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4th Indonesia Living Legend
Companies Award 2019
Dalam malam penganugerahan Warta Ekonomi 4th
Indonesia Living Legend Companies Award 2019,
PT Metrodata Electronics Tbk berhasil mendapat penghargaan
sebagai ‘Living Legend Company: Leading ICT Integrator
Company’.
Herryanti Herman, Direktur PT Mitra Integrasi Informatika
menerima penghargaan yang diserahkan oleh Ir. Arcandra
Tahar, M.Sc., Ph.D., Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Indonesia dan Muhamad Ihsan, CEO dan Chief Editor
Warta Ekonomi yang berlangsung di Thamrin Nine Ballroom,
UOB Plaza (28/01).
Warta Ekonomi Indonesia Living Legend Companies Award
2019 hadir sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaanperusahaan yang mampu
menjalankan
bisnisnya
lebih dari 50 tahun dan
mampu bertahan dalam
menghadapi
tantangan,
berupa
kondisi
krisis
ekonomi dalam dan luar
negri, maupun persaingan
bisnis, serta berhasil tampil
sebagai perusahaan yang
mampu terus tumbuh
dan berkembang dengan
sangat mengesankan.
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Infobank 3rd 100 Fastest Growing
Companies Award 2018
PT Metrodata Electronics Tbk memperoleh predikat
“Sangat Bagus” berdasarkan rating Infobank dalam kategori
‘Perdagangan, Jasa-jasa dan Investasi’, sub sektor ‘Jasa
Komputer dan Perangkatnya’ dengan perolehan nilai 95,37.
Susanto Djaja, Presiden Direktur PT Metrodata Electronics Tbk
menerima penghargaan yang diserahkan oleh Dwi Setiawati,
Direktur Marketing Infobank yang berlangsung di Main Hall BEI
Jakarta (31/01).
Penghargaan “Infobank 100 Fastes Growing Companies
Awards 2018” diberikan Majalah Infobank sebagai apresiasi
terhadap 100 emiten dengan pertumbuhan tercepat dalam
lima tahun terakhir (2013 – 2017).
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yang kami hormati
Dengan mengucap rasa syukur, di tahun 2018 pendapatan PT Metrodata Electronics
Tbk (“Perseroan”) berhasil meningkat 17,5% yoy mencapai Rp12,7 triliun, atau naik
Rp1,9 triliun dibanding tahun 2017 sebesar Rp10,8 triliun. Disamping itu, peningkatan
penjualan juga mendorong meningkatnya laba kotor sebesar Rp156,9 miliar, sehingga
Perseroan membukukan laba kotor sebesar Rp1,01 triliun di tahun 2018. Perseroan juga
membukukan laba bersih sebesar Rp288 miliar, atau meningkat 16,4% dari laba bersih
tahun 2017 sebesar Rp247,4 miliar.
Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Dewan
Komisaris serta segenap manajemen, karyawan, mitra bisnis, pelanggan, dan seluruh
pemangku kepentingan lainnya atas segala dukungan dan kepercayaan terhadap
Perseroan sepanjang tahun 2018. Kami menyambut tahun 2019 secara antusias, dengan
harapan kontribusi kami dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang semakin
terdigitalisasi dan progresif dapat semakin merata.
Perseroan meraih penghargaan dari Infobank sebagai ‘100 Fastest Growing
Companies Award Sektor Perdagangan, Jasa-jasa dan Investasi, Sub Sektor Jasa
Komputer dan Perangkatnya dan Living Legend Company - Leading ICT Integrator
Company’ dari Warta Ekonomi. Selain itu, entitas anak PT Synnex Metrodata Indonesia,
PT Mitra Integrasi Informatika dan PT Soltius Indonesia juga meraih penghargaan dari
vendor teknologi APC, ASUS, FUJITSU, Software AG, Cisco, CTI, Fortinet, HPE dan SAP.
Dengan bangga Perseroan juga telah meresmikan Logistic Center PT Synnex Metrodata
Indonesia guna tingkatkan efisiensi.
PT AKR Corpindo Tbk perusahaan yang bergerak di bidang distribusi bahan kimia
dasar, bahan bakar minyak (BBM), logistik, dan solusi rantai pasokan di Indonesia telah
menerapkan Symantec Email Security Safeguard untuk memproteksi email dari virus dan
meningkatkan rasa aman pengguna.
Pada edisi kali ini, kami menyajikan beragam informasi solusi dan produk. Dari rubrik
Solusi tentang solusi Digital Transformasi, OutSystem, McAfee, Quantum Cryptography,
Data Breach, SolarWinds, dan Siemens PLM FloEFD. Sedangkan di rubrik Produk kami
tampilkan Barracuda, Fujitsu Server, Gigabyte serta tutorial Arsitektur OpenStack.

