberapa perusahaan
swasta dan negeri ini bersama anggota
komunitas yang berjumlah 755 orang
dari lintas industri dan perusahaan secara
berkala mengadakan #meetup untuk
saling berbagi ilmu maupun berbagi
pengalaman.
Berbagai lisensi dan sertifikasi sudah
dimiliki Nadira yang hobi membaca,
renang bahkan kulineran di antaranya
DevOps Foundation, Certified Risk
Management Professional (CRMP) level
2, Certified Risk Management Officer
(CRMO), dan ITIL Foundation termasuk
keberhasilannya dalam menyelesaikan
berbagai proyek seperti IT Governance
Implementation, IT Master Plan and IT
Governance Development, IT Masterplan
Development
(ITMP),
PCI-DSS
3.0
Compliance, di beberapa perusahaan
besar serta menjadi Project Manager di
Continuous Integration Tools.
Menyelesaikan pendidikan sebagai
Sarjana
Informasi
Teknologi
dari
Universitas Paramadina, Jakarta pada
2006 dan memperoleh gelar Magister
Teknologi
Informasi
Universitas
Indonesia, Jakarta tahun 2010, spesialis
dari IT Governance selama 9 tahun ini
mengawali karir sebagai konsultan IT
Management di Pusilkom Universitas
Indonesia, Jakarta, kemudian berpindah
ke beberapa perusahaan namun tetap
setia dengan spesialisasi sebagai IT
Continuous Improvement, IT Governance
Risk Compliance Enthusiast dan IT Digital
Transformations.
Memiliki personal yang baik dan
motivasi tinggi dalam menyelesaikan
pekerjaan yang diberikan merupakan
salah satu ciri dari Nadira yang juga
memiliki analytical skill terbaik.
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kariernya, saat di usia 26 tahun mendapat
posisi sebagai Vice President. Sayangnya
karena kesibukan kuliah S2, Ratih harus
mengundurkan diri.

Ratih Triutami Wijayanti

WORKING

Sebagai Corporate Relations Manager
di sebuah universitas, Ratih lebih banyak
menangani layanan terhadap mahasiswa
dan alumni. Ratih menyadari bahwa
bekerja dalam dunia pendidikan tidak
dapat disamakan dengan berbisnis,
namun setengahnya adalah sosial. Dalam
divisi Career Development yang ditangani,
tanggungjawab yang harus diemban
diantaranya membentuk karakter yang
postif bagi students dalam menghadapi
dunia kerja, di samping juga dituntut
untuk membangun kepercayaan diri
students itu sendiri, terlebih 80% students
adalah peraih beasiswa dari luar Jakarta.
Selain itu, Ratih juga menjembatani
students untuk mendapatkan internship
dan pekerjaan.

WITH

HEART

“Fuel yourself with passion,
as in communication,
choose kind words
to bless many people.”
- Ratih Wijayanti

T E K S : Melani Dwi Nastiti
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Sepenggal

tahun 2013 dan sempat bekerja sebagai
dokter umum di RS UKI, ternyata bekerja
sebagai seorang medis tidak membuatnya
bahagia, bekerja dengan setengah hati.
Menjadi dokter hanya mengikuti kata
hati orang tua. Sejak kuliah, Ratih sangat
aktif mengikuti beberapa kegiatan seperti
Abang None Jakarta, Miss Scuba Diving,
Fun Fearless Cosmopolitan termasuk
freelance presenter di beberapa progam
TV. Hingga akhirnya bergabung di
Artha Graha Bank menjadi marketing
communication.
Ternyata,
pekerjaan
baru yang dilakoni Ratih sejalan dengan
hati, pekerjaan yang sangat disuka. Dan
selanjutnya Ratihpun ditawari pekerjaan
baru yang berkaitan dengan marcomm.
Panin Asset Management sebagai
Communication Lead dan Syailendra
Capital sebagai Head of Marketing
Communication. Ratih merasa saat bekerja
di Syailendra Capital adalah puncak

kalimat manis yang
membuat hati adem ini saya cuplik dari
salah satu medsos milik Ratih Triutami
Wijayanti,
Corporate
Relations
Manager,
Sampoerna
University—
yang merupakan salah satu entitas dari
Sampoerna Group.
Ratih memang gemar menuliskan
sesuai dengan kata hati. Menuangkan
segala kesukaan, keceriaan, motivasi
bahkan saat didera galau. Dengan
menulis, hati akan merasa tenang dan
orang yang membacapun merasa senang.
Selain itu, passion juga menjadi kata
kunci. Apa yang dikerjakan dan dilakukan
Ratih saat ini merupakan passion yang
‘tertunda’ yang menjadikan Ratih menjadi
semakin kuat.
Melewati masa kuliah di Kedokteran
Umum Universitas Kristen Indonesia
J uli 20 19

Meski bekerja dengan hati, tantangan
juga datang bergantian. Lingkungan yang
tidak terkondisikan, harus beradaptasi
dengan atasan dan rekan kerja termasuk
beradaptasi dengan job desc. Kita lakukan
yang terbaik yang kita bisa dengan sikap
yang baik juga niscaya menjadi salah satu
cara ampuh untuk bisa tetap mendapat
performa pekerjaan dan teman-teman
yang baik juga di tempat kerja.
Bekerja dalam lingkungan universitas,
sudah dipastikan diperlukan cara-cara jitu
agar students dapat terakomodasi dengan
tepat. Salah satu cara dengan membina
hubungan, khususnya general millennials
yang susah ditebak. Melalui pendekatan
yang tepat kita jadi lebih memahami apa
yang mereka inginkan dan apa yang bisa
kita berikan.
Di luar rutinitas pekerjaan, Ratih
melakukan hal-hal yang menyenangkan
dan membuat rileks seperti Pilates,
renang, membaca, camping termasuk
menulis hal-hal yang dialami dan curhatan
teman-teman. Kegiatan menulis ini
menjadi salah satu daya jual Ratih, aktif di
media sosial dan paham dari sisi branding
yang dimiliki akan menjadi peluru Ratih
dalam meningkatkan karier pekerjaan.
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Raphael Fabiano, IBM Global Market Cloud
Sales IBM Indonesia.
Kasriandi, Presales Consultant Manager Metrodata.

Inspirasi Digital
Business Platform

PT Metrodata Electronics Tbk (Metrodata) dan IBM berkolaborasi untuk
menyajikan informasi seputar solusi Cloud yang berlangsung di Ruang
Narcissus, Hotel Mulia, Jakarta (23/04).
Mohammad Rama Putra, Presales
Consultant Metrodata.

T E K S & F O T O : Ristauli Oktavia Haloho

Seminar ini dibuka oleh Kasriandi,
Presales Consultant Manager Metrodata.
Mengawali
seminar,
Kasriandi
memaparkan bahwa kini dunia semakin
terkoneksi secara digital. Perkembangan
teknologi
digital
semakin
dinamis
dengan munculnya beragam penyedia
jasa cloud computing & cloud storage.
Layanan public cloud berdampak pada
perubahan desain arsitektur TI. Workload
aplikasi dibagi menjadi model onpremise, off-premise, dan public cloud.
Pembicara pertama oleh Raphael
Fabiano, IBM Global Market Cloud Sales
IBM Indonesia yang membawakan materi
presentasi dengan topik “The Future of
Cloud Computing”. Raphael menjelaskan
bahwa cloud computing berkembang
sebagai solusi IT Hybrid di mana multiple
cloud digunakan pada berbagai industri.
Pengambil keputusan TI membutuhkan
mekanisme untuk menyederhanakan
pengelolaan, mengintegrasikan layanan,

dan mengotomasi perpindahan data pada
ekosistem multi cloud. Cloud workload
harus dapat diantisipasi dengan baik
dan mudah dikelola secara terpusat.
Untuk mencapai hal tersebut sebaiknya
perusahaan harus mampu membangun
infrastruktur TI yang responsif. Dengan
demikian seminar ini disediakan untuk
memberi wawasan teknologi mengenai
multi cloud management, robotic process
automation, dan konsep containerization.
Pembicara kedua oleh Mohammad
Rama
Putra,
Presales
Consultant
Metrodata yang membawakan materi
presentasi dengan topik “Embracing
Efficiency Through Robotic Process
Automation”. Rama Putra menjelaskan
bahwa kini manusia tidak dapat hanya
mengandalkan ilmu yang diperoleh
dari sekolah maupun kampus, namun
juga perlu menggali dan mempelajari
kompetensi lainnya dari berbagai sumber
untuk meningkatkan kreatifitas dan

produktifitas mereka dalam menghadapi
industri 4.0. Di beberapa perusahaan
di Indonesia sudah mulai banyak robot
atau pekerjaan karyawan yang dialihkan
ke mesin karena pekerjaan karyawan
tersebut melakukan banyak kegiatan
bersifat administratif secara berulang
sehingga dapat dialihkan otomatis
menggunakan mesin dengan teknologi
digital yang semakin canggih.
Lalu bagaimana dengan karyawan
yang digantikan pekerjaannya oleh
mesin? Mereka akan lebih fokus pada
pelayanan dan menjalin hubungan
kepada pelanggan di mana mesin tidak
dapat melakukan komunikasi lebih
humanis kepada manusia. Seminar ini
diharapkan dapat memberikan inspirasi
dan
pengalaman
baik
mengenai
bagaimana
teknologi
IBM
dapat
mendukung organisasi dalam mengelola
cloud workload dan multiple cloud secara
sederhana dan terpusat (23/4).
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Peserta Inspirasi Security.

Inspirasi Security

PT Metrodata Electronics Tbk (Metrodata) dan IBM berkolaborasi untuk
menyajikan informasi seputar Security yang diadakan di Sapori Deli, Hotel
Fairmont, Jakarta (2/5). Seminar dibuka oleh Christine Tejo, Product Marketing
Manager PT Metrodata Electronics Tbk dengan memaparkan bahwa dunia
sempat dikejutkan dengan berbagai serangan Hackers seperti peristiwa
ransomware. Dengan demikian organisasi semakin membutuhkan persiapan dan
keamanan yang tepat dalam menghadapi serangan Hackers yang semakin cerdik
karena mungkin serangan Hackers akan berevolusi ke bentuk cryptojacking.
T E K S & F O T O : Ristauli Oktavia Haloho

Christine Tejo, Product Marketing Manager
PT Metrodata Electronics Tbk.

Christian Natasaputra, IBM Security System
Channel Leader IBM Indonesia.

Slamet Firmansyah, IBM Security Technical
Expert IBM Indonesia.

Digit Oktavianto, Security Consultant
Manager PT Metrodata Electronics Tbk.

Pembicara pertama oleh Christian Natasaputra, IBM Security System Channel Leader
IBM Indonesia membawakan materi presentasi dengan topik “Artificial Intelligence
for A Smarter Kind of CyberSecurity”. Christian menjelaskan bahwa Cyber threats
konsisten berevolusi dari tahun ke tahun sehingga perusahaan dan industri perlu siap
dan sigap mempersiapkan strategi cyber security dengan baik dan mengambil langkah
preventif strategis untuk mengantisipasi serangan dan dampak kerugian bisnis. Artificial
Intelligence atau AI merupakan kecerdasan yang diciptakan di mesin, biasanya sistem AI
memiliki kemampuan untuk memperoleh informasi baru yang akan dikumpulkan agar
sistem AI menjadi lebih cerdas lagi seperti robot untuk menggantikan peran manusia
dalam pekerjaan. Maka AI dimanfaatkan juga dalam menjaga keamanan data yang
biasanya dilakukan oleh karyawan dalam organisasi.
J uli 20 19

Pembicara
kedua
oleh
Slamet
Firmansyah, IBM Security Technical
Expert IBM Indonesia yang membawakan
materi
presentasi
dengan
topik
“Integrated Security Platform with IBM
QRadar”. Dijelaskan bahwa cyber threats
konsisten berevolusi dari tahun ke tahun
sehingga perusahaan dan industri
perlu siap dan sigap mempersiapkan
strategi cyber security dengan baik dan
mengambil langkah preventif strategi
untuk mengantisipasi serangan dan
dampak kerugian bisnis. Produk dari IBM
ini merupakan salah satu solusi yang
ditawarkan sebagai persiapan dalam
menghadapi serangan Hackers. IBM
merupakan perusahaan berplat Amerika
Serikat bergerak di bidang produksi
dan penjualan perangkat keras maupun
perangkat lunak komputer. Pada tahun
2006, IBM meluncurkan Secure Blue,
desain perangkat keras berbiaya rendah
untuk enkripsi data yang dapat dijadikan
mikroprosesor.
Pembicara
ketiga
oleh
Digit
Oktavianto, Security Consultant Manager
PT Metrodata Electronics Tbk yang
membawakan materi presentasi dengan
topik “Continuous Adaptive Risk and
Trust Assessment Framework”. Digit
menjelaskan bahwa keamanan suatu
data sangat memiliki risiko yang tinggi
dalam kelangsungan suatu organisasi.
Hal pertama yang dilakukan dalam
pelaksanaan penilaian risiko adalah
pengenalan konsep penilaian risiko
kepada seluruh karyawan terutama bagian
IT Security. Pengenalan konsep keamanan
data bertujuan agar karyawan IT Security
mengenal dan memahami penilaian risiko
(risk assessment), teknik yang digunakan,
dan penanganan yang dipilih karena jika
data yang penting diserang oleh Hackers
akan berdampak buruk bagi perusahaan
maupun konsumen yang bersangkutan.
Sehingga perlu pelatihan dan pemaparan
khusus mengenai penanganan risiko
yang dihadapi organisasi secara efisien.
Seminar ini diharapkan dapat memberikan
inspirasi dan pengalaman baik mengenai
keamanan data, bagaimana teknologi
IBM dapat mendukung organisasi dalam
secara sederhana dan efisien.
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Selenggarakan
SAP Info Day
PT Soltius indonesia (SOLTIUS) kembali mengadakan acara SAP Info Day dengan
mengundang existing customer SOLTIUS yang menggunakan SAP Enterprise.
Dengan tema “Optimize Your Business & IT with SAP Enterprise Support”, acara
ini berlangsung di kantor SAP Indonesia, WTC Sudirman Jakarta Pusat (24/4).
T E K S & F O T O : Cisilia Geby Sapari
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Dibuka
oleh
Angela
Himawati,
Consulting Manager PT Soltius Indonesia,
memberikan gambaran mengenai alur
kerja support tim di SOLTIUS secara
general dan scope update dari Enterprise
support serta informasi dari lauchpad
seperti
maintenance
periode,
hot
news, security notes dan newsletter.
Kemudian dilanjutkan oleh Lalan
Purnama, Technical Consultant Senior
PT Soltius Indonesia. Sesi ini lebih
mengupas detil mengenai cara untuk
memaksimalkan fitur support yang ada
di sistem SAP seperti memaksimalkan
monitoring dan improvement melalui Early
Watch Alert (EWA) dan Technical
Quality Checks. Kedua servis tersebut
bersifat proaktif yang dapat membantu
pelanggan memonitor dan mengurangi
risiko kritikal problem seperti system down
dan lain-lain.
Dilanjutkan
oleh
Eko
Hartanto,
Country Support Manager SAP Indonesia,
membawakan
topik
“Snapshot
of
Optimization of Business and IT with
customer Value Experience Tools”.
Solution Manager 7.2 dengan full
application lifecycle di mana source
solman free untuk customer selama
membayar AMC (annual maintenance).
Fungsi di dalam solution manager
beragam, ada yang untuk project, deploy
changes, monitor dan koreksi dan request
to fulfill. Fungsi-fungsi ini dapat membantu
pelanggan
mengurangi
total
cost
ownership. Juga membantu pelanggan
untuk berinovasi, karena biasanya selama
ini untuk team IT di customer 70 persen
waktu mereka lebih untuk problemproblem operasional sehari-hari.
Sesi terakhir dibawakan oleh Ria
Widjaya, Maintenance Sales Manager SAP
Indonesia. Beliau menerangkan beberapa
tools dari CVE (customer value experience)
seperti Pathfinder, BSR report, dan lainlain yang dapat membantu perusahaan
mereview dan memberikan masukan
inovasi-inovasi apa saja yang dapat
dilakukan oleh perusahaan.

Peserta SAP Info Day.

Acarapun ditutup dengan santap siang
bersama dan networking.
Ju li 2 019
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David Hermawan, Head of IoTG Intel

Brandon Koh, Lead Engineer Intel

Jon J Kim, Lead Developer Intel

Alex Budiyanto, Chairman of Association
Cloud Computing Indonesia

Shaolead Ong, Director Business
Management Group Asia Intel

Setiaji, Kepala Dinas KOMINFO
Provinsi Jawa Barat

Intel OpenVINOTM Hackathon 2019
Road Show

Pada 28 Maret 2019, PT Synnex Metrodata Indonesia (SMI) bersama Intel
menginisiasi Artificial Intelligence of Things (AIoT) berkolaborasi dengan
ekosistem di seluruh Indonesia dengan meluncurkan Kompetisi OpenVINO™.
Sebagai gerbang kompetisi OpenVINO™, SMI mengundang seluruh para
pengembang di Indonesia untuk turut partisipasi sebagai salah satu wujud
visi SMI dalam memberdayakan pengembang di Indonesia untuk mendapat
teknologi terbaru dan terbaik.

TEKS
Thomas Himawan Suryanata,
Melani Dwi Nastiti
FOTO
Thomas Himawan Suryanata,
Melissa
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Hal tersebut tentu saja sejalan dengan
langkah pemerintah untuk “Menuju
Indonesia 4.0”. SMI bersama dengan Intel
dan Asosiasi Cloud Computing Indonesia
(ACCI)
berkolaborasi
mengadakan
rangkaian acara OpenVINO™ Hackathon
2019 melalui roadshow OpenVINO™
Workshop dengan mengundang para IT
Enthusiast di empat kota besar (Jakarta,
Bandung,
Yogyakarta,
Surabaya)
untuk datang dan mencoba langsung
pengalaman menggunakan OpenVINO™.

Jakarta: Dihadiri lebih dari 110 IT
Enthusiast.
Roadshow dimulai dari Jakarta pada 25
April 2019, bertempat di Luminor Hotel.
Pembicara yang datang membagikan
materi
OpenVINO™
adalah
David
Hermawan, Head of IoTG Intel; Brandon
Koh, Lead Engineer Intel; Jon J Kim,
Lead Developer Intel; Henry Huang,
Lead Engineer Synnex Technology
International
Corporation;
Herianto,
Technical Director SMI; dan Francis Kua,
Lead Engineer PSG Intel.
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Henry Huang, Lead Engineer Synnex
Technology International Corporation

Herianto, Technical Director SMI

Francis Kua, Lead Engineer PSG Intel

Andri Yadi, Wakil Ketua Asosiasi
IOT Indonesia dan CEO Dycodex

Brian Tsai, Senior Manager
AAEON Technology Inc

Malcolm Chen, Product Marketing Manager
IEI

OpenVINO™ Workshop Jakarta dibuka
oleh Melissa, Marketing Communication
SMI. “Hari ini kita akan belajar bersama
tentang OpenVINO™, sebuah teknologi
dari Intel yang akan memberikan inspirasi
dan banyak solusi untuk permasalahan di
Indonesia.”

mengakses teknologi Artificial Intelligence
sekarang ini sudah terbuka untuk umum.
Tidak perlu harus melihat dari jenjang
pendidikan dulu. Semua orang bisa
mengakses
dan
menggunakannya.
Intel dengan platform OpenVINO™ siap
memudahkan
masyarakat
Indonesia
untuk bisa menciptakan aplikasi dengan
tiga pondasi utama, yaitu Artificial
Intelligence, Computer Vision, dan Deep
Learning. Sebagai gambaran, David juga

memberikan beberapa contoh aplikasi
OpenVINO™ yang sudah dibuat oleh
beberapa brand terkenal seperti Gorilla,
Phillips, dan Siemens.

Dilanjutkan oleh David Hermawan
menjelaskan “Democratization of AI”.
David
memaparkan
bahwa
untuk

Brandon
Koh
melanjutkan
keseruan
OpenVINO™
Workshop
dengan memberikan contoh langsung
menggunakan ekosistem OpenVINO™
yang Intel miliki. Beliau mengajak peserta
untuk melihat kalau platform OpenVINO™

Peserta OpenVINOTM di Jakarta
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Peserta OpenVINOTM di Bandung

itu meliputi beberapa template seperti
emotion recognition, face recognition, dan
masih banyak lainnya hanya dengan plug
and play. Jadi, dari template tersebut pada
akhirnya diolah untuk menjadi solusi dari
permasalahan kehidupan sehari-hari.
Sedangkan Jon J Kim mengajak
para peserta untuk bersama-sama
membuat aplikasi sederhana dengan
OpenVINO™. Agar dapat menjalankan
aplikasi OpenVINO™ diperlukan sebuah
kamera. Pada sesi ini peserta bisa melihat
langsung mudahnya membuat sebuah
aplikasi.
Henry Huang - pembicara jauh datang
dari Taiwan menjelaskan lebih dalam
perihal teknikal dan logika berpikir ketika

Peserta OpenVINOTM di Yogyakarta
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menggunakan
OpenVINO™.
Secara
sistematis dan jelas, Henry mengajak
peserta untuk mengikuti step by step
membuat aplikasi berbasis OpenVINO™.
Dalam sesi lanjutan, Herianto yang
memaparkan mengenai penggunaan
Jupiter dalam OpenVINO™. Herianto
juga menjelaskan bagaimana cara
membuat source code atau coding dan
menganalisanya apabila tidak berfungsi.
Dan sebagai penutup OpenVINO™
Workshop
Jakarta,
Francis
Kua
memberikan
penjelasan
mengenai
perangkat keras dari Intel yang siap
untuk melahap seluruh aplikasi berbasis
OpenVINO™,
termasuk
memamerkan
teknologi dari perangkat keras tersebut

yang sudah dipakai oleh berbagai merek
ternama di dunia.

Bandung: Teknologi yang
dipelajari adalah teknologi masa
depan di Jawa Barat.
Roadshow selanjutnya diadakan di
Bandung pada 8 Mei 2019, bertempat
di Novotel Hotel dengan menghadirkan
pembicara Alex Budiyanto, Chairman of
Association Cloud Computing Indonesia
dan Shaolead Ong, Director Business
Management Group Asia Intel.
Workshop dibuka oleh Alex Budiyanto
dengan mempresentasikan mengenai
pentingnya cloud computing dalam
ekosistem Artificial Intelligence. “Kini
artificial intelligence sudah menjadi hal
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umum. Masyarakat dari latar belakang
apa pun sudah mulai membicarakan ini,”
ucapnya.

Manager AAEON Technology Inc dan
Malcolm Chen, Product Marketing
Manager IEI.

Setelah
Alex,
Shaolead
Ong
menyampaikan rasa terima kasih atas
antusiasme hadir dalam OpenVINO™
Workshop Bandung. Dan sesi berikutnya
sama seperti OpenVINO™ Workshop
Jakarta.

AAEON dan IEI adalah dua brand yang
menjual market ready solution di bidang
Computer Vision, Artificial Intelligence,
dan Deep Learning. Dan mereka
membawa langsung contoh produk yang
menggunakan OpenVINO™ sebagai basis
piranti lunaknya.

Hadir pula Setiaji, Kepala Dinas
KOMINFO Provinsi Jawa Barat. “Teknologi
yang dipelajari pada hari ini adalah
sebuah teknologi yang ke depannya akan
menjadi solusi untuk berbagai isu di Jawa
Barat,” ujarnya.
Kemudian ada Andri Yadi, Wakil Ketua
Asosiasi IOT Indonesia dan CEO Dycodex.
“Selama ini kita cuma belajar di internet.
Nah, hari ini kita bisa belajar langsung.
Semoga ke depannya semakin banyak
aplikasi-aplikasi
yang
menggunakan
OpenVINO™ agar banyak problem bisa
diselesaikan.”

Yogyakarta: AAEON dan IEI,
dua brand yang menjual
market ready solution di bidang
Computer Vision.
OpenVINO™
Workshop
hadir
di
Yogyakarta pada 21 Mei 2019 bertempat
di JW Marriott Hotel. Pada even ini, Intel
turut mengundang Brian Tsai, Senior

Brian
memberikan
pemaparan
mengenai prospek ke depan dunia
Internet
of
Things.
Brian
juga
menambahkan
akan
pentingnya
keamanan
menggunakan
Computer
Vision. “Tidak perlu lagi menggunakan
banyak lampu dan sensor, kini cukup
menggunakan
kamera
saja
untuk
melacak, mengeksekusi, dan memberikan
laporan ke pusat kontrol. Banyak hal akan
menjadi lebih hemat, mudah, dan efisien.”
Malcolm
menjelaskan
mengenai
berbagai perangkat keras yang diperlukan
untuk menjalankan solusi computer vision
ini. Dirinya juga memberikan klasifikasi
kecocokan solusi dengan perangkat
kerasnya. Jadi perangkat keras yang
terjangkau pun bisa disesuaikan dengan
aplikasi-aplikasi yang sudah ada, hanya
saja ada beberapa fitur yang terpangkas.
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Surabaya: Kota terakhir
OpenVINO™ Hackathon 2019.
Setelah membagikan inspirasi di Jakarta,
Bandung, dan Yogyakarta, OpenVINO™
Workshop pun berakhir di kota Surabaya
pada 23 Mei 2019 bertempat di JW
Marriott Hotel.
Pada workshop ini Herianto kembali
mengingatkan bahwa tujuan diadakannya
OpenVINO™
Workshop
ini
adalah
OpenVINO™ Hackathon 2019.
OpenVINO™ Hackathon adalah sebuah
kompetisi untuk mengajak seluruh anak
bangsa berlomba memberikan solusi
TI di bidang Computer Vision dengan
menggunakan platform OpenVINO™ dari
Intel. Solusi yang dicari adalah solusi
dari permasalahan kehidupan seharihari. Pemenang dari OpenVINO™ ini akan
mendapatkan hadiah uang tunai dengan
total ratusan juta rupiah dan kontrak
kerja sama dengan PT Synnex Metrodata
Indonesia. Untuk info lebih lanjut
mengenai OpenVINO™, bisa bergabung
dengan grup telegram: https://t.me/
OpenVINO™ID
Dan bagaimana kelanjutan dari kontes
OpenVINO™ Hackathon 2019? Mari kita
tunggu hasil dan pengumuman pada 22
Agustus 2019.

Peserta OpenVINOTM di Surabaya
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Kegiatan ini dibuka oleh Lie Heng,
Direktur PT Synnex Metrodata Indonesia. Ia
memaparkan mengenai topik yang sudah
hangat dibicarakan beberapa tahun terakhir,
yaitu digital transformation dan bagaimana
persiapan untuk menghadapi tantangan ini
agar tetap relevan dan kompetitif di pasaran.
Di mana sebuah terobosan digital akan
berdampak besar pada cara bekerja organisasi
dan pelanggan.

Suasana pertemuan.

Integrated your Cyber
and Datacenter Defense
at The Heart of Digital
Transformation
PT Synnex Metrodata Indonesia bersama dengan Fortinet, APC, dan
EfficientIP menggelar kegiatan dengan tema “Integrated your Cyber and
Datacenter Defense at The Heart of Digital Transformation”.
T E K S : Thomas Himawan Suryanata, Melani Dwi Nastiti
F O T O : Niken Permana Putri

Setelah itu Hartato, Fortinet Security
Consultant memberikan sambutan dari
Fortinet. Hartato menjelaskan bahwa Fortinet
merupakan Top 4 dunia perusahaan public
cybersecurity. Perusahaan ini menyediakan
banyak solusi di bidang jaringan, infrastruktur,
cloud, dan IoT Security. Sejauh ini, Fortinet
sendiri memiliki 400.000+ pelanggan dengan
$14.3B Mkt Cap. Sebuah gambaran akan
perusahaan dengan reputasi baik yang dapat
menjaga kepercayaan sekaligus menjwab
kebutuhan pasar.
Kemudian Ady Prasetyo, Technical Advisor
APC by Schneider Electric memaparkan
mengenai pentingnya piranti keras yang
tangguh
untuk
mentransformasikan
perusahaan ke arah digital dan otomasi.
Berbagai solusi yang APC miliki mulai dari
back up power, cooling modules, sampai ke
kamera yang siap mengawasi Datacenter
Anda.

Ady Prasetyo, Technical Advisor APC by
Schneider Electric.

Lie Heng, Direktur PT Synnex Metrodata
Indonesia.

Sesi terakhir pada acara ini adalah
EfficientIP yang diwakilkan oleh Rudy
Wibowo, Regional Sales Director dengan
menjelaskan mengenai Typical Heart Attack
in Digital World. Hal-hal yang sekiranya vital
dan penting untuk dilindungi dari berbagai
ancaman di dunia digital. Perlindungan inilah
yang disediakan oleh EfficientIP agar Anda
dijamin tidak lagi merasakan heart attack.
Rudy mempresentasikan sebuah teknologi
yang melindungi jaringan perusahaan secara
sederhana dengan teknologi yang dimiliki
EfficientIP, yaitu solusi DNS-DHCP-IPAM (DDI).
Teknologi ini akan mendorong efisiensi bisnis
melalui fondasi infrastruktur yang gesit, aman,
dan andal. Tidak hanya itu EfficientIP juga
mengaktifkan komunikasi IP dan otomasi pintar.

Hartato, Fortinet Security Consultant

Rudy Wibowo, Regional Sales Director
EfficientIP.

Pertemuan yang berlangsung di Harris
Vertu, Jakarta ditutup dengan undian dan
networking (24/6).
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itu pemeliharaan untuk Symantec ini
sangat rendah walaupun mempunyai
kemampuan
proteksi
yang
tinggi.
Tentunya, ini semua dapat diaplikasikan
dalam jaringan cloud, atau hybrid.

Grady Utama, Product Marketing Manager
Symantec PT Synnex Metrodata Indonesia.

Rizki, Tim Presales
PT Synnex Metrodata Indonesia.

Symantec Email
Security Solution
PT Synnex Metrodata Indonesia dan Symantec berkolaborasi menggelar
kegiatan bertajuk “Symantec Email Security Solution”, mengenai pentingnya
keamanan pada email. Mengingat email saat ini sudah menjadi kebutuhan di
setiap perusahaan. Ancaman melalui email juga kian marak saat ini. Oleh karena itu
Symantec menjamin No Spam, No Phishing, dan No Problem. Layanan Symantec
mulai dari Symantec Endpoint Protection Cloud, Email Security Services, dan
Email Security Cloud.
T E K S : Thomas Himawan Suryanata, Melani Dwi Nastiti
F O T O : Thomas Himawan Suryanata

Setelah selesai menjelaskan SEP, Rizki
melanjutkan ke topik berikut, yaitu Email
Security Services (ESS). Serangan email
semakin hari semakin canggih. Di sinilah
solusi ESS ini dapat menjadi jawaban
permasalahan ini. ESS menyediakan
perlindungan mulai dari cloud-based
platforms, termasuk di dalamnya Microsoft
Office 365 dan G Suite. Solusi ini juga
dapat mendeteksi akan adanya email
yang mengandung ransomware dan
spear-phishing. Sistem pertahanan dalam
ESS ini menggunakan multi layers of
protection, threat isolation, spam filtering,
dan analisa security email terdepan.
Selain itu, Rizki juga memaparkan untuk
merancang jaringan mulai dari arsitektur
keamanan jaringannya dimana Symantec
melindungi secara menyeluruh.
Acara yang berlangsung di Caribou
Coffee – Senopati, Jakarta kemudian
ditutup dengan kuis kecil, games untuk
membagikan door prize dan foto bersama
(25/6).

Pertemuan dibuka oleh Grady Utama, Product
Marketing Manager Symantec PT Synnex Metrodata
Indonesia menyambut antusiasme peserta yang
hadir. Selesai memberikan sambutan, dilanjutkan
dengan ice breaking, peserta diajak oleh MC
untuk bermain game Oreo. Setelah keseruan ice
breaking selesai, peserta diajak untuk melihat lebih
jauh mengenai ancaman-ancaman apa saja yang
bisa disebarkan melalui email dan pentingnya
peran Symantec dalam menjaga email Anda.
Ice breaking game yang diikuti para peserta di awal seminar.

Rizki, Tim Presales PT Synnex Metrodata
Indonesia menjelaskan mengenai Symantec
Endpoint Protection (SEP) dan mengapa harus
menggunakan layanan Symantec ini. SEP adalah
one stop solution untuk melindungi perangkat
laptop, desktop dan server di jaringan dari
malware dan risiko yang tidak diinginkan. SEP juga
merupakan kombinasi proteksi untuk melawan virus,
worms, Trojan horses, rootkits, zero-day attacks,
spyware yang bermutasi, dan adware. Rizki juga
menjelaskan dengan segala bentuk perlindungan

Peserta yang beruntung mendapat door prize.

Ju li 2 019

32

FOKUS

DINAMIKA

Herryanti Herman, Direktur PT Mitra Integrasi Informatika.

SOLUSI

Anggi Yoga, Technical Consultant, HP Indonesia.

Inspirasi Work-Life 360
PT Mitra Integrasi Informatika dan HP Indonesia berkolaborasi menggelar kegiatan “Inspirasi Work-Life 360” yang dibuka
oleh Herryanti Herman, Direktur PT Mitra Integrasi Informatika.
T E K S : Ristauli Oktavia Haloho, Melani Dwi Nastiti

F O T O : Ristauli Oktavia Haloho

Pada era transformasi digital, organisasi membutuhkan teknologi
inovatif dengan kualitas yang dapat memberdayakan sumber
daya organisasi agar fleksibel terhadap perubahan, mendukung
kinerja dan dinamika mobilitas organisasi, namun tetap memiliki
jaminan terhadap keamanan sistem informasi. Terutama pada
zaman ini, para pekerja didominasi oleh generasi Milenial yang
berumur sekitar 19-32 tahun, dimana gaya mereka bekerja
berbeda dengan karyawan yang berumur di atas 32 tahun
sehingga banyak tantangan yang terjadi demi meningkatkan
produktifitas. Kemudian pembukaan seminar ini lanjutkan juga
oleh Alice Kurniawan, Distributor & Commercial Channel Director
HP Indonesia dengan menyampaikan kata sambutan kepada
peserta seminar yang telah hadir.

Alice Kurniawan, Distributor & Commercial Channel Director
HP Indonesia.
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Pembicara pada seminar ini yaitu Anggi Yoga, Technical
Consultant, HP Indonesia yang membawakan materi “HP Work
Life 360, Focus on Reinventing the Workforce, Workstyle, and
Workspace, Device as a Service”. Hewlett-Packard yang lebih
dikenal sebagai HP, adalah salah satu perusahaan teknologi
informasi terbesar dunia fokus pada kepuasan pengalaman
pelanggan dan berkomitmen untuk mendukung bisnis organisasi
dalam bertransformasi di era digital untuk mencapai performa

SOLUSI

DINAMIKA
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Khianto Liang, Sr. Channel Executive - Multi National Account,
Microsoft Indonesia.

Krismayadi, Presales Technical Consultant, HP Indonesia.

maksimal. Dalam presentasi tersebut dipaparkan bahwa dunia
tak pernah berhenti mengalami perubahan sehingga berdampak
pula pada konsep bekerja yang dialami oleh para pegawai
terutama pada generasi Milenial. Bagi generasi milenial, konsep
kerja sekarang tidak sama dengan zaman dulu. Kini bekerja tidak
hanya berpatokan pada aturan dalam cubicle di kantor dengan
hal yang kaku. Sistem kantor bersifat hierarki yang dibawa oleh
generasi sebelumnya perlahan akan bergeser. Oleh karena
itu, kini beberapa kantor sudah menyesuaikan sistem mereka
dengan gaya bekerja versi generasi muda yang kekinian terutama
melalui teknologi dan dapat bekerja di mana saja.

produk unggulan dari HP Indonesia. Printer HP dirancang
dengan teknologi yang canggih dan kini dapat terhubung
sebagai alat support dalam bermain games. Bisnis masa kini
memerlukan kualitas printer, keandalan, efisiensi, dan nilai
cetak yang tidak tertandingi. Menggerakkan produktifitas dan
profitabilitas, apa pun ukuran atau industri dapat dijalankan
dengan layanan cetak terkelola dari HP. Diharapkan seminar yang
berlangsung di Avec Moi Restaurant ini memberikan inspirasi
dan pengalaman baik mengenai bagaimana teknologi HP dapat
mendukung organisasi dalam bertransformasi di era digital dan
berperforma maksimal (10/4).

Pembicara kedua pada seminar ini yaitu Khianto Liang, Sr.
Channel Executive - Multi National Account, Microsoft Indonesia
yang membawakan materi presentasi “Make the Shift”. Khianto
memaparkan kecanggihan teknologi yang dapat mengubah
gaya hidup masyarakat seperti transportasi yang dulu harus
mengendarai kendaraan pribadi sendiri atau menunggu di halte
untuk naik bis ke kantor, tetapi sekarang lebih praktis karena
dapat berangkat ke kantor dengan transportasi yang dipesan
secara online. Divisi penjualan dan konsumen (CDS) bekerja
dengan mitra yang ekosistem untuk merancang, membangun,
dan menjual portofolio terbaik mereka yang menyenangkan
konsumen dan menghasilkan followers di seluruh dunia.
Lalu pembicara ketiga pada seminar ini yaitu Krismayadi,
Presales Technical Consultant, HP Indonesia yang membawakan
materi presentasi “Managed Service”. Dalam sesi ini dipaparkan
mengenai pelayanan dan kecanggihan dari produk HP terutama
printer HP. Masyarakat Indonesia lebih banyak mengenal HP
dari produk komputernya, namun printer HP tidak kalah menjadi
Ju li 2 019
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Katharine Wahyuri, Partner Sales Specialist Dell EMC Indonesia
membuka workshop.