Salam INOVASI,

Susanto Djaja
Presiden Direktur
PT Metrodata Electronics Tbk
Apr i l 2 019

FOKUS

4

DINAMIKA

SOLUSI

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,
contact@mii.co.id
Website: www.metrodata.co.id
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BALIKPAPAN

Solution
Jl. D.I. Panjaitan No. 39,
RT 75 Strat 1, Balikpapan 76125
(62-542) 423 127
contact@mii.co.id
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BANDUNG

Distribution
Ruko ITC Kosambi Blok A1-2
Jl. Baranangsiang No. 8,
Kb. Pisang, Sumur Bandung
Kota Bandung 40112
(62-22) 2052 1177
ContactUs@metrodata.co.id

MAKASSAR

06 Metrodata Kick Off
Meeting 2019

08 Galeri KOM2019

Distribution
Jl. Mesjid Raya No. 74A,
Makassar
(62-411) 426 458, 426 459
ContactUs@metrodata.co.id

ONLINE

MEDAN

PT. Metrodata Electronics Tbk.
Metrodata
metrodata_electronics
info.metrodata@metrodata.co.id
www.metrodata.co.id

Distribution
Kompleks Ruko Singapore
Station Residence
Jl. B. Katamso, Gg. Tanah Merah No. 10-11,
Medan 20211
(62-61) 455 8068, 414 5740, 414 5751
(62-61) 455 4069
ContactUs@metrodata.co.id

SEMARANG

Distribution
Jl. MH. Thamrin No. 27B-3
Semarang 50134
(62-24) 352 1039
ContactUs@metrodata.co.id

SURABAYA

Distribution
Intiland Tower, 7th Floor, Suite 5A
Jl. Panglima Sudirman,
Kav. 101-103, Surabaya 60271
(62-31) 5474 218
(62-31) 5347 139
ContactUs@metrodata.co.id
Solution
Intiland Tower 6th Floor, Suite 2B
Jl. Panglima Sudirman
Kav. 101-103, Surabaya 60271
(62-31) 5474 217
(62-31) 5474 216
MII.Surabaya@mii.co.id

YOGYAKARTA

Distribution
Jl. Affandi No. 19
Yogyakarta 55283
(62-274) 554 297/8
ContactUs@metrodata.co.id
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Synnex Metrodata Indonesia
@synnexmetrodata
synnexmetrodata
contact@metrodata.co.id
www.synnexmetrodata.com

Benvenuta Metrodata
a Milano

27 Top Achievers
Meeting 2019

Meningkat 17,5% YOY

Dinginnya Osaka
Sudah Pergi, tapi

PT Metrodata

Keindahannya Masih

Electronics Tbk (MTDL)

Tinggal di Hati

Resmikan Logistic
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Meeting 2019

METRODATA di 2018

Tingkatkan Efisiensi

PT. Synnex Metrodata
Indonesia

24 Top Achievers

30 Metrodata Managers

Center PT Synnex

Incentive Trip

Metrodata Indonesia

Jalan-Jalan ke Negeri
Ginseng

PT Synnex Metrodata
Indonesia Mantapkan

33 PT AKR Corporindo Tbk

PT. Mitra Integrasi
Informatika

Posisinya Sebagai

Hal Kecil yang Memberi

Distributor Perangkat

Dampak Besar

Mitra Integrasi Informatika, PT
Mitra Integrasi Informatika
@MII_cloud
mii_metrodata
contact@mii.co.id
www.mii.co.id