SOLUSI

Kumar Seethapathy, VxRail Global Instructor sedang memimpin
workshop.

Workshop VxRail Test Drive
for Technical Decision Maker
Dell EMC VxRail Test Drive merupakan kerjasama antara PT Mitra Integrasi Informatika bersama Dell EMC dan VMware yang
diperuntukkan bagi pelanggan. Dalam kesempatan kali ini para pengguna tidak hanya diberikan pengetahuan dan manfaat
solusi Hyper-Converged Infrastructure (HCI), tetapi juga mencoba langsung HCI VxRail Appliance yang merupakan solusi
hasil rekayasa Dell EMC dan VMware. Para pelanggan dapat merasakan kemudahan dan kenyamanan dari VxRail untuk
membantu modernisasi Data Center dan menjawab tantangan transformasi digital.
T E K S & F O T O : Rudy Ananda Limiadi

Workshop yang berlangsung di Ruang
Sulawesi, Hotel Shangri-La Jakarta
(10/4), dibuka oleh Katharine Wahyuri,
Partner Sales Specialist Dell EMC
Indonesia. Kemudian Kumar Seethapathy,
VxRail
Global
Instructor
langsung
memimpin workshop Dell EMC VxRail Test
Drive yang berlangsung sehari penuh.
Pada setengah hari pertama dipaparkan
konsep-konsep Hyper-Converge, vSAN,
VxRail Hardware & Smart Fabric Services,
System Design, dan Deployment &
Operations. Sedangkan sesi di sore
hari peserta dapat langsung mencoba
VxRail dari mulai Getting Started,
Cluster Monitoring & Maintenance,
Expansion dan Management. Para
peserta terlihat antusias mengikuti
workshop ini dengan banyak bertanya
baik saat sesi maupun saat istirahat.
Dell
EMC
VxRail
Appliances
adalah sistem hyper-converge dengan
pertumbuhan
tercepat
di
seluruh
dunia, dan menjadi standar dalam
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menyederhanakan dan memodernkan
penggunaan VMware, baik saat memulai
ataupun dalam proses Transformasi
TI. Dell EMC VxRail adalah HCI
Appliance yang didukung oleh platform
PowerEdge dan terintegrasi penuh
serta
pre-tested
dengan
VMware
vSAN. VxRail mempercepat adopsi
HCI dan menciptakan kepastian dalam
Transformasi TI.
VxRail Appliances diatur melalui
VMware vCenter Server yang sudah

terkenal
dan
dikenal
baik
oleh
para pengguna VMware, sehingga
memudahkan integrasi VxRail ke dalam
Infrastruktur TI mereka yang sudah ada.
VxRail Appliances juga dilengkapi Dell
EMC mission-critical data services seperti
replikasi, backup, dan cloud tiering tanpa
biaya tambahan. VxRail Appliances juga
menjadi fondasi platform infrastruktur
yang memudahkan penerapan solusi
tingkat lanjut VMware SDDC seperti
NSX, vRealize Automation dan vRealize
Operations.

SOLUSI

Herryanti Herman, Direktur PT Mitra
Integrasi Informatika.

DINAMIKA

Rian Novianto, Co-Founder and Business
Development Director, PT InMotion Inovasi
Teknologi.
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Cokky Saut Monang Turnip, Product
Evangelist PT Mitra Integrasi Informatika
mendemokan produk sekaligus
soft launching SAMI.

Inspirasi AI - Chatbot
PT Mitra Integrasi Informatika (MII) dan PT InMotion Inovasi Teknologi menggelar kegiatan tentang “Inspirasi AI-Chatbot”,
kolaborasi untuk menyajikan informasi seputar chatbot. Seminar dibuka oleh Herryanti Herman, Direktur PT Mitra Integrasi
Informatika dengan memaparkan bahwa kini perilaku generasi milenial membutuhkan media yang instan untuk membantu
aktifitas mereka sehari-hari, sehingga berdampak pada perubahan perilaku, salah satunya memerlukan informasi cepat
dan akurat. Dibandingkan dengan media telepon, maka generasi milenial lebih memilih chatting sebagai channel interaksi.
T E K S : Ristauli Oktavia Haloho, Melani Dwi Nastiti

MII mengembangkan teknologi robot
Artificial Intelligence (AI) yang ditujukan
untuk berkomunikasi langsung dengan
Sahabat MII. SAMI adalah singkatan
dari Sahabat MII dengan profil robot,
energik, berwawasan luas, dan sigap
membantu Sahabat MII. SAMI merupakan
persona bot yang dibuat oleh MII untuk
memberikan pengalaman yang berbeda
dan lebih baik kepada pelanggan MII.
Pembicara pertama pada seminar
ini yaitu Rian Novianto, Co-Founder
and Business Development Director,
PT InMotion Inovasi Teknologi yang
membawakan
materi
presentasi
“Transforming
Customer
Experience
through
Conversational
Services”.
Beliau
menjelaskan
conversational
services adalah metode menghantarkan
layanan bisnis kepada pelanggan,
layaknya sebuah percakapan melalui
penerapan Artificial Intelligence (AI)
pada chatbot. Melalui kemampuan
conversational
services
ini,
peran
chatbot tidak hanya sekadar menjawab
pertanyaan atau menangani masalah

F O T O : Ristauli Oktavia Haloho

yang dsampaikan pelanggan, seperti
dalam customer support. Lebih jauh
dari itu, chatbot berperan untuk
membangun hubungan jangka panjang
dengan pelanggan. Perusahaan dapat
memberikan
customer
experience
yang lebih baik bagi pelanggannya.
3Dolphins mengembangkan kemampuan
conversational services dalam solusi
chatbot-nya ini berdasarkan kebutuhan
unik di masing-masing industri. Hal ini
karena setiap industri memiliki proses
bisnis, praktik terbaik, alur kerja dan basis
pengetahuan yang berbeda-beda.
Pembicara kedua pada seminar
ini yaitu Cokky Saut Monang Turnip,
Product Evangelist PT Mitra Integrasi
Informatika yang membawakan demo

produk kemudian soft launching SAMI
yang memiliki platform teknologi AI
yang mampu menjawab pertanyaan dari
pelanggan senatural mungkin selayaknya
melakukan chat dengan manusia.
Fokus chatbot dalam Conversational
Services adalah membangun hubungan
jangka panjang dengan pelanggan, jadi
lebih dari sekadar menangani masalah
dan menjawab pertanyaan. Diharapkan
dalam
seminar
yang
berlangsung
di Ruang Jasmine 5, Hotel Ayana
Midplaza (23/4) ini dapat memberikan
inspirasi dan pengalaman AI-Chatbot
baik mengenai bagaimana teknologi
3Dolphins dapat mendukung organisasi
dalam bertransformasi di era digital dan
berperforma secara maksimal.

Pembicara dalam seminar.
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Robbi Saputra, Product Marketing PT Mitra
Integrasi Informatika.

SOLUSI

Budi Ezedin, Solutions Architect Data
Center PT Synnex Metrodata Indonesia.

Yusuf Budi Mulia, Solutions Architect Data
Center PT Synnex Metrodata Indonesia.

Inovasi Hybrid IT
Infrastructure

PT Mitra Integrasi Informatika dan CISCO berkolaborasi menyajikan seminar
seputar Integrasi Pengelolaan Hybrid & Multicloud Data Center yang
diselenggarakan di Lounge XXI Plaza Indonesia, Jakarta (25/4). Seminar dibuka
oleh Robbi Saputra, Product Marketing PT Mitra Integrasi Informatika dengan
menyampaikann bahwa Cloud merupakan salah satu inovasi teknologi yang
paling signifikan selama dekade terakhir ini, sehingga materi presentasi yang
dibawakan oleh para pembicara sangat menarik untuk diulas.
T E K S & F O T O : Ristauli Oktavia Haloho

Pembicara pertama oleh Budi Ezedin, Solutions Architect Data Center PT Synnex
Metrodata Indonesia membawakan materi presentasi dengan topik “Data Center CISCO Multicloud”. Budi mengajak peserta seminar untuk mengenal terlebih dahulu
mengenai Cisco System (CISCO) merupakan perusahaan global yang menjual jaringan
dan komunikasi teknologi, peralatan dan pelayanan untuk transportasi data, suara dan
video ke seluruh dunia. Produk CISCO ditujukan kepada Organisasi bisnis, Institusi
umum, Perusahaan telekomunikasi dan segala jenis ukuran bisnis. Untuk data center
dan multicloud maka peningkatan adopsi layanan cloud, pola desentralisasi data,
transformasi TI ke lingkungan hybrid, sudah berbanding lurus terhadap tantangan yang
dihadapi oleh Organisasi TI. Untuk mampu mempertahankan tata kelola, dibutuhkan

Peserta Hybrid & Multicloud Data Center.
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kepatuhan terhadap kebijakan, kualitas
keamanan informasi, fleksibilitas, dan
dapat memaksimalkan TCO. Dengan
demikian seminar ini disediakan untuk
memberi informasi dalam mempersiapkan
masa depan bisnis integrasi pengelolaan
Hybrid & Multicloud Data Center.
Pembicara kedua oleh Yusuf Budi
Mulia, Solutions Architect Data Center
PT
Synnex
Metrodata
Indonesia
membawakan materi presentasi dengan
topik “CISCO Meraki - Cloud Managed
IT”. Teknologi infrastruktur data center
terbaru CISCO, dengan kemampuan
mengotomasi konektifitas hybrid melalui
unified
management,
memastikan
data center hybrid & multicloud dapat
dikelola dalam framework policy terpusat
secara sederhana. Saat ini bisnis
CISCO bergerak di dua bagian segmen
yaitu produk dan pelayanan. Dengan
mengikuti seminar ini diharapkan dapat
memberikan inspirasi dan pengalaman
baik mengenai bagaimana teknologi
terbaru infrastruktur Data Center CISCO
dapat menyederhanakan pengelolaan
hybrid & multicloud data center organisasi,
namun tetap memastikan tata kelola
dan kepatuhan terhadap kebijakan tetap
diprioritaskan.

SOLUSI

Hariyo Eko Nugroho Nusantoro,
Product Marketing Manager
PT Mitra Integrasi Informatika.

DINAMIKA

Tock Hiok Ng, CISSP, Senior Manager
Systems Engineering VMware Singapore.

Inspirasi Pilar
Cloud & Security

PT Mitra Integrasi Informatika dan VMware berkolaborasi dalam mengadakan
seminar teknologi dengan tema “Inspirasi Pilar Cloud & Security” yang
dilaksanakan di Ruang Lotus 6 Hotel Ayana, Jakarta (30/4).
T E K S : Ristauli Oktavia Haloho, Melani Dwi Nastiti
F O T O : Ristauli Oktavia Haloho

Hariyo Eko Nugroho Nusantoro, Product Marketing Manager PT Mitra Integrasi
Informatika membuka seminar dengan paparan mengenai jaringan yang memegang
peranan penting dalam menentukan kelancaran bisnis. Selama bertahun-tahun,
apabila berkenaan dengan penyedia layanan jaringan, bisnis hanya mempunyai satu
pilihan pertimbangan, yaitu perangkat keras. Namun perangkat keras mempunyai
keterbatasan fisik, sehingga bisnis perlu beralih ke teknologi yang efektif dan efisien.
Pembicara pertama pada seminar ini yaitu Tock Hiok Ng, CISSP, Senior Manager
Systems Engineering VMware Singapore menyampaikan materi presentasi dengan
topik “Network & Security Challenges”. Tock Hiok Ng memaparkan bahwa teknologi
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Felix Ivan, Senior Systems Engineer
VMware Indonesia.

VMware NSX Virtualisasi Software &
Network mengefisiensikan 87% waktu
TI dalam mempersiapkan jaringan untuk
aplikasi baru. Layanan jaringan berupa
switching, routing, load balancing, dan
firewall beralih bentuk dari piranti keras
ke piranti lunak, sehingga memungkinkan
perusahaan melakukan efisiensi CapEx
Servers & Security, OpEx pengelolaan
piranti keras, meningkatkan produktifitas
waktu kerja IT Admin & End Users, dan
memberikan jaminan proteksi keamanan
data & informasi perusahaan.
Pembicara kedua pada seminar ini
yaitu Felix Ivan, Senior Systems Engineer
VMware
Indonesia
menyampaikan
materi presentasi dengan topik “Rise of
Containers in Enterprise, Introduction
to Kubernetes & Container Networking,
NSX-T Operational Tools & Availability”.
Felix memaparkan bahwa VMware
NSX merupakan virtualisasi jaringan
dan security platform untuk SDDC
(Software Defined Data Center). Dengan
demikian NSX dapat mem-virtualisasikan
existing network organisasi Anda dan
mentransformasi operational network
organisasi Anda menjadi lebih cepat
dalam
hal
penyediaan
perangkat
jaringan dan lebih ekonomis dengan
membentuk operasional model jaringan
yang baru. Diharapkan seminar ini
dapat membantu organisasi dalam
meningkatkan produktifitas TI dengan
teknologi
virtualisasi
software dan
network memperkenalkan Kubernetes dan
container networking.

Peserta Inspirasi Pilar Cloud & Security.
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Patricia Karina Atmajaya,
Product Marketing Specialist
PT Mitra Integrasi Informatika.

DINAMIKA

SOLUSI

Rajesh Deepchandani,
Channel Director, End User
Computing, Asia Pacific & Japan
VMware Singapore.

Panji Agrika, Country Sales
for Digital Workspace,
VMware Indonesia.

Adi Nugraha, Senior Solution
Architect PT Mitra Integrasi
Informatika.

Inspirasi Pilar Security –
Digital Business Platform
PT Mitra Integrasi Informatika dan VMware berkolaborasi menggelar seminar teknologi dengan tema
“Inspirasi Pilar Security – Digital Business Platform” yang diselenggarakan di Ruang Lotus 1, Hotel Ayana, Jakarta (30/4).
T E K S : Ristauli Oktavia Haloho, Melani Dwi Nastiti

F O T O : Ristauli Oktavia Haloho

Seminar dibuka oleh Patricia Karina Atmajaya, Product Marketing
Specialist PT Mitra Integrasi Informatika. Menurutnya pada
era digital ini Business User umumnya dapat dengan mudah
mengakses aplikasi dan data perusahaan melalui aplikasi onpremise & cloud-based. Maka seminar ini difokuskan pada
Workspace ONE.

Pembicara kedua pada seminar ini yaitu Panji Agrika,
Country Sales for Digital Workspace, VMware Indonesia yang
menyampaikan materi presentasi dengan topik “UEM Overview
& Demo”. Dalam demo yang dibawakan beliau memaparkan
bahwa tren Mobile Workforce di era digital saat ini secara efektif
telah meningkatkan produktifitas karyawan dan bisnis karena
tidak ada lagi keterbatasan waktu dan tempat. Namun demikian,
kemudahan digital tersebut ternyata juga menghadirkan potensi
risiko keamanan bagi data dan informasi organisasi.

Pembicara pertama pada seminar ini yaitu Rajesh
Deepchandani, Channel Director, End User Computing, Asia
Pacific & Japan VMware Singapore yang menyampaikan materi
presentasi dengan topik “Transform IT with VMware Workspace
ONE”. VMware adalah sebuah piranti lunak virtualisasi yang
bisa digunakan untuk membuat virtual machine. Sebenarnya
nama VMware diambil dari nama perusahaan pembuat piranti
lunak yaitu VMware, Inc. Mesin virtual adalah sebuah sistem
operasi atau aplikasi yang dipasang pada perangkat lunak dan
melakukan peniruan terhadap perangkat keras yang dijalankan.
Dengan demikian para pengguna bisa merasakan hal yang
sama pada perangkat keras dengan mesin virtual. Kini mesin
virtual sudah banyak diterapkan di beberapa perusahaan dan
digunakan oleh karyawan dalam bekerja.

Peserta Inspirasi Pilar Security – Digital Business Platform.
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Lalu pembicara ketiga pada seminar ini yaitu Adi Nugraha,
Senior Solution Architect PT Mitra Integrasi Informatika yang
menyampaikan materi presentasi dengan topik “Workspace One
Demo & Test Drive”. Perusahaan saat ini lebih membutuhkan
platform Digital Workspace yang mampu mengelola perangkat
dan memberikan proteksi keamanan atas aplikasi dan data
perusahaan, sehingga data dan informasi dapat diakses secara
aman oleh pegawai melalui perangkat mobile, sesuai tata kelola
yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Diharapkan seminar ini
dapat membantu organisasi dalam mempersiapkan masa depan
bisnis integrasi pengelolaan Hybrid & Multicloud Data Center.

SOLUSI

Bernardy Suhendara,
Division Manager - Analytic Division
PT Mitra Integrasi Informatika.

DINAMIKA

Qlik Customer Use Case dari Ebenezer
(Business User - PT. Suzuki Indomobil).
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Henry Tanu,
Presales Manager (Qlik Product)
PT Mitra Integrasi Informatika.

The Qlik Analytics Tour
T E K S : Ristauli Oktavia Haloho, Melani Dwi Nastiti

PT Mitra Integrasi Informatika (MII) dan
Qlik berkolaborasi mengadakan seminar
teknologi. Seminar dibuka oleh Bernardy
Suhendara, Division Manager - Analytic
Division PT Mitra Integrasi Informatika.
Dalam
pembukaan
ini,
Bernardy
Suhendara membawakan agenda seminar
dengan topik “Augmented Intelligence (AI)
in Qlik” yang diawali dengan pemaparan
sekilas mengenai profil MII yang adalah
salah satu entitas anak Metrodata
Group. Kemudian Bernardy menjelaskan
perkembangan zaman yang akan terjadi
di era Society 5.0 seperti yang terjadi
di negara Jepang. Qlik adalah sebuah
produk yang didirikan dari Swedia pada
tahun 1993 dan satu-satunya piranti
lunak Business Intelligence di pasar
yang memungkinkan untuk eksplorasi
terbuka yang dapat membuat hasil
nyata dan perubahan transformatif data.
Di
sesi
pertengahan
seminar
dihadirkan sesi Qlik Customer Use Case
dari Ebenezer (Business User - PT. Suzuki
Indomobil) yaitu salah satu pelanggan
yang sudah menggunakan produk Qlik.
Pada sesi tersebut Ebenezer berbagi
pengalaman menggunakan Qlik dalam
membantu Suzuki selama kurang lebih
dua tahun. Hingga perusahaan ini
bergerak lebih cepat ke depan dengan
solusi Qlik untuk mendapatkan nilai dan
pelaporan dari data yang cukup banyak
dalam bidang manufaktur. Laporan
analitik Qlik menunjukkan hasil generate

F O T O : Ristauli Oktavia Haloho

insight atas data yang dikelola lebih efektif
dan efisien.
Pembicara kedua adalah Henry Tanu,
Presales Manager (Qlik Product) PT Mitra
Integrasi Informatika. Henry membawakan
topik “Qlik in Action” dan sekaligus
memberikan demo produk. Qlik lebih
dari sekadar analitik data karena mampu
memberdayakan orang untuk membuat
penemuan
yang
bermakna
untuk
mendorong perubahan secara nyata.
Platform analisis data Qlik mendukung
portofolio lengkap dengan solusi yang
menyediakan analitik canggih di seluruh
spektrum
kebutuhan
BI
(Business
Intelligence). Beberapa produk Qlik antara
lain Qlik Sense, Qlik Analytics Platform,
QlikView, Qlik Core, Qlik Data Catalyst,
Value Added Products, dan Services.
Qlik Sense adalah aplikasi Business
Intelligence
yang
paling
powerful
dan sangat mudah digunakan untuk
standar visualisasinya. User interface
yang digunakan juga mudah dimengerti
untuk orang awam sekalipun. Qlik Sense

juga powerful dari segi integritas data
dan pengolahan data yang sangat
dinamis. Banyak fitur-fitur yang dapat
disajikan di Qlik Sense antara lain adalah
grafik berbentuk bar, pie, map maupun
kombinasi chart yang dinamis dan saling
terkait satu sama lain, sangat praktis
untuk Anda yang ingin menganalisa data
secara cepat dan akurat tanpa harus
mengolah data-data. Selain fitur grafik
ada juga fitur-fitur lain seperti filter, table
maupun pivotable dan banyak fitur lain
yang sangat membantu sekali dalam
mengolah ataupun menganalisa data
lebih cepat dan akurat. Kelebihan Qlik
adalah Associative Function & In Memory
Technology, Flexible & Dynamic, Follows
the user, All data always visible, Minutes to
change Insight driven, Focused on users.
Dari seminar yang diselenggarakan
di Ruang Sumatera, Shangri-La Hotel,
Jakarta
(27/6),
diharapkan
dapat
memberikan wawasan dan metode
terbaik untuk organisasi agar dapat
mengimplementasikan analitik data dapat
berjalan efektif dan efisien.

Peserta seminar teknologi The Qlik Analytics Tour.
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Organisasi membutuhkan penerapan
regulasi, pedoman, dan pengelolaan
data perusahaan dan pelanggan secara
efektif dan efisien untuk mendukung
peningkatan kinerja bisnis organisasi.
Alat penerapan tersebut dapat digunakan
di
lingkungan
perusahaan
untuk
meningkatkan perlindungan yang sudah
ada dan sebagai bagian dari strategi
pertahanan keamanan data organisasi.
Maka dibutuhkan piranti lunak yang efektif
dan efisien untuk penghapusan data.

Herryanti Herman, Direktur PT Mitra Integrasi Informatika.

Pembicara pertama adalah Alan
Puah, Chief Operating Officer, APAC
Blancco yang membawakan topik “Delete
VS Erase: How are companies wiping
active file”. Blancco merupakan piranti
lunak penghapusan data dari negara
Finlandia, memiliki sertifikasi resmi dari

INSPIRASI SECURITY:

Penerapan Regulasi Pengelolaan Data Organisasi
PT Mitra Integrasi Informatika dan Blancco berkolaborasi mengadakan seminar teknologi yang dibuka oleh Herryanti
Herman, Direktur PT Mitra Integrasi Informatika. Fenomena yang terjadi saat ini adalah peningkatan jumlah data perusahaan
dan data pelanggan secara signifikan dari waktu ke waktu.
T E K S & F O T O : Ristauli Oktavia Haloho

pemerintah dan diakui di banyak negara
di dunia. Hapus dan Penghapus adalah
sebuah kata yang berbeda arti karena
untuk menghapus sesuatu dibutuhkan
alat sebagai penghapus. Piranti lunak
Blancco telah diuji, disertifikasi, disetujui,
dan direkomendasikan oleh 18 badan
pemerintahan di seluruh dunia. Salah
satu sertifikasi tersebut adalah ISO/IEC
27001:2013 Information Security Management.

Alan Puah, Chief Operating Officer, APAC Blancco.

J uli 20 19

Setelah Alan Puah menjelaskan
materi mengenai Hapus vs Penghapus,
dilanjutkan dengan topik Bagaimana
Perusahaan Mengedit File yang Masih
Aktif, Keamanan Data dan Kepatuhan
Keamanan Data, Sanitasi Data: Kapan,
Mengapa,
Bagaimana.
Alan
juga
menyertakan case study dari beberapa
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pelanggan Blancco, salah satunya
adalah Vietin Bank (Bank dari Vietnam).
Dengan menggunakan piranti lunak
Blancco, maka dapat menjamin sanitasi
data di seluruh siklus data di bank negara
Vietnam, sehingga data nasabah aman
dan proses penghapusan berjalan lebih
cepat dibandingkan jika menghapus
secara manual yang membutuhkan waktu
berbulan-bulan. Report dari penghapusan
tersebut ditampilkan secara umum.
Organisasi yang masih menggunakan
penghapusan data secara manual di
data, akan membuang waktu yang cukup
banyak, sedangkan di era Industry 4.0 kini
kita dituntut bekerja secara cepat.
Pembicara kedua adalah Nickson
Lim, Regional Sales Manager, Indonesia
and Singapore Blancco, dengan topik
“Blancco Experiences in Indonesia”.
Setelah menggunakan Blancco sebagai
piranti lunak penghapusan data akan ada
report yang memberikan laporan bukti
perusakan untuk memenuhi persyaratan
keamanan dan kepatuhan peraturan
organisasi. Solusi diagnostik seluler
Blancco mencakup 52 tes otomatis
untuk menemukan kesalahan pada
semua perangkat seluler Android dan
iOS. Skrip dan langkah-langkah yang
disediakan di sini adalah versi PreInstall
dimaksudkan hanya untuk memberikan

Nickson Lim, Regional Sales Manager, Indonesia and Singapore Blancco.

contoh penggunaan Blancco. Pelanggan
harus uji contoh skrip dan contoh skenario
tersebut dan mengubahnya dengan benar
untuk dipraktikkan di organisasi.
Dari seminar Inspirasi Security yang
diselenggarakan di Hotel Ayana Mid
Plaza Jakarta, Ruang Jasmine 2 (26/6)
ini, diharapkan peserta mendapatkan
wawasan
metode
terbaik
untuk
organisasi agar dapat menerapkan

Lifecyle Management & Asset Lifecyle
Management
ke
dalam
kebijakan
Cyber Security organisasi perusahaan.
Dengan demikian kepatuhan terhadap
regulasi dan keamanan data informasi
perusahaan terjamin, serta pembiayaan
operasionalnya dapat berjalan efektif dan
efisien.

Peserta seminar teknologi Inspirasi Security.
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Visualisasi Big Data dengan
Augmented Reality

‘A picture is worth a thousand words’ - sebuah pepatah yang mengajarkan kebijakan bahwa
sebuah gambar akan jauh lebih bermakna daripada ribuan kata-kata. Suatu ide yang rumit dapat
dengan lebih efektif disampaikan dengan gambar dibandingkan deskripsi kalimat yang panjang.

Pepatah

ini semakin relevan pada masa sekarang, saat
teknologi Big Data memungkinkan menyimpan informasi
berlimpah-ruah dengan ciri tiga “V” yang besar, Volume (ukuran
dari data), Velocity (kecepatan streaming data untuk diproses)
dan Variety (berbagai variasi sumber data struktur dan tidak
terstruktur). Berbagai data berharga dalam Big Data akan menjadi
kurang bermakna bila disajikan langsung dalam bentuk tabeltabel berisi rangkaian angka dan tulisan. Menyajikan informasi
secara format visual selalu merupakan cara penyampaian data
yang lebih baik untuk setiap orang.
Memvisualisasikan jumlah data yang sangat besar merupakan
satu tantangan. Terdapat berbagai teknis visualisasi data, dengan
perkembangan teknologi kini dimungkinkan visualisasi secara
lebih hidup dan interaktif menggunakan Augmented Reality (AR).
AR dan Big Data merupakan teknologi yang saling melengkapi,
karena untuk menampilkan informasi secara virtual pada
lingkungan real-time, AR membutuhkan data set yang besar dan
up-to-date yang disediakan Big Data.
J uli 20 19

Apakah Augmented Reality?
Anda pernah menangkap monster imut di permainan
Pokemon Go? Selamat! Berarti Anda sudah memiliki
pengalaman dengan Augmented Reality (AR). AR
memungkinkan user, melalui tampilan elektronik,
melihat dunia nyata dengan tambahan obyek virtual
yang ditumpangkan atau digabungkan pada realitas
yang ditangkap kamera. AR berbeda dengan VR
(Virtual Reality), di mana pada VR informasi virtual
ditampilkan secara penuh menutup dan menggantikan
dunia nyata yang kita lihat. Menggunakan VR kita bisa
seolah sedang berada bersama lumba-lumba di laut,
sedangkan dengan AR kita dapat menonton lumbalumba melompat dari lantai rumah kita. Walaupun
VR dapat memberikan pengalaman lebih mendalam,
AR memberikan lebih banyak kemungkinan skenario
penggunaan, disebabkan pandangan pengguna yang
sekaligus melihat dunia nyata.
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Markerless AR

Menampilkan Augmented Reality

Dengan Markeless AR ini user bebas memindahkan obyek virtual
ke posisi yang diinginkan tanpa membutuhkan marker. Misalnya
pada aplikasi AR dari salah satu home living shop yang dapat
meletakkan suatu perabot virtual di ruang tamu nyata. User dapat
memilih variasi jenis perabot dan memproyeksi bagaimana benda
tersebut nantinya akan diletakkan secara bebas.

Informasi Big Data yang dapat divisualisasikan oleh AR secara
umum terdiri dari:
Kombinasi antara dunia nyata dan virtual
Interaksi secara real-time
Rendering content secara 3 dimensi
Terdapat beberapa pertanyaan saat kita merancang tampilan
AR. Pertama tentunya menentukan informasi apa yang akan
ditampilkan? Informasi AR bisa berupa text, icon atau obyek 3D.
Dan selanjutnya bagaimana konten tersebut ditempatkan pada
pandangan user?
Dalam satu kasus, kita butuh tahu apa yang sedang
dilihat oleh user, kita sebut ini dengan “marker-based AR”.
Dalam kondisi lain, kita hanya butuh menampilkan model
3D Augmented Reality tanpa adanya marker, atau disebut
“markerless AR”. Terakhir, pada kasus yang dibutuhkan
informasi lokal, seperti arah jalan atau rambu jalan, dibutuhkan
untuk mengetahui lokasi user sehingga digunakan teknologi
“location based AR”.

Marker-based AR
Di mana informasi digital AR dikaitkan dengan satu lokasi dunia
nyata. Misalnya untuk menampilkan animasi cara servis motor
pada suatu mesin, kita butuh mengetahui bahwa user sedang
mengarahkan kamera perangkatnya pada bagian sekitar motor di
mesin tersebut. Hal ini dapat dicapai dengan menempelkan satu
stiker pola gambar seperti QR code pada mesin. Gambar tersebut
akan dikenali sebagai identitas unik, selanjutnya aplikasi AR akan
segera membuka informasi dan animasi terkait, dengan proyeksi
pada lokasi spesifik di mesin tersebut. User dapat memindahkan
posisi kamera maupun mesin, dan tetap melihat informasi virtual
AR tetap melekat relatif di posisi yang sama di mesin.

Marker based AR

Menempatkan virtual perabot di ruangan

Location based AR
Informasi virtual diletakkan pada satu spesifik lokasi,
dimungkinkan dengan set marker yang diletakkan di beberapa
posisi gedung dengan posisi koordinat penempatan yang sudah
dikalibrasi dengan koordinat gedung.
Dengan Location based AR, kita dapat masuk ke suatu
pabrik yang tidak familiar, mengarahkan camera smartphone ke
marker dan langsung dapat mencari lokasi spesifik sebuah aset
di pabrik dengan panduan navigasi arah sepanjang perjalanan.
Sekaligus juga ditampilkan informasi AR pada setiap aset yang
kita lewati tanpa perlu masing-masing aset harus memiliki marker.
Fitur Location based AR juga memungkinkan kita melakukan
pengkinian data di Big Data melalui tampilan Augmented Reality,
misalnya untuk mengkinian status aset bermasalah yang kita
lewati.

Augmented Reality dengan Insider Navigation

Ju li 2 019

FOKUS

44

DINAMIKA

SOLUSI

Perangkat untuk Augmented Reality

Handheld AR

Perangkat untuk AR secara umum dapat dikategorikan menjadi
empat tipe:
1. Head Up Display (HUD)
2. Smart glass
3. Handheld AR
4. Holographic display

Handheld AR dimungkinkan dengan kecepatan processor
smartphone yang semakin tinggi dan tersedianya Software
Development Kit seperti ARKit di Apple dan ARCore di Android,
yang memungkinkan pengembangan aplikasi AR dengan lebih
cepat. Karena biaya yang paling ekonomis, handheld AR dengan
smartphone dan tablet mendorong akselerasi pemanfaatan AR
yang sangat luas.

Head Up Display (HUD)
HUD adalah tampilan transparan yang memungkinkan data
ditampilkan tanpa pengguna perlu melihat ke arah lain dari
viewpoint utamanya. HUD terdiri dari tiga komponen utama, yaitu
unit proyektor, combiner berupa plat kaca di depan viewer, dan
komputer penghasil video. Teknologi HUD yang sebelumnya
dipakai untuk pesawat tempur, kini umum dimanfaatkan juga di
mobil.

Vuforia Chalk AR untuk remote support
HUD pada kaca mobil

Holographic Display
Smart Glass
Sesuai namanya smart glass atau kacamata pintar adalah
kacamata yang dapat melengkapi pandangan kita dengan
tambahan obyek visual yang langsung diproyeksikan. Produk
smart glass yang sudah tersedia di pasaran misalnya Microsoft
Hololens, Magic Leap One dan Google Glass.

Teknologi hologram yang dulu hanya imajinasi di film science
fiction kini juga sudah dapat diakses secara komersil, walaupun
masih dalam fitur yang lebih terbatas dan harga yang relatif masih
mahal.
Akhir kata, bila “A picture is worth a thousand words”,
maka Augmented Reality dengan didukung Big Data dan
perkembangan teknologi transfer data melalui Network 5G is
worth a billion words.

Kurniadi
Presales Support Sr.
Product Management 3 Division
Kurniadi@mii.co.id
contact@mii.co.id
Microsoft Hololens 2
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Informasi lengkap, hubungi:

Riyaldie Pratama Syarif
Product Marketing Rep.,
Riyaldie.Syarif@mii.co.id
contact@mii.co.id
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Mengenal DevOps
Definisi DevOps
DevOps mengintegrasikan tim developer dan operations untuk
meningkatkan kolaborasi dan produktifitas dengan mengotomasi
infrastruktur, workflow, dan secara rutin mengukur performa
aplikasi.
Dalam sebuah perusahaan, tim developer bertanggung jawab
menulis code untuk produk baru, fitur baru, update security,
dan bug fixes. Sedangkan tantangan yang biasa dialami tim
developer antara lain:
Tim developer harus menunggu jadwal dari tim
operations untuk menaikkan hasil code ke production.
Hal ini akan memperlambat produk dan fitur untuk release
ke market. Selain itu, waktu menunggu ini akan membuat
fokus tim developer terpecah antara mendeploy hasil
code ke lingkungan production dan proses men-develop
code untuk produk dan fitur baru.
Infrastruktur development dan production berbeda
Tim developer membangun aplikasi di lingkungan
development yang biasanya berbeda dengan production.
Perbedaan infrastruktur ini dapat menyebabkan beberapa
bagian code perlu disesuaikan.
J uli 20 19

Tim operations bertanggung jawab untuk memelihara dan
memastikan lingkungan production berjalan dengan baik.
Semakin banyak produk dan jasa yang diberikan ke konsumen,
maka lingkungan production yang dimaintain tim operations juga
semakin banyak. Tantangan yang biasa dialami tim operations
antara lain:
Tools
yang
digunakan
untuk
pemeliharaan
beberapa server tidak efektif ketika digunakan untuk
pemeliharaan server yang lebih banyak
Ketika code baru dimasukkan ke lingkungan
production, code ini butuh disesuaikan.
Hal ini menyebabkan deployment code perlu dijadwalkan
dan hanya dapat dilakukan sekali per minggu atau sekali
per bulan.
Code yang dijalankan di lingkungan production
menjadi tanggung jawab tim operations.
Ketika ada masalah dengan code yang dijalankan di
lingkungan production, tim operations bertanggung
jawab untuk menganalisa dan mencari penyebabnya.

SOLUSI
Metode DevOps menuntut piranti lunak didesain berdasarkan
kebutuhan bisnis dan integrasi sistem di mana tim developer
dan operations bertanggung jawab untuk mendeploy dan
memastikan code berjalan dengan baik. Code dibuat, diuji, dan
dideploy dalam modul-modul kecil sehingga penambahan fitur
dan perbaikan aplikasi dilakukan lebih rutin dan cepat.
Menurut hasil survei yang dilakukan McKinsey, metode
DevOps berhasil meningkatkan kecepatan rilis produk hingga
17% (mempersingkat waktu deploy code di lingkungan
production dari 89 hari menjadi 15 hari).
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masalah dan mempercepat proses perbaikan code. Code
dapat dikelola dan didokumentasikan perubahannya
menggunakan tools seperti GitHub.
Configuration management
Configuration management dibutuhkan untuk menguji
code pada lingkungan development. Proses configuration
management dapat dibantu dengan menggunakan
tools seperti Chef, Puppet, dan Saltstack. Tools ini
memungkinkan menjalankan code secara otomatis pada
beberapa server di lokasi berbeda.
Mengukur performa code dan mengidentifikasi
bottlenecks pada lingkungan production
Setelah code dijalankan pada lingkungan production,
tim developer dan operation secara rutin mengukur
performa code dan mengidentifikasi bottleneck. Proses
ini akan terbantu jika ada tools yang dapat menghasilkan,
membaca, dan menganalisa system logs.

Cara Kerja Tim Developer dan Operations
Ketika Mengadopsi DevOps
Pada metode DevOps, secara garis besar tim developer dan
operations bekerjasama melakukan hal berikut ini:
Membuat code
Tim developer membuat code sesuai kebutuhan produk
atau fitur baru.

Referensi:
Bossert, O., Ip, C., & Starikova, I. (2015, September). Beyond agile:
Reorganizing IT for faster software delivery. Retrieved June 9,
2019, from McKinsey Digital: https://www.mckinsey.com/businessfunctions/digital-mckinsey/our-insights/beyond-agile-reorganizing-

Build file
Build file dilakukan untuk membuat executable file
sehingga code dapat dijalankan secara independen.

it-for-faster-software-delivery
Rackspace. (2013, December 12). What is DevOps? - In Simple
English. Retrieved June 6, 2019, from YouTube: https://www.