Gaming Terlengkap di

PT. Soltius Indonesia
Soltius Indo
@SoltiusIndo
soltiusindonesia
sales@soltius.co.id
www.soltius.co.id

PT. My Icon Technology
metrodata OL
@metrodataOL
metrodataonline.official
sales@myicontech.com
www.metrodataonline.com

Indonesia
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36 #METRODATA
BERPRESTASI

PT Synnex Metrodata
Indonesia Ditunjuk

39 Health, Safety &

Intel Corporation

Environment (HSE)

Sebagai Intel IOT

Potensi Hazard

Solution Aggregator di

Ergonomi pada Pekerja

Indonesia

Urban di Jakarta dan

®

23 MII All Managers
Meeting 2019:
Accelerating Business
Through People
Transformation

Cara Menyiasatinya

SOLUSI

DINAMIKA

FOKUS

5

DINAMIKA

41

42

50

48

53

Gathering with DELL

42 Autodesk Revit Community
Gathering

43 Creating Simple & Reliable
Enterprise Cloud Platform
with Nutanix Discover the
Innovative New Role of The
Modern IT Manager

44 Discover the Innovative
New Role of The Modern
IT Manager

45 Fujitsu Partner Gathering:
Human Centric Innovation

60

46 CLOUD I’M IN LOVE
47 Transformasi B2B

56

Digital Marketing

48 CISO Executive Forum
2019

SOLUSI

50 Inspirasi Industri 4.0
52 No More Heart Attack,
Your Cloud Journey is
Secure

53 Connect the Unconnected
54 Inspirasi Hybrid
Infrastructure

55 Innovation for SAP
BUSINESS ONE HANA
to Empower Customers
in Today’s Digital
Performance

56 Build Your Gaming Empire
58 Getting Started Towards
Industry 4.0

60 7 Langkah Penting
Transformasi TI

62 Komprehensif Monitoring
untuk Microsoft

64 Apakah yang Dimaksud
dengan Data Breach?

66 Cloud Access Security
Broker (CASB)

68 Quantum Cryptography
69 FloEFD for Solid Edge
Tools Cepat dan Akurat
untuk Analisa Aliran Fluida
dan Heat Transfer pada
Solid Edge

62

70 Low Code Platforms for
Digital Transformation

72 Tutorial:
Mengenal Red Hat

66

OpenStack Platform:
Arsitektur OpenStack

76 Barracuda Networks
Sebagai Solusi Network
Security dan Data
Protection Kelas Dunia

72

77 FUJITSU Server TX Series
78 Cloud Access Security
Broker (CASB)

79 Info Training Metrodata
(April - June 2019)

Apr i l 2 019

FOKUS

6

DINAMIKA

Susanto Djaja, Presiden Direktur PT Metrodata Electronics Tbk

SOLUSI

Candra Ciputra, Presiden Komisaris PT Metrodata Electronics Tbk

Metrodata

Kick Off Meeting 2019
TEKS

Transformasi & Sinergi Metrodata untuk Indonesia

Ristauli
Oktavia
Haloho,
Melani
Dwi
Nastiti
FOTO
Ristauli
Oktavia

Metrodata Kick Off Meeting 2019 (KOM) yang digelar di awal tahun
kembali hadir dengan membawa nuansa baru. Susanto Djaja, Presiden
Direktur PT Metrodata Electronics Tbk mengawali KOM 2019 melalui
tema Transformasi & Sinergi Metrodata untuk Indonesia. Dalam
kata sambutannya, Susanto menjelaskan tentang keberhasilan yang
telah diraih perusahaan di tahun 2018 yang telah meningkat. Share
price Metrodata juga mengalami peningkatan dari Rp620 (awal tahun
2018) menjadi Rp915 (awal tahun 2019). Artinya share price Metrodata
bertumbuh sebesar 47%.