Tes code dan program
Proses tes code ini akan menentukan apakah aplikasi
yang dibangun sudah sesuai kebutuhan dan berjalan
dengan baik. Tes code dan program dapat dilakukan
dengan aplikasi misalnya Jenkins builds.
Manage dan mendokumentasikan code
Code perlu dikelola dan didokumentasikan dengan
baik, sehingga ketika terjadi masalah lebih mudah untuk
mencari modul tambahan apa yang menyebabkan

youtube.com/watch?v=_I94-tJlovg

Lavinia Sudrajat
Customer Experience Department
Lavinia.Sudrajat@mii.co.id
customer.experience@mii.co.id
contact@mii.co.id
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Veritas Resiliency Platform (VRP)
Saat ini bisnis telah berkembang dari pemakaian dan penyimpanan data secara tradisional menjadi multi-cloud
bisnis model yang lebih modern dan dinamis. Hal ini dikarenakan perusahaan ingin meningkatkan kecepatan
layanan, dan ingin menurunkan biaya. Ketika beban kerja dan data bisnis semakin meningkat, sangat penting
bagi perusahaan untuk mempertahankan kelancaran penggunaan aplikasi dan data utama secara konstan dan
memastikan tujuan bisnis terpenuhi.

Dengan kebutuhan perusahaan untuk meningkatkan
kecepatan layanan maka beban kerja dan data bisnis akan
semakin meningkat, sehingga diperlukan suatu future proofed
recovery platform yang dapat menjaga keberlangsungan
jalannya bisnis perusahaan. Saat ini banyak perusahaan
yang menggantungkan keberlangsungan layanan dan data
bisnis dengan menggunakan strategi Disaster Recovery (DR)
yang jika terjadi bencana yang mengakibatkan terhentinya
keberlangsungan layanan aplikasi dan kerusakan pada data,
membutuhkan waktu untuk pemulihan.

Veritas Resiliency Platform dibuat untuk meningkatkan
efektifitas dan kemampuan perusahaan dengan mengubah
strategi operasi dari DR menjadi automated business resilience.
Dengan VRP, perusahaan akan terhindar dari pembelian berbagai
sistem pendukung untuk infrastruktur fisik dan virtual yang
menjadikan perusahaan lebih yakin dalam berinovasi.

Veritas Resiliency Platform menawarkan solusi untuk menjaga
bisnis Anda (perusahaan) dengan model private, public dan
hybrid clouds. Resiliency Platform memberikan otomasi yang
lengkap untuk semua resiliensi termasuk virtual machines,
applications, dan multi-tier business-service. Hal ini akan
menjaga investasi teknologi perusahaan dengan masuk ke dalam
infrastruktur dan lingkungan saat ini.

1.1 Prinsip VRP

J uli 20 19

Alasan memilih Veritas Resiliency Platform

Predictability, fokus pada kemampuan VRP dalam
memastikan tujuan dari RPO dan RTO terpenuhi dengan
memberikan visibilitas dan status yang diperlukan oleh
seluruh aplikasi.

SOLUSI

Compliance, menetapkan cara yang jelas dalam
memvalidasi rencana DR dan secara bersamaan
memberikan informasi yang berharga.
Automation, kemampuan VRP untuk mengatur multitier aplikasi heterogen, hal ini mengurangi risiko atau
downtime dari kesalahan manusia.
Flexibility, VRP didisain menawarkan alternatif solusi
untuk fisikal, virtual dan cloud; melindungi pilihan
dari VM, aplikasi, multi-tier service dan keseluruhan
site; memaksimalkan investasi netbackup dengan
menggunakan backup untuk disaster recovery; enterprise
dan custom aplikasi.
Mobility, kemampuan untuk memulihkan data lebih cepat
dan mengizinkan anda untuk menggunakan vendor cloud
pilihan.

1.2 Data Replication
Dalam VRP, perusahaan Anda dapat melakukan data replication
dengan menggunakan Resiliency Platform Data Mover yang
adalah solusi dengan menggunakan APIs dari VMware API I/O
filtering (VAIO) framework. Framework ini tersedia bagi Anda
untuk membuat replikasi sendiri atau caching data service untuk
pelanggan. Veritas Resiliency Platform Data Mover menyediakan
replikasi data guna memfasilitasi solusi disaster recovery agar
efektif.
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Multi-Platform and Multi-Vendor Environments
VRP bersifat dinamis karena dapat digunakan pada multiplatform dan multi-vendor environments yang akan digunakan
atau yang sudah digunakan oleh perusahaan sehingga
dapat mempermudah implementasi dan keberlangsungan
jalannya aplikasi tersebut. Contoh multi-platform yang dapat
menggunakan VRP antara lain Unix, Linux, Windows, Oracle
dan sebagainya, sedangkan multi-vendor antara lain Dell EMC,
Hitachi, IBM, NetApp, Windows Server dan Hewlett Packard
Enterprise.

Direct Integrate with Amazon Web Services and
Veritas Netbackup
VRP sendiri berintegrasi langsung dengan Amazon Web
Services dan Veritas Netbackup. Dengan berintegrasi langsung
terhadap AWS, Anda dapat memastikan waktu pemulihan yang
dibutuhkan saat bisnis Anda mengalami bencana di mana waktu
pemulihan ini haruslah cepat sehingga tidak ada hambatan
dalam jalannya bisnis. Dan dengan berintegrasi langsung
terhadap Veritas Netbackup maka Anda akan mendapatkan apa
yang dibutuhkan agar dapat diterapkan pada aplikasi yang tepat.
Jadi, untuk menghindari disaster terjadi, yuk mulai cegah
disaster mulai dari sekarang dengan VRP.

Caroline Kristanto
Ensure Resiliency Across Complex
VRP Platform dapat digunakan untuk complex infrastructure,
sebagai contoh Legacy workload seperti Unix atau Linux Server
baik dengan model on premise atau cloud.
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Product Marketing Reps.
Dept. Product 18
Caroline.Kristanto@mii.co.id
contact@mii.co.id
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Alasan Perusahaan Anda
Membutuhkan Kolaborasi Video
Dan 1 Alasan Untuk Tidak Menggunakannya
Di era ekonomi global, kemampuan untuk berada di suatu tempat tanpa harus berada di lokasi yang sama,
bertemu dengan rekan di kota lain atau negara lain menjadi sangat penting. Rekan kerja yang berada di beberapa
lokasi kantor dimana salah satunya beranggotakan generasi Millennials, saat ini sangat membutuhkan perangkat
komunikasi modern dan anti ribet. Agak sulit bila harus menunggu seluruh tim berkumpul di lokasi yang sama
untuk membahas suatu masalah. Saat ini, mengumpulkan seluruh tim dalam waktu singkat dan bersamaan
merupakan suatu keuntungan bagi perusahaan. Untuk itu diperlukan komunikasi data dan visual yang mumpuni,
tanpa banyak kesulitan seperti teknologi komunikasi di era sebelumnya.

Artikel

berikut ini akan menjelaskan bagaimana sebuah
kolaborasi video dapat membawa organisasi dan kehidupan
karyawan di organisasi Anda menjadi lebih baik.

FAKTA: 2/3 dari generasi Milenial lebih menyukai komunikasi
tatap muka dibanding hanya audio. Mereka bekerja lebih
produktif dengan video solutions pada desktop/PC dan
ruangan meeting huddle.

1. Lingkungan Kerja yang Berevolusi
Saat ini generasi milenial merupakan generasi terbesar dalam
lingkungan kerja. Pola pikir mereka adalah bergerak cepat dan
jiwa kewirausahaan mereka sangat tinggi di mana mereka selalu
mencari kesempatan untuk terus belajar dan berkembang.
Berbeda dengan generasi Baby Boomers atau Generation X
yang selalu menerima keterbatasan teknologi dalam dunia kerja.
Karena hal ini, perusahaan mulai banyak merekrut generasi
milenial sebagai bakat terbaik yang dapat memberikan solusi
terbaik di lingkungan pekerjaan.
J uli 20 19

2. Kecepatan Bisnis
Kemampuan untuk melakukan lebih banyak dengan usaha yang
lebih sedikit merupakan esensi dari produktifitas dan supaya
sebuah organisasi atau perusahaan dapat lebih sukses, mereka
harus selalu lebih unggul dari pesaingnya. Kolaborasi video
merupakan salah satu contoh solusi sederhana yang sangat
efisien. Kolaborasi video tidak lantas menggantikan segala
perjalanan bisnis namun memiliki kemampuan untuk bertemu
langsung yang lebih spontan tanpa harus memikirkan jarak dan
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waktu, yang pastinya memiliki dampak terhadap produktifitas
perusahaan.
FAKTA: Saat ini, sebagian besar bisnis memiliki banyak
cabang dan pelanggan di berbagai lokasi, bahkan di belahan
dunia lain. Maka penting sekali untuk memiliki kemampuan
pertemuan tatap muka dengan mitra bisnis terutama untuk
membangun kepercayaan antar mitra.

3. Work Life Balance
Kapan kita mulai dan selesai bekerja? Saat ini bekerja tidak
melulu saat jam kantor atau saat berada di kantor. Mayoritas
pekerja saat ini akan merespon email di luar jam kerja dan hal
ini mengindikasi bahwa jam kerja bukan lagi menjadi patokan
utama. Bahkan, sebagian besar karyawan malah menghabiskan
waktu untuk pulang pergi ke kantor, di mana lalu lintas juga
tidak semakin membaik. Ada penelitian yang menyebutkan
bahwa fleksibilitas karyawan untuk bekerja dari rumah sama
membahagiakannya dengan kenaikan gaji karyawan. Namun bila
bekerja dari rumah hanya berbekal telepon dan koneksi internet
untuk membalas email juga bukan solusi yang baik. Dengan
adanya kolaborasi video, karyawan akan selalu terkoneksi
dengan timnya dan memampukan mereka untuk senantiasa
berkolaborasi ketimbang hanya saling bertelepon.
FAKTA: Karyawan yang bekerja dari berbagai lokasi biasanya
memiliki waktu 4 jam lebih produktif setiap harinya.

4. Bisnis Tetap Berlanjut
Banjir, kebakaran, gempa bumi, demo. Setiap perusahaan harus
siap dengan perihal ini. Kolaborasi video dapat menjembatani
segala perihal ini, sehingga kelanjutan bisnis perusahaan tidak
perlu berhenti atau terhambat. Bayangkan biaya yang harus
dikeluarkan untuk peluncuran produk yang tertunda atau
perbaikan isu produk bila harus menunda diskusi.
FAKTA: Kolaborasi video dapat menjembatani keputusan
penting perusahaan tanpa harus ada pertemuan secara
langsung.
Lalu, Satu Alasan Anda Tidak Perlu Menggunakan Kolaborasi
Video adalah…
Kadang kolaborasi video hanya merupakan alternatif dari
perjalanan bisnis atau pertemuan rutin wajib, namun tidak
demikian. Manusia tetap harus saling bertemu langsung dan
berinteraksi langsung. Koneksi sebagai manusia masih sangat
penting. Esensi dari kolaborasi video yang sebenarnya adalah
ketidak mampuan untuk bertemu saat ini juga, namun tetap
memelihara dan mengembangkan relasi bisnis.
FAKTA: Selalu penting untuk bertemu langsung, namun di luar itu, kolaborasi video adalah solusi terbaik.
Untuk informasi tentang solusi Logitech – Video Collaboration, silakan hubungi:

Jessica Louis – Channel Manager Video Collaboration Logitech – jLouis@logitech.com
Robbi Saputra – Product Marketing Rep. – Product 3 (Network Security) – Robbi.Saputra@mii.co.id – contact@mii.co.id
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Tingginya Adaptasi Terhadap
Aplikasi Berbasis Cloud dan
Tantangannya
Cloud Computing

memberikan kemampuan pada
perusahaan, baik besar maupun kecil, untuk dapat meningkatkan
efisiensi agar dapat berpacu dengan perkembangan bisnis
saat ini. Namun tingkat kesuksesan dalam adaptasi terhadap
teknologi cloud sangat bergantung terhadap seberapa
mudahnya user dapat mengakses dan menggunakan teknologi
cloud tersebut. Pengalaman yang dirasakan user saat mengakses
aplikasi berbasis cloud akan sangat berpengaruh terhadap
efektifitas dari aplikasi tersebut. Jika dirasa lambat setiap kali
mengakses aplikasi tersebut, maka user akan enggan untuk
menggunakannya. Sehingga memastikan bahwa performa yang
optimal setiap kali mengakses aplikasi menjadi hal penting yang
harus diperhatikan dalam setiap strategi pengembangan dan
penggunaan teknologi cloud.
J uli 20 19

Melihat
besarnya
kesuksesan
produk
Microsoft Office, Office365 merupakan produk
aplikasi bisnis berbasis cloud yang paling popular
dan paling banyak digunakan saat ini. Pengamat
industri memprediksi bahwa penggunaan
Office365 akan meningkat mencapai 700 juta
pengguna pada tahun 2022. Namun berbeda dari
aplikasi serupa yang bersifat on premise, performa
Office365 akan sangat bergantung dari performa
pada jaringan yang ada dalam suatu perusahaan.
Untuk memastikan pengalaman penggunaan
aplikasi yang memuaskan bagi setiap pengguna,
Anda perlu untuk mengoptimalkan jaringan Anda.
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Tantangan dari performa aplikasi
berbasis cloud
Office365 adalah salah satu contoh aplikasi dengan perpaduan
antara email, aplikasi bisnis, video, suara, dan aplikasi serta
layanan-layanan lainnya yang menghasilkan arus data yang
besar dan hal ini akan sangat berkaitan dengan latensi pada saat
digunakannya aplikasi tersebut. Sebagai akibat, keseluruhan
performa dari aplikasi ini akan terpengaruhi jika data tidak dapat
ditransfer dengan baik antara perangkat dan cloud.
Ada banyak faktor yang dapat memperangaruhi performa dari
aplikasi cloud. Yang pertama adalah seberapa efisiennya sebuah
jaringan dapat mengakomodasi lalu lintas data dalam jumlah
besar yang dihasilkan oleh setiap aplikasi. Dikarenakan aplikasi
tersebut akan menggunakan jaringan internet, maka aplikasi ini
akan berbagi bandwidth dengan aplikasi lain yang, baik yang
berhubungan dengan bisnis maupun yang tidak. Padatnya
bandwidth akan menjadi masalah untuk performa dari aplikasi
cloud yang tentunya akan berimbas pada pengalaman setiap
user dalam menggunakannya. Hal ini biasanya membuat tim TI
dalam mengambil keputusan untuk menambahkan bandwidth
dengan harapan untuk memperlancar arus lalu lintas data,
namun hal ini adalah pendekatan yang salah.
Penambahan bandwidth jika tidak diiringi dengan
pengoptimalan penggunaannya akan berujung sia-sia karena
solusi ini akan bertahan sangat singkat. Perkembangan
penggunaan bandwidth untuk tujuan rekreasional atau nonbisnis akan lebih cepat berkembang yang mengakibatkan
bandwidth tersebut akan penuh lagi. Untuk menghindari hal ini,
dibutuhkan sebuah teknologi yang dapat membagi bandwidth
berdasarkan prioritas dari masing-masing aplikasi dan dapat
mengalokasikan bandwidth dengan besar tertentu khusus untuk
Office365 atau aplikasi bisnis lainnya.

Bandwidth Management adalah teknologi yang dapat
memberikan kontrol terhadap penggunaan bandwidth yang
tersedia dalam sebuah perusahaan. Teknologi ini memberikan
kemudahan bagi tim TI untuk mengalokasikan sejumlah
bandwidth aplikasi cloud tertentu sehingga performanya
tidak akan terganggu oleh penggunaan internet untuk
tujuan rekreasional. Hal ini lebih efisien dan efektif dalam
mengoptimalkan jumlah bandwidth yang ada tanpa harus takut
akan terganggunya aplikasi bisnis sehingga produktifitas akan
lebih tinggi dengan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan
dengan penambahan bandwidth secara terus menerus.

Robin
Product Marketing
Dept Product 18
robin@mii.co.id
contact@mii.co.id
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ROBOTIC
PROCESS
AUTOMATION
UiPath
Banyak orang cenderung tidak menyukai pekerjaan yang
bersifat repetitif dan membosankan. Hal itu membuat seseorang
menjadi tidak produktif secara waktu maupun energi. Dampak
terburuknya pun Anda akan menyia-nyiakan energi pengambilan
keputusan yang dimiliki oleh otak atau sering disebut dengan
“decision fatigue”. Semakin banyak keputusan yang diambil oleh
otak Anda secara terus menerus maka akan semakin menurun
produktifitasnya dan secara tidak sadar otak akan mulai mencari
jalan pintas dalam bekerja sehingga tidak hanya mengurangi
efisiensi dalam bekerja namun juga kemampuan kita untuk
mengatasi pekerjaan yang lebih rumit pun berkurang.

pembaca bisa jadi salah mengerti maksud dari robotik yang
dimiliki dari RPA ini. Robotik yang dimaksud bukanlah robot
secara fisik atau robot secara nyata bentuknya, seperti robot
pekerja yang ada di pabrik-pabrik. Teknologi yang dimaksud
adalah sebuah peranti lunak dan robot yang dimiliki berbentuk
virtual.

Saat ini pengembangan teknologi untuk melakukan otomasi
pekerjaan yang repetitif sudah semakin canggih dan Anda dapat
terselamatkan dari pekerjaan tersebut sehingga akan dapat lebih
fokus menyelesaikan pekerjaan yang lebih menantang dan lebih
sulit.

RPA bisa membantu perusahaan untuk mengurangi
pekerjaan berulang dan penambahan jumlah karyawan
baru, sehingga perusahaan dapat menghemat biaya dan
karyawan dapat lebih fokus dengan melakukan pekerjaan yang
lebih membutuhkan decision making dan high-value untuk
perusahaan. Manusia dapat merasakan jenuh terhadap pekerjaan
monoton dan kualitas bekerja pun dapat menurun. Berbeda
dengan manusia, RPA tidak akan merasakan jenuh atau perasaan
apapun sehingga kualitas pekerjaan yang dimiliki akan tetap
sama.

Pasti Anda sudah mulai banyak mendengar mengenai RPA
atau Robotic Process Automation di dunia teknologi. Tapi apakah
Anda sudah benar-benar tahu apa yang dimaksud dengan
Robotic Process Automation? Mendengar namanya, beberapa
J uli 20 19

RPA merupakan teknologi yang menggunakan software
yang bisa dikonfigurasi untuk meniru pekerjaan manusia yang
berulang/repetitif, manual, high-volume, dan terstruktur yang
biasanya terjadi di back office.
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Berikut beberapa contoh proses yang dapat diautomasi:
Finance/Banking:
Bank Reconciliation, invoice processing,
account closures, fraud detection, credit
management.
Manufacturing:
Vendor Management, Payment Processing,
customer communication, work order
management.