Haloho

Bicara tentang Metrodata in Era Digital, Metrodata masih menawarkan
8 pilar yaitu cloud services, big data & analytics, security, consulting &
advisory services, managed services, hybrid IT infrastructure, business
application, dan digital business platform. Ada 3 upaya yang akan
dilakukan Metrodata Group dalam melakukan transformasi yaitu people,
process & technology. Termasuk 3 competencies yang harus dimiliki yaitu
Core Competencies (drive, responsive to customers, team orientation),
Managerial Competencies (leaderships, plan & control) dan Job Family
Competencies.
A pril 20 19

Di tahun 2019, Metrodata juga
akan
memulai
berinvestasi
dalam
bisnis start-up, di mana bisnis startup dapat menambah added value dan
membawa sinergi kepada Metrodata
(dan/atau sebaliknya) di bidang Digital
Transformation dan Industri ICT. Di akhir
sambutannya, Susanto mengumumkan
Next Destination yaitu ke Yokohama,
Jepang dan Vienna, Austria, serta
mengundang Candra Ciputra, Presiden
Komisaris PT Metrodata Electronics Tbk
memberikan kata sambutan.
Turut hadir dalam Metrodata KOM
2019 yaitu Dewan Komisaris PT Metrodata
Electronics Tbk, direksi anak usaha serta
seluruh karyawan Metrodata Group yang
menggunakan jersey soccer. KOM 2019
semakin meriah karena banyak acara
seru-seruan yang diadakan antara lain
best costume, door prize dan drama yang
diperankan oleh beberapa karyawan dari
Metrodata Group. Para peserta KOM 2019
sangat antusias dalam menghadiri acara
ini dengan menggunakan jersey soccer
favorit bersama tim mereka.
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Top Achiever Award 2018

Serunya KAHITNA

Di pertengahan acara juga diumumkan
pemenang Top Achiever Award (TAA)
dan Top Achiever Award Plus (TAA
Plus). Sebanyak 118 karyawan berhasil
menerima penghargaan dan mereka
menerima hadiah berupa jalan-jalan
bersama pasangannya ke Osaka, Jepang
(bagi 76 penerima TAA) dan ke Milan, Itali
(bagi 42 penerima TAA Plus).

Di penghujung acara dimeriahkan
dengan bintang tamu yaitu Group Band
Kahitna. Dalam sekejap suasana menjadi
pecah saat vokalis Kahitna yaitu Hedi
Yunus naik ke panggung dan menyapa
audience. Lebih-lebih ketika tiga vokalis
Kahitna Hedi Yunus, Mario Ginanjar
dan Carlo Saba menyanyikan lagu-lagu
mereka yang nge-hits. Bahkan audience
pun rasanya tak kuasa untuk menahan
rasa kekaguman terhadap grup band
tersebut. Banyak yang teriak-teriak
histeris memanggil nama mereka sampai
beberapa karyawan naik ke panggung
dan nyanyi bersama vokalis Kahitna.

Penghargaan
diberikan
kepada
karyawan berpresatasi atas kinerja yang
dilakukan selama 2018. Metrodata Group
senantiasa memberikan apresiasi luar
biasa terhadap prestasi karyawannya.
Selamat kepada para penerima TAA dan
TAA Plus.

Merekapun
canggung untuk

FOKUS
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audience. Sampai lagu terakhir berjudul
Cantik dinyanyikan, audience pun tetap
menikmati acara dan duduk semakin
mendekati panggung (25/01).

tidak
canggungberinteraksi dengan
Group Band Kahitna

Penerima Top Achievers Award Plus 2018 berfoto bersama Dewan Komisaris dan Direksi Metrodata