UiPath merupakan solusi dari penggunaan RPA tools, dan
banyak keuntungan yang didapat dengan memanfaatkan solusi
ini untuk perusahaan Anda, seperti:
1. Better Accuracy: Robot diprogram untuk mengikuti
perintah. Robot ini tidak pernah lelah dan membuat
kesalahan
2. Improved Compliance: Anda dapat memantau dan
memiliki kontrol penuh terhadap robot untuk menjalankan
proses sesuai standard dan regulasi yang ada
3. Fast Cost Saving: Anda dapat mengurangi biaya hingga
80% kurang dari 12 bulan, ROI akan terlihat dan potensi
akumulasi pengurangan biaya hingga 20%
4. Super Scalable: Penambahan robot dilakukan dengan
cepat dan mudah, dengan biaya yang minimal
5. Increase Speed and Productivity: Karyawan Anda akan
merasakan dampak dari penggunaan RPA menghilangkan
pekerjaan yang berulang

Retail:
Onboarding and offboarding,
contract management, Payroll, Return
Processing, Sales Analytics.
Logistic:
Email Communication, Freight Management,
Manual Data Entry, Securing proof of delivery,
scheduling and tracking shipment.
Education:
course registration, attendance
management, grades processing, create
class schedule, customer inquiries.

Banyak perusahaan yang sudah memulai ke era digital, di
mana mereka menggunakan teknologi-teknologi yang tersedia
untuk membentuk ulang proses bisnis sehingga mereka bisa
mendapatkan keuntungan bisnis bagi perusahaan. RPA bisa
menjadi langkah pertama Anda untuk bertransformasi secara
efektif dan efisien. Mulai sekarang sebelum Anda tertinggal dari
kompetitor Anda.

Agnes Sanitha
Technical Consultant Analyst
Digital Transformation Dept.
Agnes.Sanitha@mii.co.id
contact@mii.co.id
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RUBRIK:

What is Cloud Data Management?
Solusi manajemen data tradisional yang saat ini masih banyak beredar di pasaran menggunakan model arsitektur lama, yaitu terdiri
dari banyak komponen terpisah, dengan titik fungsi yang berbeda-beda kemudian dirangkai hanya untuk membentuk satu kesatuan
teknologi, seperti gambar di bawah ini.

Gambar 1. Arsitektur Teknologi Backup Tradisional
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Banyak hal yang menjadi titik kelemahan dari model
tradisional tersebut, antara lain kompleksitas dari sisi manajemen
karena pengelolaan secara terpisah dari sisi perangkat keras atau
peranti lunak serta diantara komponen perangkat lainnya. Selain
itu dalam hubungannya untuk mendukung pertumbuhan data
yang semakin membesar, sisi skalabilitas sangat terbatas.

Cloud Data Management
Secara difinisi, Cloud Data Management merupakan sebuah
platform yang mengatur data dari berbagai macam aplikasi
yang sangat penting, yang ada di private cloud maupun public
cloud, dengan memberikan fungsi manajemen data seperti
backup, disaster recovery, archival, compliance, search, analytics
dan copy data management di sebuah platform tunggal yang
bisa berjalan dimana saja baik itu di pusat data lokal ataupun di
private/public cloud.

Gambar 2. Cloud Data Management

Rubrik Cloud Data Management adalah suatu sistem
platform backup dan manajemen data yang dibentuk secara
software-defined berupa appliance hyperconverged, berguna
dalam mendistribusikan data, metadata dan task ke seluruh
cluster “brik” untuk memberikan skalabilitas secara linear dan
mengeliminasi bottleneck performa. Rubrik dirancang agar
mempunyai tipe ekspansi tanpa batas. Skalabilitas tak terbatas
dapat dicapai dengan menambah appliance atau individual node
dalam satu namespace.
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Gambar 3. Arsitektur Umum Rubrik Cloud Data Management

Rubrik
Cloud Data Management
sangat
mudah
diimplementasikan. Secara garis besar, cara kerjanya adalah
sebagai berikut:
1. Proses pemasangan Rubrik appliance (baik itu appliance fisik
atau appliance virtual tergantung kebutuhan).
2. Proses integrasi Rubrik dengan lingkungan virtualisasi, public
cloud ataupun server fisik. Terdapat mekanisme pengenalan
secara otomatis terhadap server-server virtual ataupun fisikal.
3. Melakukan proses backup dengan teknologi Rubrik di mana
pengambilan data dilakukan dengan sangat cepat dan
mengadaptasi konsep incremental-forever.
Adapun keunggulan dari Rubrik Cloud Data Management
adalah:
Implementasi yang cepat dengan konsep rack and go dan
memiliki pengenalan secara otomatis, serta konfigurasi yang
sangat mudah.
Proses backup yang cepat yang dilakukan secara paralel
serta mempunyai metode deduplikasi yang mengenal jenis
konten.
Memiliki fitur Instant Recovery, Live Mount untuk VM dan
database (SQL dan Oracle), serta memiliki fitur pencarian
(search engine) untuk obyek hasil backup dan restorasi
granular file dengan cepat.
Sangat aman karena terdapat fitur enkripsi secara berlapis
dan menyeluruh, menjamin keamanan data dengan tahan
terhadap serangan Ransomware sekalipun.
Fitur Cloud-Out mendukung proses archive data ke public
cloud maupun penyimpanan secara private environment dan
fitur Cloud-On mendukung proses power on server secara
on-prem di cloud. Proteksi terhadap aplikasi yang ada di
cloud dengan Cloud Cluster.

Rickson Indra Gunawan Suyanto
Product Marketing Representative
Dept Product 5
Rickson.Indra@mii.co.id
contact@mii.co.id
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F5 SSL Orchestrator dan
Dynamic Service Chains

Setiap organisasi/perusahaan membutuhkan proteksi terhadap aset yang kritikal dari ancaman baik dari
dalam organisasi/perusahaan maupun dari luar. Namun, kebanyakan lalu lintas jaringan pada saat ini adalah
terenkripsi. Dan perangkat-perangkat keamanan saat ini tidak dapat melakukan dekripsi sampai pada level
yang dibutuhkan untuk melakukan hal tersebut. Ini berarti aset yang kritikal tersebut sangat rentan dan
mudah terserang. F5 SSL Orchestrator menyediakan policy-based orkestrasi dan memastikan ketersediaan
visibilitas di semua perangkat keamanan jaringan tersebut di setiap skenario jaringan, aplikasi dan perangkat.

TANTANGAN
Persoalan dari privasi telah mendorong pertumbuhan lalu
lintas jaringan yang terenkripsi dengan SSL/TLS dengan
lebih dari 80% dari semua website di internet. Pertumbuhan
ini juga menghadirkan tantangan: Para penyerang biasanya
menyembunyikan ancamannya pada muatan enkripsi dan
menggunakan jalur enkripsi tersebut dalam melakukan
pengambilan data. Mereka memilih untuk menggunakan ciphers
yang spesifik pada produk keamanan jaringan berdasarkan celah
J uli 20 19

keamanan yang sudah dikenal untuk memaksa by pass
enkripsi. Sebagian besar perusahaan tidak mempunyai
kebijakan kontrol pusat terhadap pemusatan untuk diskripsi
yang umumnya ditemukan pada jaringan perangkat
keamanannya. Tim sekuriti perlu tersambung ke perangkat
daisy-chaining atau manual konfigurasi yang rumit untuk
mendukung jaringan keamanan, yang dapat meningkatkan
latensi, kompleksitas dan risiko.
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FLEKSIBEL

F5 SSL Orchestrator memberikan proses dekripsi dengan kinerja
yang tinggi terhadap lalu lintas yang terenkripsi (SSL/TLS) baik
yang masuk maupun keluar. Ini memungkinkan untuk melakukan
inspeksi keamanan terhadap ancaman dan menghentikan
serangan, selain itu pengaturan lalu lintas dapat dilakukan secara
cerdas dan optimal. SSL Orchestrator memastikan lalu lintas
terenkripsi dapat didekripsi, diperiksa oleh kontrol keamanan,
kemudian dienkripsi ulang, memberikan peningkatan visibilitas
untuk mengurangi ancaman yang melintasi jaringan. Pada
akhirnya akan memberikan keuntungan terhadap organisasi/
perusahaan dalam hal memaksimalkan investasi layanan
keamanan mereka untuk malware, solusi pencegahan kehilangan
data (DLP) dan Firewall (NGFW).

SSL Orchestrator mendukung banyak metode implementasi, dan
dengan mudah dapat terintegrasi pada arsitektur jaringan yang
kompleks untuk memberikan fungsi sentralisasi dekripsi keluar
masuk lalu lintas. SSL Orchestrator juga mendukung lalu lintas
sebagai berikut:
1. Inbound Layer 2/3
2. outbound Layer2,
3. outbound explicit / transparent proxy,
4. Bersama dengan berbagai perangkat keamanan jaringan,
termasuk
5. Inline layer 2/3 (TAP, Web Proxies, ICAP)

KEUNTUNGAN:
a. Mendapatkan visibilitas yang baik terhadap lalu lintas
yang terenkripsi dengan mendeteksi ancaman-ancaman
yang tidak terlihat di dalam jaringan.
b. Memaksimalkan investasi perangkat keamanan, dengan
cara mengoptimalkan manajemen visibilitas untuk keluar
masuk lalu lintas yang terenkripsi.
c. Meningkatkan manajemen risiko dan privasi, dengan
cara mengimplementasikan kebijakan secara efektif yang
memberikan keseimbangan keamanan dan privasi.

OPERASIONAL EFISIENSI
Tim keamanan terbiasa menghubungkan produk keamanan
jaringan sehingga membuat rantai keamanan (daisy-chain)
dari beberapa komponen, pada umumnya adalah NGFW, DLP,
IPS, WAF, anti-malware dan lainnya. Rantai keamanan yang
dikonfigurasi secara statis tidak efisien secara operasional dan
gagal beradaptasi dengan perubahan kondisi jaringan.
SSL Orchestrator dapat secara dinamis menghubungkan
perangkat keamanan yang bekerja secara daisy-chained
secara mandiri, monitor dan mengklasifikasikan mereka, dan
secara cerdas mengelola dekripsi di seluruh rantai keamanan
dengan berdasarkan konteksnya, sehingga mengurangi biaya
operasional dan mengubah perangkat keamanan menjadi
layanan keamanan yang sangat tersedia.

FITUR
SSL Visibility

Dynamic Service
Chaining

Context Engine

Granular Control

Deployment
Modes

SSL decryption/reencryption

Service insertion

Geolocation

Header Changes

Inline L2/3

Strong cipher support

Service resiliency

IP reputation

Support for port transition

ICAP services

Support for inbound and
outbound encrypted traffic

Service monitoring

URL categorization

Robust proxy-level control
over ciphers and protocols

Receive-Only

Support for L2

Load balancing

Source and Destination

TAP

Riyaldie Pratama Syarif
Product Marketing Rep.,
Dept Product 3 (Network Security)
Riyaldie.Syarif@mii.co.id
contact@mii.co.id
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UBIQUITI:
Point to Point
Technology

Point to Point Bridge

adalah
teknologi untuk menyambungkan satu
komputer/perangkat dengan perangkat/
komputer lain dengan menggunakan
koneksi wireless atau tanpa kabel.
Dengan banyaknya kebutuhan jaringan
saat ini, solusi point to point menjadi
jawaban apalagi jika bidang yang akan
diaplikasikan kurang mendukung untuk
penarikan kabel secara fisik.

Untuk masalah ini Ubiquiti memiliki tipe Point to Point yang sangat cocok, yaitu
airFiber.

Keunggulan dari point to point bridge:
1. Mudah dan murah
2. Mengeliminasi biaya penarikan kabel/
optik yang jauh lebih mahal
3. Dapat di terapkan di daerah yang tidak
terjangkau oleh tarikan kabel/optik
Saat ini untuk masalah jarak tempuh
yang jauh, teknologi ini sangat berperan
penting.
Dapat
dibayangkan
jika
lokasi antara dua titik yang ingin saling
berkomunikasi terletak puluhan kilometer
dan tidak memungkinkan untuk dilakukan
penarikan kabel secara fisik.
J uli 20 19

airFiber
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airFiber beroperasi di seluruh dunia, bebas lisensi, frekuensi
24 atau 5 GHz. Siapa saja di seluruh dunia dapat membeli dan
mengoperasikan airFiber tanpa izin khusus, dokumen, atau
menambahkan biaya lisensi. Pengguna bebas menemukan,
menyebarkan, dan mengoperasikan airFiber secara praktis di
mana saja yang mereka pilih (tunduk pada peraturan negara
setempat).
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Berikut adalah tipe dari ketiga produk
airFiber:

airFiber memiliki beberapa tipe sesuai kebutuhan, yaitu:

Dibuat untuk Kecepatan dan Jarak
airFiber memberikan kecepatan sebesar kurang lebih 1,2+ Gbps
untuk airFiber AF-5 / AF-5U, 1,5+ Gbps untuk airFiber AF-24, dan
2 Gbps untuk airFiber AF-24HD.
Sebagai gambaran, airFiber dapat mengirimkan file 100MB
dalam waktu kurang dari satu detik. Menyaingi penyedia
broadband umum, kecepatan mengunduh airFiber dapat
mencapai hingga 100x lebih cepat. Dengan kecepatan dan
throughput melebihi backhaul kabel konvensional, airFiber lebih
unggul jika dibandingkan dengan biaya infrastruktur kabel yang
sangat mahal.
airFiber dibangun untuk penggunaan jarak jauh, hingga
13+ km untuk airFiber AF-24, hingga 20+ km untuk airFiber
AF-24HD, dan hingga 100+ km untuk airFiber AF-5/AF-5U,
yang diluncurkan fitur xtreme Range Technology (xRT ™) yang
inovatif.

Mohammad Faqih Abilowo
Technical Advisor
Mohammad.Abilowo@metrodata.co.id
ContactUs@metrodata.co.id
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VMware PKS, Integrate Kubernetes
into your VMware SDDC Stack
Saat ini,

x86 Virtualization, tren teknologi yang pertama kali
diperkenalkan sejak akhir abad ke-20, sudah berkembang pesat
dari sisi adopsi di pasar. Sudah menjadi hal yang wajar jika kita
melihat organisasi mengadopsi konsep virtual machine untuk
business critical application. Hal ini didorong oleh manfaat
dari sisi operasional (higher Agility & simpler management
dibandingkan tradisional/physical hardware), menambah nilai
pada kelangsungan bisnis (lebih mudah memastikan uptime
aplikasi, menekan OPEX, dan lain-lain), serta catatan pemasaran
yang sudah terbukti.
Virtualized Production Environment merupakan hal wajar,
semakin banyak perusahaan ingin menerapkan atau sudah
mengembangkan virtualized environment mereka lebih canggih
agar memiliki manfaat lebih bagi bisnis. Sehingga kita semakin
sering mendengar Enterprises company mengadopsi dan
menerapkan private cloud (virtualized environment dengan
monitoring, automation, bahkan kemampuan melakukan billing
based on usage bagi internal tim) termasuk Hybrid Cloud Ready
data center (single pane of glass management bagi tim TI untuk
private cloud dan managed public cloud).
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Data center dibangun dan dikembangkan untuk menangani
berbagai workload, dan memastikan business user mendapatkan
performa aplikasi bisnis secara optimal, sekarang dan di masa
mendatang. Dengan mempertimbangkan tren DevOps saat ini, di
mana pengembangan aplikasi berbasis container semakin marak,
hingga timbul berbagai pertanyaan untuk pengembangan data
center:
Bagaimana menyiapkan future-proofed platform di data
center? Apakah platform yang dibangun telah mengacu pada
Monolithic & Microservices Architecture?
Bagaimana dari sisi manajemennya? Apakah saya bisa
membawa otomasi dari virtualized environment yang ada saat
ini dan diterapkan ke modern apps environment (containerbased)?
Bagaimana caranya untuk memberlakukan policy network &
security yang sudah di tentukan saat ini ke dalam containerbased application?
Apakah ada interkoneksi dengan existing virtualized
environment yang dapat mengantarkan traditional application
& container-based service melalui unified service catalog ke
end user, dan sebagainya?

SOLUSI

Terkait teknologi container, salah satu management tool/
platform yang paling umum digunakan oleh para pengembang
adalah Kubernetes. Kubernetes dirancang untuk mengelola
siklus kehidupan aplikasi dan layanan yang berada di dalam
container dengan menggunakan metode yang menyediakan
predictability, scalability, dan high availability.
VMware PKS adalah container services platform, yang di
rancang berdasarkan teknologi Kubernetes, hadir sebagai
solusi bagi pelanggan enterprise yang telah mengadopsi
teknologi VMware di data center-nya dan bermaksud untuk
mengintegrasikan Kubernetes platform kedalam lingkungan
mereka.
VMware PKS dirancang dengan sangat memperhatikan
issue Day 2 Operation & full lifecycle management (dibangun
production-ready, dari sisi kemampuan Patching, Upgrades,
Security, IaaS Integration, Scaling, Application Services):
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1. Developed using mainline Kubernetes, memberikan akses
latest stable version, latest security patch & application
compatibility.
2. Build on top VMware vSphere & vSan infrastructure, ensure
the same future scalability value as its VM counterparts, bahkan
ke environment public cloud seperti Amazon EC2, google
cloud & Microsoft Azure.
3. Advance Networking & Security Capability dari VMware NSX-t
yang sudah termasuk di dalam kemasannya. Memastikan
policy networking & security yang konsisten, serta
menghadirkan value micro segmentation di VM & container
environment.
4. Enterprise Container Registry, termasuk VMware Harbor untuk
menyimpan dan mendistribusikan container images.
5. Integrasi dengan VMware vRealize Suite, menghadirkan
kemampuan untuk menyediakan true-XaaS (everything as a
services) di perusahaan Anda dalam unified service catalog.
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Dengan menggunakan Solid Edge Portal, kita dapat dengan
mudah mengunggah file desain ke cloud dan mengaturnya
menggunakan project folder. Semua jenis file dapat diunggah
untuk mendukung kolaborasi proyek, dan menggunakan tools
bawaan untuk pan, zoom, rotate, membuat 3D cross section pada
part model dan show/hide component, bahkan dapat melakukan
explode 3D assembly.
Berbagi file dengan berbagai user termasuk view dan
akses mengunduh untuk setiap user. Pemilihan anggota yang
didaftarkan lewat email atau akses untuk ke sebuah file dengan
direct link ke portal.

Solid Edge
Collaboration
Desain dengan
Cloud dan
Mobil Device
Untuk

kolaborasi desain, Solid Edge menawarkan tools
yang tepat untuk seorang design engineering yang dapat
memodifikasi, distribusi, dan eksplor desain kapanpun dan di
manapun.
Solid Edge dengan synchronous technology dapat
memberikan secara langsung dokumen 3D Model untuk
mempercepat desain secara berulang-ulang. Tim desain dapat
menyalurkan imajinasi secara visual dengan menggunakan
data 3D bersamaan dengan PMI. Dan dengan mengaplikasikan
synchronous technology, pengguna biasa dapat memanipulasi
model 3D dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang
bagaimana atau darimana awal membuat desain - keunggulan
utama dibandingkan kompetisi.
Solid Edge Portal terbaru dapat melakukan kolaborasi
portal yang dapat mempermudah pembuatan proyek desain
dengan tim desain lain, antara departemen atau dengan external
suppliers dan pelanggan. Solid Edge Portal sangat mudah
digunakan dimana kita dapat menggunakan membuka file
kapanpun dan dimanapun dengan menggunakan web browser.

Pack and Go adalah satu standar kemampuan Solid
Edge yang memungkinkan pengguna dengan cepat
menggabungkan file Solid Edge dalam satu folder untuk
didistribusikan ke pemasok atau pelanggan. Tim engineering
dapat menggabungkan desain dan data pendukung ke dalam
file kolaborasi yang dapat dikirim melalui email dalam file packing
yang lebih dikenal sebagai PCF. Penerima dapat menggunakan
XpresReview, free download untuk melihat dan menandai konten.
Proses ini dapat dikelola dengan ketat dan dikontrol melalui
Insight, Solid Edge SP atau Teamcenter.
Solusi lain yang sudah sejak lama dan sangat mudah
digunakan adalah Solid Edge Viewer. Digunakan untuk melihat
Solid Edge assembly, part, sheet metal dan drafting file, serta file
DWF dan AutoCAD DWG.
Perkembangan terkini dalam tablet device adalah adanya
manfaat besar bagi desain engineer yang membutuhkan akses
penuh ke proyek saat berada di kantor, di shop floor, dan saat
bepergian untuk bertemu dengan pemasok atau pelanggan.
Untuk memenuhi permintaan ini. Solid Edge lengkap dapat
digunakan pada tablet Microsoft Surface Pro 3 & 4, di mana
pengguna mendapat kemampuan untuk memecahkan masalah
teknik dan berkolaborasi secara efektif saat mobile.
Dan Solid Edge Mobile Viewer App tersedia secara
cuma-cuma untuk platform Windows, Android dan iOS dan
memungkinkan Quality Control, Engineer project dan purchasing
dapat mengakses data yang mereka butuhkan secara efisien
untuk melakukan tugas-tugas mereka. Mereka dapat melihat
gambar 2D Solid Edge dan part model dan assembly 3D
Solid Edge, dengan menggunakan jari untuk meningkatkan
produktifitas saat memilih dokumen, melihat untuk lembar
gambar dan memutar serta memperbesar 3D model.

M. Arief Maulana
Product Support Solid Edge
Siemens PLM Dept.
muhammad.maulana@metrodata.co.id
ContactUs@metrodata.co.id
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Perbedaan Data Backups dan Data Archives
Data Backups digunakan untuk mengembalikan data yang hilang, rusak, atau hancur. Data Archives melindungi data lama yang tidak
dibutuhkan operasional bisnis tetapi pada suatu waktu perlu diakses.
Data Archiving adalah kumpulan data historikal yang dipilih karena akan dibutuhkan sebagai referensi di masa depan dan data yang
harus disimpan untuk keperluan audit perusahaan. Biasanya data archiving diberikan index agar mudah ditemukan.

Backup

Archive

Menyimpan data yang masih digunakan dan di-update setiap
hari.

Menyimpan data yang tidak akan berubah dan sudah tidak
digunakan, tetapi harus bisa didapatkan kembali ketika
dibutuhkan.

Merupakan salah satu salinan data.

Satu-satunya data yang tersisa.

Kecepatan pengambilan data sangat penting.

Kecepatan pengambilan data tidak penting.

Penyimpanan jangka pendek (data disimpan selama masih
aktif digunakan).

Penyimpanan jangka panjang (data disimpan dalam periode
tertentu atau hingga batas yang tidak ditentukan).

Salinan data digantikan dengan yang baru secara rutin.

Penulis: Customer Experience
Disadur dan diperbarui dari:
Bauer, R. (2018, August 2). What’s the Diff: Backup vs Archive. Retrieved March 17, 2019,
from Backblaze: https://www.backblaze.com/blog/data-backup-vs-archive/
TechTarget. (2010, May). Data archiving best practices: The difference between backups and archives. Retrieved March 17, 2019,
from Search Data Backup: https://searchdatabackup.techtarget.com/tip/Data-archiving-best-practices-The-difference-between-backups-and-archives
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Peran Infrastruktur Converged dan
Hyper-Converged dalam Transformasi IT
Transformasi IT merupakan satu kesatuan dari teknologi, proses,
dan fokus area yang memungkinkan transformasi digital berjalan
dengan efektif. Perusahaan yang mentransformasi infrastruktur
IT tidak lagi bergantung pada teknologi yang kaku dan manual.
Perusahaan meningkatkan kecepatan operasional IT, efisiensi, dan
efektivitas biaya dengan mengotomasi dan menyederhanakan proses
kerja. Pengembangan IT ini mendorong transformasi digital dalam
skala yang lebih besar, memungkinkan perusahaan bertahan pada
kondisi ekonomi digital saat ini, dan berinovasi melebihi kompetitor.
Transformasi IT pada perusahaan dapat dikategorikan menjadi:
Modernisasi teknologi data center
Misalnya converged/hyper-converged infrastructure (CI/HCI),
All-Flash storage, software-defined networks and storage,
virtualization, scale-out, dan modern data protection.
Mengotomasi proses IT
Misalnya menyediakan IT as a service dengan model operasi cloud
untuk transparansi biaya, efisiensi, dan meningkatkan respon,
mengotomasi perubahan konfigurasi server dan storage, serta
menyediakan kemampuan self-service untuk end user.
Mentransformasi dinamika organisasi
Misalnya memeriksa efektivitas kinerja IT dan memastikan tim IT
berkontribusi dengan aktif dalam pengambilan keputusan.

CI/HCI merupakan salah satu pilar data center modern.
CI/HCI dikembangkan dan divalidasi vendor sebelum
instalasi sehingga tim IT internal tidak perlu mendesain dan
mengintegrasikan komponen server sendiri dan bisa lebih
fokus pada strategi pengembangan bisnis seperti big data
atau artificial intelligence.
Solusi CI/HCI membantu menghadirkan pengalaman
cloud on-premises. CI/HCI merupakan cara tercepat
dan paling efektif untuk meningkatkan maturitas IT dan
mewujudkan transformasi IT. Penelitian menunjukkan CI/
HCI membantu perusahaan meningkatkan respon bisnis.
Perusahaan yang menggunakan CI/HCI cenderung lebih
unggul dari pesaing mereka dalam hal meluncurkan produk
dan layanan ke pasar.
Penulis: Customer Experience
Disadur dan diperbarui dari:
Leone, M., DeMattia, A., & Keane, M. (2018, May). The Role of
Converged and Hyper-converged Infrastructure in IT Transformation.
Retrieved March 30, 2019, from DELL EMC: https://www.emc.com/
collateral/analyst-reports/esg-the-role-of-converged-and-hyperconverged-infrastructure-in-it-transformation.pdf
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Sekilas UIPath Studio
TUTORIAL

Apakah UIPath?

Apa saja yang bisa di otomasi UIPath?

UIPath merupakan Robotic Process Automation (RPA) tools yang
membantu otomasi proses yang berulang.

Secara umum, UIPath telah dilengkapi library untuk melakukan
hal berikut ini:

Bagaimana Cara Kerja UIPath?
UIPath terdiri dari 3 aplikasi, yaitu

UIPath Studio
UIPath Studio digunakan untuk mendefinisikan task, urutan
kerja, library, dan algoritma yang digunakan dalam proses
otomasi.

UIPath Robot
UIPath Robot menjalankan workflow otomasi yang didesain di
UIPath Studio.
Ada 2 jenis UIPath Robot, yaitu:
- Attended Automation: Proses otomasi bekerja sesuai
perintah manusia.
- Unattended Automation: Proses otomasi dijadwalkan pada
waktu/kondisi tertentu melalui UIPath Orchestrator.

UIPath Orchestrator
UIPath
Orchestrator
digunakan
untuk
monitoring,
mengontrol, dan menjadwalkan pekerjaan yang dijalankan
UIPath Robot.
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1. Memindahkan File dari Folder
UIPath dapat mengotomasi proses pemindahan dokumen dari
satu folder ke folder lain dengan mendefinisikan urutan kerja
pada UIPath Studio sebagai berikut:
Membuat variable yang menentukan folder asal

SOLUSI

DINAMIKA

FOKUS

69

Membuat aktivitas dan menentukan folder tujuan

Membuat variable untuk menghitung jumlah dokumen yang
akan dipindahkan

2. Otomasi Web
Salah satu contoh otomasi web yang bisa dilakukan adalah
membaca data di website dan menyimpannya dalam sebuah file
CSV. Proses yang harus didefinisikan dalam UIPath Studio adalah
Membuat perulangan yang akan memproses perpindahan file
sesuai variable dan aktivitas yang telah dibuat sebelumnya

Gunakan data scraping tool dan tentukan data yang akan
diambil
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Gunakan aktivitas
penyimpanan file
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Write CSV

dan

tentukan

SOLUSI

lokasi

3. Otomasi Email

Masukkan kata kunci subjek email, kemudian gunakan
perulangan if-else

Dalam if, masukkan aktivitas save attachment dan tentukan
lokasi penyimpanan file

Salah satu contoh otomasi email yang bisa dilakukan adalah
menyimpan attachment dari 30 email teratas yang memiliki kata
kunci tertentu di subject email. Proses yang harus didefinisikan
dalam UIPath Studio adalah:
Membuat variable untuk menyimpan data email dan
masukkan password pada aktivitas Get Password

4. Otomasi Excel
Salah satu contoh otomasi Excel yang bisa dilakukan adalah
mengisi Google form secara otomatis menggunakan data yang
tersimpan di file CSV. Proses yang harus didefinisikan dalam
UIPath Studio adalah:
Buat Google form dan masukkan detail yang akan diisi:
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Buat file CSV dan masukkan detailnya:
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5. Otomasi PDF
Salah satu contoh otomasi PDF yang bisa dilakukan adalah
mengambil teks dan gambar dari file PDF dan menyimpannya
ke dalam Message Box atau file Teks. Proses yang harus
didefinisikan dalam UIPath Studio adalah

Gunakan aktivitas Open Browser dan masukkan URL

Menentukan tipe data PDF yang akan diekstrak. Ada 2
tipe data PDF yaitu teks atau teks dengan gambar. UIPath
menyediakan beberapa library OCR untuk mengekstrak data
dari gambar di PDF.

Menentukan lokasi file yang akan dibaca dan lokasi untuk
menyimpan hasil ekstrak data

Untuk setiap baris pada tabel Excel, konfigurasikan isi Google
form dengan menggunakan aktivitas Type Into

Penulis: Customer Experience
Referensi:
Edureka. (2019, February 20). UiPath Automation Examples | Top 5
Automation Examples in UiPath | RPA UiPath Training. Retrieved March 7,
2019, from Edureka: https://www.youtube.com/watch?v=-KAjgwWF0hY
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TUTORIAL

Mengenal

RHEL 7 Network Virtualization:
Virtual Bridge dengan Linux Bridge
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7 memiliki banyak fitur untuk mendukung pembuatan jaringan virtual (virtual
networking). Jaringan virtual merupakan infrastruktur pendukung utama untuk implementasi Virtual Machine
(VM), Application Container hingga Cloud Computing. Dengan semakin kompleksnya perkembangan teknologi
Cloud Computing maka teknologi jaringan virtual turut menjadi semakin kompleks.

Tutorial

ini menyajikan arsitektur dan penggunaan
Virtual Ethernet Bridge sebagai perangkat jaringan yang
menghubungkan Qemu/KVM Virtual Machine. Virtual Ethernet
Bridge adalah salah satu fitur jaringan virtual yang tersedia
di RHEL 7. Virtual Ethernet Bridge dapat diimplementasikan
melalui perangkat lunak Linux Bridge atau Open vSwitch (OvS).
OvS merupakan perangkat lunak yang diinstal secara terpisah
sedangkan Linux Bridge merupakan bagian dari perangkat lunak
Linux Kernel.
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Arsitektur Linux Bridge
Ethernet Bridge adalah sebuah perangkat jaringan yang
menghubungkan dua atau lebih segmen jaringan Ethernet yang
semula terpisah menjadi sebuah jaringan Ethernet yang lebih
besar. Protokol standar untuk Ethernet Bridge adalah ANSI/
IEEE 802.1d. Bridge sering disebut sebagai perangkat jaringan
Lapisan 2 (Layer 2) karena paket-paket jaringan diteruskan
(forward) berdasarkan MAC (Medium Access Control) address.
Dalam terminologi Linux, Ethernet Bridge dan Ethernet Switch
merujuk kepada fungsional perangkat jaringan yang sama
meskipun beberapa literatur membedakan bridge dan switch.
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Gambar 1. Ethernet Bridge.

Gambar 2. Antarmuka Koneksi Linux Bridge.

Linux Bridge adalah modul perangkat lunak Linux Kernel yang
mengimplementasikan Virtual Ethernet Bridge. Linux Bridge telah
tersedia sejak Linux Kernel 2.2. Virtual Ethernet Bridge memiliki
komponen-komponen utama berikut:

Terdapat 3 antarmuka koneksi di Linux Bridge, yaitu Physical
Network Interface, TUN/TAP, dan VETH Pairs.

Network Ports
Network Ports adalah titik koneksi antara bridge dengan
bridge lainnya atau end-host di jaringan sehingga frameframe Ethernet dapat diteruskan.

Physical Network Interface adalah antarmuka jaringan yang
menghubungkan physical host dengan perangkat keras jaringan
fisik seperti switch atau router. Physical Network Interface
terhubung ke external/public network. Penamaan physical
network interface di Linux, bisa berupa eth0 atau enp0s3. Fungsi
physical network interface secara konseptual diperlihat pada
Gambar 3.

Control Plane
Control Plane berfungsi untuk mengimplementasikan
Spanning Tree Protocol (STP). STP adalah standar protokol
komunikasi antar bridge untuk mendeteksi dan mengelola
redundant link di jaringan. STP berfungsi untuk mencegah
terjadinya frame loop forever ketika menggunakan topologi
jaringan yang redundant.

Physical Network Interface

MAC Learning Database
MAC Learning Database
sebuah
database
yang
menghubungkan setiap MAC address end-host dan port
masukan yang menerima frame-frame Ethernet tersebut.
Dengan database ini, bridge belajar untuk mengetahui endhost terhubung di port yang mana.
Forwarding Plane
Forwarding Plane berfungsi untuk memproses frame-frame
Ethernet yang masuk di sebuah port dan memutuskan untuk
meneruskan frame-frame Ethernet menuju port keluar yang
lain. Keputusan untuk meneruskan frame-frame Ethernet ke
port tertentu didasarkan atas MAC Learning Database yang
dimiliki bridge.
Di RHEL 7, Linux Bridge digunakan untuk membuat koneksi
jaringan bagi Virtual Machine dan Application Container yang
berada di satu physical host yang sama. Koneksi jaringan di Linux
Bridge diperlihatkan gambar 2 berikut:

Gambar 3. Fungsional Diagram Physical Network Interface.

TUN/TAP Interface
Antarmuka TUN/TAP menyediakan sebuah cara pengiriman
dan penerimaan paket IP untuk aplikasi tanpa physical network
interface. Fungsi antarmuka TUN/TAP secara konseptual
diperlihatkan pada Gambar 4.

Ju li 2 019

74

FOKUS

DINAMIKA

SOLUSI

VETH Pair Interface
Antarmuka VETH (virtual ethernet) dibuat sebagai pasangan
antarmuka yang memiliki 2 ujung koneksi Ethernet virtual.
Antarmuka VETH bekerja di lapisan 1 atau lapisan perangkat
keras. Antarmuka VETH berperan sebagai kabel penghubung
virtual (virtual patch cable) di jaringan Ethernet.

Gambar 4. Fungsional Diagram TUN/TAP Interface

Antarmuka TUN (Tunnel) mengimplementasikan antarmuka
untuk perangkat jaringan Point-to-Point. Antarmuka TUN bekerja
di lapisan 3 atau lapisan IP (Internet Protocol). Antarmuka TUN
dirancang sebagai modul kernel pendukung bagi IP tunneling.
IP tunneling adalah sebuah cara dimana sebuah paket IP
dipaketkan (encapsulate) lagi di dalam sebuah paket IP lain
sebelum dipaketkan ke dalam Ethernet frame. Normalnya, IP
paket dipaketkan langsung ke dalam Ethernet frame.
Modul kernel TUN yang memiliki 2 antarmuka, yaitu:
/dev/tunX, sebagai character device
tunX, sebagai virtual Point-to-Point interface

Pasangan antarmuka VETH dibuatkan di kernel space dan
digunakan oleh Kernel untuk menghubungkan perangkat
jaringan virtual atau network namespace. Fungsi antarmuka TUN/
TAP secara konseptual diperlihatkan Gambar 5.
Antarmuka VETH digunakan untuk menghubungkan
beberapa virtual bridge yang dibuat oleh Linux Bridge atau
Open vSwitch. Antarmuka VETH juga digunakan untuk
menghubungkan beberapa network namespace. Network
namespace menunjukan sumber daya jaringan yang merupakan
bagian dari sumber-sumber daya komputasi yang tersedia di
dalam Linux Namespace. Linux namespace merupakan metode
yang digunakan oleh Linux untuk mengimplementasikan
Application Container. Application Container yang popular saat
ini adalah Docker Container selain Linux Container (LXC).

Dengan modul TUN, aplikasi mengirimkan paket IP melalui
antarmuka /dev/tunX dan kernel menerima paket IP tersebut
melalui antarmuka tunX. Sebaliknya, kernel mengirimkan paket
IP melalui antarmuka tunX dan aplikasi akan menerima paket IP
melalui /dev/tunX.
Antarmuka TAP (network tap) mengimplementasikan
antarmuka untuk perangkat jaringan Ethernet. Antarmuka
TAP bekerja di lapisan 2 atau lapisan jaringan. Antarmuka TAP
dirancang sebagai modul kernel pendukung bagi Ethernet
tunneling. Ethernet tunneling adalah sebuah cara di mana
sebuah Ethernet frame dipaketkan (encapsulate) lagi di dalam
Ethernet frame sebelum dikirim ke media transmisi fisik (kabel
listrik atau fiber optic). Normalnya Ethernet frame langsung dikirim
ke media transmisi fisik.
Modul kernel TAP yang memiliki 2 antarmuka, yaitu:
/dev/tapX, sebagai character device
tapX, sebagai virtual Ethernet interface
Dengan modul TAP, aplikasi mengirimkan Ethernet frame
melalui antarmuka /dev/tapX dan kernel menerima Ethernet frame
tersebut melalui antarmuka tapX. Sebaliknya, kernel mengirimkan
Ethernet frame melalui antarmuka tapX dan aplikasi akan
menerima Ethernet frame melalui /dev/tapX.

J uli 20 19

Gambar 5. Fungsional Diagram VETH Interface.

Implementasi Linux Bridge
Berikut ini diperlihatkan perintah-perintah yang digunakan untuk
pembuatan virtual bridge dengan Linux Bridge. Konfigurasi
virtual bridge yang dibuat dengan perintah-perintah tersebut
bersifat sementara. Untuk membuat konfigurasi virtual bridge
yang tetap (persistent) biasanya dilakukan dengan perintahperintah yang disediakan oleh NetworkManager dan LibVirt.
Gunakan perintah-perintah berikut untuk memastikan modul
Kernel Linux Bridge telah tersedia:
# lsmod|grep bridge
bridge
stp
llc

107106
12976
14552

1 ebtable _ broute
1 bridge
2 stp,bridge
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Buat virtual bridge dengan perintah-perintah berikut:
#
#
#
#

ip
ip
ip
ip

link add br1 type bridge
tuntap add tap1 mode tap
tuntap add tap2 mode tap
link add veth1 type veth peer name veth2

#
#
#
#
#
#

ip
ip
ip
ip
ip
ip

link
link
link
link
link
link

set
set
set
set
set
set

em1 master br1
tap1 master br1
tap2 master br1
veth1 master br1
veth2 master br1
br1 up

# ip link show
2: em1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER _ UP> mtu
1500 qdisc pfifo _ fast master br1 state UP mode
DEFAULT qlen 1000
link/ether 5c:26:0a:3e:4b:e0 brd
ff:ff:ff:ff:ff:ff
11: br1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER _ UP> mtu
1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT qlen 1000
link/ether 2a:78:be:49:d1:78 brd
ff:ff:ff:ff:ff:ff
12: tap1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc
noop master br1 state DOWN mode DEFAULT qlen
1000
link/ether a6:3a:10:fc:ec:cc brd
ff:ff:ff:ff:ff:ff
13: tap2: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc
noop master br1 state DOWN mode DEFAULT qlen
1000
link/ether 52:10:04:c1:30:53 brd
ff:ff:ff:ff:ff:ff
14: veth2@veth1: <BROADCAST,MULTICAST,M-DOWN>
mtu 1500 qdisc noop master br1 state DOWN mode
DEFAULT qlen 1000
link/ether 2a:78:be:49:d1:78 brd
ff:ff:ff:ff:ff:ff
15: veth1@veth2: <BROADCAST,MULTICAST,M-DOWN>
mtu 1500 qdisc noop master br1 state DOWN mode
DEFAULT qlen 1000
link/ether b2:f5:d6:76:4a:a6 brd
ff:ff:ff:ff:ff:ff
# bridge link
2: em1 state UP : <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER _
UP> mtu 1500 master br1 state disabled priority
32 cost 4
4: virbr0-nic state DOWN : <BROADCAST,MULTICAST>
mtu 1500 master virbr0 state disabled priority 32
cost 100
12: tap1 state DOWN : <BROADCAST,MULTICAST> mtu

1500 master br1 state disabled priority 32 cost
100
13: tap2 state DOWN : <BROADCAST,MULTICAST> mtu
1500 master br1 state disabled priority 32 cost
100
14: veth2 state DOWN @veth1:
<BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 master br1 state
disabled priority 32 cost 2
15: veth1 state DOWN @veth2:
<BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 master br1 state
disabled priority 32 cost 2
# brctl show
bridge name bridge id		
STP enabled
interfaces
br1		
8000.2a78be49d178
no		
em1
							
tap1
							
tap2
							
veth1
							
veth2
virbr0		
8000.525400427c12
yes		
virbr0-nic

Linux Bridge membuat beberapa ethernet device yang dapat
diperlakukan seperti physical ethernet device biasa. Selanjutnya
ethernet device tersebut dapat kita berikan alamat IP.
#
#
#
#
#

dhclient -v br1
ip address add 192.168.10.1/24
ip address add 192.168.10.2/24
ip address add 192.168.20.1/24
ip address add 192.168.20.2/24

dev
dev
dev
dev

tap1
tap2
veth1
veth2

Demikian tutorial ini, semoga bermanfaat.

Furqan Yudi Pranata
IT Trainer Sr - Training Services
Dept Training Services
(Certified Training Center)
Furqan.Pranata@mii.co.id
contact@mii.co.id
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PRODUK

MSI Trident
th
X Plus 9
| i9-9900K |

MSI Trident X Plus 9th adalah Desktop Gaming berkekuatan

Pendinginan sangat penting untuk sistem gaming. MSI Trident

fenomenal yang siap melibas semua game dengan FPS tinggi

X memiliki fitur teknologi pendinginan khusus yang disebut Silent

sekalipun. Desktop Gaming ini dibangun berlandaskan kartu grafis

Storm Cooling 3. Memisahkan CPU, VGA, dan PSU di ruang yang

seri RTX 20. Terdapat tiga konfigurasi GPU yang berbeda untuk

berbeda dengan aliran udara yang dioptimalkan. Sistem pendingin

desktop ini, antara lain Nvidia RTX 2080Ti, RTX 2080 hingga RTX

benar-benar dimaksimalkan dan siap untuk berjam-jam bermain

2070.

game tanpa meningkatkan suhu.

Adanya GPU ini berhasil meningkatkan kinerja hingga 40%,

Tidak sampai di situ, terdapat panel metal dan panel tempered

lebih baik dibanding seri GTX 10. Selain kinerja yang meningkat,

glass pada desain casing daripada MSI Trident X Plus 9th. Ini

MSI Trident X Plus 9th juga mempunyai efisiensi pendinginan

tentunya memberikan kesan futuristik dan elegan. Terakhir, MSI

menggunakan desain dengan memastikan kinerja yang tahan lama.

merancang Desktop Gaming ini dengan teknologi suara Nahimic
3 yang mengusung IMMERSIVE 7.1 VIRTUAL SURROUND SOUND,

Tidak hanya itu, MSI Trident X Plus 9th ini juga menanamkan
Intel® 9th gen Core i9 CPU berkonfigurasi 8 Core dan 16 Threads

bersiaplah untuk terkagum-kagum. Dengan UI baru yang sederhana
dan intuitif.

up to 5.00GHz. Hal ini sukses menjadikan desktop game ini terkecil
di dunia yang menggunakan CPU terbaru tersebut. Pengalaman
gameplay yang mantap semakin meningkat dan rendering menjadi

Nahimic 3 semakin meningkatkan suara surround game 3D,
musik, dan film.

lebih cepat sampai di angka 50%.
Desktop Gaming ini mendukung hingga 32GB memori DDR42666 melalui slot DIMM ganda, SSD M.2 tunggal, dan dua slot drive

Informasi lengkap, hubungi:

2,5 inci. MSI juga memberikan pilihan PSU mulai dari 450W 80

Frangky Chandra

Plus Bronze Certified PSU atau 650W 80 Plus Gold Certified PSU,
tergantung pada perangkat keras apa yang ingin Anda kemas dalam
“monster” tersebut.
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Product Marketing Manager
Dept MSI
Frangky.Chandra@metrodata.co.id
ContactUs@metrodata.co.id
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Super Micro Computer, Inc.
adalah

pemimpin

penyedia

global

server

dalam

pasar

berteknologi

tinggi.

Supermicro memiliki cakupan produk yang
luas, meliputi Server, Blade, GPU Systems,
Workstation, Motherboard, Chassis, Power
Supply,

Storage

Technologies,

Solusi

Jaringan serta rak dan aksesoris lainnya.
Supermicro selalu melakukan inovasiinovasi

teknologi

dalam

menyediakan

berbagai solusi di bidang arsitektur server di
antaranya: Twin Architecture, SuperServer®,
SuperBlade®, MicroCloud, Super Storage
Bridge Bay (SBB), Double-Sided Storage™,
serta teknologi pengembangan Universal I/O
(UIO) dan WIO, dengan terus berkomitmen
untuk

melindungi

gerakan

“We

Keep

lingkungan
IT

dengan

Green®”

yang

merupakan solusi Green Computing pertama
di pasar server dunia.
Generasi X11 merupakan salah satu
inovasi terbaru Supermicro SuperServer®
dengan adanya dukungan NVMe yang
memiliki manfaat utama yaitu membantu
meningkatkan

hasil

kinerja

(throughput

and latency), kemampuan hot-swap yang
mendukung banyak drive NVMe hot-swap
per server, biaya lebih efisien dibandingkan
dengan solusi berbasis penambahan kartu
dan banyaknya variasi model.
Supermicro

adalah

yang

pertama

memasarkan dukungan hot-swap untuk drive
NVMe SSD. Fitur ini membuat penambahan
kapasitas

SSD

menjadi

lebih

mudah,

mengganti SSD yang ada dengan unit
berkapasitas lebih tinggi dan mengganti drive
yang gagal saat server sedang beroperasi.
PRODUK

Supermicro,

New Generation X11

Selain itu, fitur hot-swap melindungi dari
penghapusan

data

yang

mendadak,

kegagalan perangkat, atau human error. Inilah
manfaat Supermicro pada lini produk server
NVMe-nya yang memberikan perlindungan
sangat baik terhadap semua masalah umum
data center.

Informasi lengkap, hubungi:

Marcella Nathalia W Kusumah
Product Marketing Representative
Dept Supermicro
Marcella.Nathalia@metrodata.co.id
ContactUs@metrodata.co.id
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Sennheiser SP 30 Series
Sennheiser SP 30 adalah speakerphone
nirkabel portabel untuk mempermudah Anda
dalam bekerja secara mobile. Speakerphone
ini mendukung conference call mulai dari
satu hingga delapan orang. Anda juga
dimungkinkan untuk membuat conference
call saat sedang di lokasi mana pun.
Sennheiser SP 30 Series juga bisa menjadi
solusi di ruang konferensi secara permanen.
Terdapat pilihan konektifitas Bluetooth® atau
USB-C untuk memberikan kebebasan dalam
memilih koneksi yang fleksibel. Dilengkapi
dengan dua mikrofon long-range, noise and
PRODUK

Sennheiser

Speakerphone Series
Sennheiser SC 600 Series

echo cancelling serta speaker dengan distorsi
ultra-rendah

membuat

reproduksi

suara

menjadi jernih dan membuat percakapan
lebih alami (simultan), bahkan di lingkungan
yang kurang mendukung.
Sennheiser

SP

30

tidak

hanya

untuk

conference call saja, Anda dapat bersantai
sambil menikmati musik dengan kualitas
suara Sennheiser yang terkenal. Tidak hanya

Headset SC 600 Series merupakan headset premium berkabel yang dirancang khusus untuk

itu, Sennheiser juga menyematkan Voice

contact center dan profesional yang membutuhkan kualitas dan kinerja suara yang luar biasa.

Assistant dengan tombol sekali sentuh dan
user interface yang intuitif yang bisa diakses

Headset SC 600 Series menawarkan suara luar biasa berkualitas tinggi dalam desain yang

hingga tiga perangkat. Ini memungkinkan

tangguh. Semua fitur Sennheiser seperti Voice Clarity dan mikrofon ultra noise-cancelling

Anda untuk mengatur SP 30 secara jarak jauh

tersemat di dalamnya untuk memberi pengalaman mendengarkan yang sangat akurat dan

dengan nyaman.

jelas. Dengan kenyamanan yang pas, SC 600 dapat dipakai sepanjang hari dengan kualitas
tetap stabil. Headset SC 600 dibuat untuk mendengar dengan baik dan digunakan pada

Dirancang dengan bahan-bahan premium,

contact center yang ramai atau lingkungan kantor yang berisik. Ini adalah headset yang bisa

Sennheiser

membuat orang berkata bahwa Anda mengutamakan pelanggan Anda.

conference call yang fleksibel baik di dalam

SP

30

adalah

maupun di luar kantor.

Suara jernih untuk panggilan telepon
Dirancang dengan mikrofon ultra noise-cancelling dipadukan dengan Active Noise Cancelling
untuk mengeluarkan suara yang sempurna di lingkungan kantor terbuka. Ini berguna
meningkatkan kenyamanan dan produktifitas.

Desain berkualitas tinggi dibuat untuk kesempurnaan
Komponen alumunium dan baja tahan karat, kabel yang diperkuat Vectran™ dan konstruksi
headband unibody memberikan kekuatan maksimum pada titik-titik yang rumit.

Penanganan panggilan telepon yang nyaman dan lancar
Teknologi sensor jarak dan kontrol panggilan in-line untuk manajemen panggilan telepon yang
mudah.

Mudah disimpan dan dibawa
Dilengkapi dengan fold-flat ear cups yang membuat SC 600 semakin ringkas dan tersedia
pouch di dalamnya.

Kenyamanan memakai yang luar biasa
Bantalan telinga dari kulit imitasi untuk kenyamanan sepanjang hari dan output suara yang kuat.
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Informasi lengkap, hubungi:

Rina Hong

Product Marketing Manager
Rina.Hong@metrodata.co.id
ContactUs@metrodata.co.id
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CODE

2019

Fees
(IDR/
USD)

DAYS

8.500.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000
5.500.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000

5
5
5
5
5
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1-5
8 - 12
15 - 19
22 - 26
29 - 2
1-3
1-5
8 - 12
15 - 19
22 - 26
29 - 2
1-5
8 - 12
15 - 19
22 - 26
29 - 2
1-5

13.000.000
15.000.000
16.000.000
15.000.000
9.000.000
15.000.000
by request
15.000.000

5
5
5
5
2
5
3
5

8 - 12
5-9
2-6
15 - 19 12 - 16 9 - 13
22 - 26 19 - 23 16 - 20
29 - 2 26 - 30 23 - 27
1-2
1-2
2-3
1-5
5-9
2-6

11.847.150
11.847.150
11.847.150
16.265.820

5
5
5
5

15 - 19 19 - 23 16 - 20
29 - 2 26 - 30 23 - 27
1-5
5-9
2-6
8 - 12 12 - 16 9 - 13

16.265.820
6.506.328
16.265.820
16.265.820
16.265.820
16.265.820
20.332.275
16.265.820
9.759.492
16.265.820
16.265.820

5
2
5
5
5
4
5
5
3
5
5

15 - 19 19 - 23 16 - 20
8-9
5-6
9 - 10
29 - 2 26 - 30 23 - 27
1-5
5-9
2-6
8 - 12 12 - 16 9 - 13

10.500.000
13.000.000
12.500.000
15.500.000
11.000.000

3
3
3
3
2

15 - 17
22 - 24
29 - 31
1-3
15 - 16

10.500.000
8.400.000
10.500.000
13.300.000
8.400.000
12.600.000
10.500.000
10.500.000

5
4
4,5
4,5
4
5
5
3

8 - 12
1-4

28.000.000
22.400.000
5.600.000

5
4
1

upon request and availability

USD 1.000

2

22 - 23 19 - 20 23 - 24

24.000.000

5

COURSE TITLE

79

JUL

AUG

SEP

Starting Date

Querying Microsoft SQL Server 2012/2014
Administering Microsoft SQL Server 2012/2014 Databases
Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012/2014
Querying Data with Transact-SQL
Developing SQL Databases
Analyzing Data with Power BI
Enabling and Managing Office 365
Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016
Networking with Windows Server 2016
Identity with Windows Server 2016
Core Solution SharePoint 2013
Core Solution of Microsoft Exchange Server 2013
Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications
Installing and Configuring Windows 10
Implementing and Managing Windows 10
Supporting and Troubleshooting Windows 10

C|ND
C|EH
E|CSA
C|HFI
E|CIH
C|DM
C|CISO
E|DRP

Certified Network Defender
Certified Ethical Hacker
EC-Council Certified Security Analyst
Computer Hacking Forensic Investigator
EC-Council Certified Incident Handler
Certified Digital Marketing
Certified Chief Information Security Officer
EC-Council Disaster Recovery Profesional

5-9
12 - 16
19 - 23
26 - 30
5-9
5-7
12 - 16
19 - 23
26 - 30
5-9
12 - 16
19 - 23
26 - 30
5-9
12 - 16
19 - 23
26 - 30

2-6
9 - 13
16 - 20
23 - 27
2-6
2-4
9 - 13
16 - 20
23 - 27
2-6
9 - 13
16 - 20
23 - 27
2-6
9 - 13
16 - 20
23 - 27

PA R T N E R

Microsoft Technologies (Fees in IDR)
20461
20462
20463
20761
20762
20778
20347
20740
20741
20742
20331
20341
20480
20486
20698
20697
10982

EC Council (Fees in IDR)

upon request and availability

8 - 12

12 - 16

9 - 13

Java Technologies (Fees in IDR)
D83527
D84838
D67240
D65269

Java SE 8 Fundamentals
Java SE 8 Programming
Java SE 7 Programming
Developing Applications for the Java EE 6 Platfom

D78846
D77766
D50102
D50079
D50317
D59987
D59687
D80198
D79995
D80186
D80174

Oracle Database 12c: Administration Workshop
Oracle Database 12c: Install and Upgrade Workshop
Oracle Database 11g: Administration Workshop I Release 2
Oracle Database 11g: Administration Workshop II Release 2
Oracle Database 11g: Performance Tuning DBA Release 2
R12.x Oracle Asset Management Fundamentals
R12.x Oracle General Ledger Management Fundamentals
Oracle Database: SQL and PL/SQL Fundamentals
Oracle Database: SQL Tuning for Developers
Oracle Database: Program with PL/SQL
Oracle Database : Introduction to SQL

Oracle (Fees in IDR)

upon request and
availability
15 - 19 19 - 23 16 - 20
8 - 9 12 - 14
9 - 11
29 - 2 26 - 30 23 - 27
1-5
5-9
2-6

Quint Wellington Redwood (Fees in IDR)
ITIL-V3
DF
COF
APF
SM

ITIL v.3 Foundation
DevOps Fundamentals
COBIT5 Foundation
Agile Project Management Foundation
Scrum Master**

RH124
RH134
RH135
RH200
RH254
RH255
JB248
DO290

Red Hat Enterprise Linux System Administration I (Course Only)
Red Hat Enterprise Linux System Administration II (Course Only)
Red Hat Enterprise Linux System Administration II (w RHCSA Exam)
RHCSA Rapid Track Course (w RHCSA Exam)
Red Hat Enterprise Linux System Administration III (Course Only)
Red Hat Enterprise Linux System Administration III w RHCSA and RHCE Exams
JBoss Application Administration I
Red Hat OpenShift Enterprise Development

19 - 21 16 - 18
26 - 28 23 - 25
5-7
2-4
12 - 14
9 - 11
12 - 13 16 - 17

RedHat (Fees in IDR)
12 - 16
5-8

9 - 13
2-5

upon request and
availability
8 - 11 12 - 15 9 - 12
15 - 19 19 - 23 16 - 20
29 - 2 26 - 30 23 - 27
8 - 9 19 - 21 16 - 18

Salesforce (Fees in IDR)
ADM 201 Admin Essentials for New Administrators
ADM 211 Admin Essentials for Experienced Administrators
RPT 101 Reporting Fundamentals

1-5
15 - 18

5-9
19 - 22

2-6
16 - 19

Data Center (Fees in USD)
CDCP

Certified Data Center Professional

VMware (Fees in IDR)
Vmw

Vmware vsphere v6.5: Install Configure Manage

8 - 12

12 - 16

9 - 13
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