Penerima Top Achievers Award 2018 berfoto bersama Dewan Komisaris dan Direksi Metrodata
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Pendapatan METRODATA
di 2018 Meningkat 17,5% YOY
Transformasi Digital
Mendorong Penjualan MTDL
Kemajuan teknologi digital ke arah
revolusi industri tahap keempat atau
Industry 4.0. dalam rangka transformasi
digital dengan teknologi pendukung
seperti Cloud services, Internet of Things
(IoT), Big Data hingga Artificial Intelligence
(AI) menjadikan PT. Metrodata Electronics
Tbk (“MTDL”), sebagai penyedia solusi
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)/
ICT Solution terintegrasi, memainkan
peranan yang sangat penting.
Sebagai
perusahaan
penyedia
solusi TIK terkemuka di Indonesia yang
memiliki tiga unit bisnis utama; Distribusi,
Solusi dan Konsultasi, MTDL memiliki
jangkauan kepada berbagai segmen
usaha, mulai dari dealer/toko-toko produk
TIK,
maupun
kepada
perusahaan/
korporasi hingga ke sistem e-commerce,
yang mengelola penjualan business
to business dan e-katalog Lembaga
Kebijakan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP).
Unit
Bisnis
Distribusi sebagai
kontributor pendapatan terbesar MTDL
di bawah pengelolaan anak usaha MTDL
yaitu PT Synnex Metrodata Indonesia
(SMI), melayani penjualan ke dealer/
reseller serta korporasi penyedia solusi
TIK. Unit bisnis ini terus melakukan
strategi diversifikasi produk dan telah
mendistribusikan lebih dari 80 merek
produk TIK kepada sekitar 1.800 dealer/
reseller aktif yang tersebar di seluruh
Indonesia. Inovasi yang dilakukan di
antaranya adalah pembangunan aplikasi
channel “Electronic Software Distribution”
untuk penjualan software melalui platform
B2B (E-commerce) serta penjualan
perangkat gaming. Penjualan jenis produk
gaming dan peralatannya telah tumbuh
lebih dari 35% yoy dari penjualan tahun
A pril 20 19

sebelumnya dan telah memberikan
kontribusi sekitar 7,7% dari total penjualan
di SMI di tahun 2018.
Kemudian
untuk
meningkatkan
efisiensi, SMI di awal 2019 baru saja
meresmikan pemakaian gudang 4 lantai
(warehouse) seluas 22.000 m2 di MM 2100
Cibitung, Jawa Barat. Gudang tersebut
dapat menghemat biaya logistik di area
Jabodetabek sebesar kurang lebih 35%
dibanding menyewa dan sudah mulai
digunakan di tahun 2019 ini.
Sementara itu, Unit Bisnis Solusi
MTDL melalui entitas anak PT Mitra
Integrasi Informatika (MII), menfokuskan
strategi dalam membantu bisnis Korporasi
melakukan transformasi teknologi dengan
menyediakan solusi lengkap kepada
para perusahaan/korporasi, mulai dari
kebutuhan perangkat keras, perangkat
lunak maupun jasa layanan TIK lainnya.
Adapun kebutuhan teknologi terupdate yang disediakan oleh MII, di
antaranya
adalah
menghubungkan
core system customer dengan aplikasi
eksternal seperti e-commerce (Application
Programming
Interface);
membantu
customer untuk melakukan otomasi
analisa data melalui aplikasi big data and
analytic; menyediakan security managed
service untuk memantau keamanan
sistem IT customer dari serangan virus
dan atau threat dengan remote monitoring
yang dilakukan di kantor Metrodata
(24 jam) serta menyediakan kebutuhan
para programmer (developer) bagi para
customer nya.
Selanjutnya Unit Bisnis Konsultasi
melalui entitas anak PT Soltius Indonesia,
MTDL memiliki strategi untuk fokus
pada Penjualan Software, Implementasi
Enterprise Resource Planning (ERP) serta
Penawaran end-to-end services seperti

Human Capital Management (HCM),
Business Intelligence (BI), Customer
Relationship Management (CRM) serta
Optimalisasi Supply Chain.

Kinerja Keuangan (Audit)
di FY18
Berkat implementasi berbagai strategi
usaha tersebut di atas, pendapatan MTDL
sepanjang 2018 berhasil meningkat
17,5% yoy mencapai Rp12,7 triliun, atau
naik Rp1,9 triliun dibanding tahun 2017
yang sebesar Rp10,8 triliun. Peningkatan
penjualan di tahun 2018 didorong oleh
mayoritas penjualan perangkat keras
(hardware) yang berkontribusi sebesar
78% terhadap total pendapatan dan
sebesar 14,1% berasal dari perangkat
lunak (software) serta sisanya (7,9%) dari
services, maintenance, dan pendapatan
sewa.
Kenaikan penjualan tersebut juga
mendorong peningkatan laba kotor
sebesar
Rp156,9
miliar,
sehingga
Perseroan membukukan laba kotor
sebesar Rp1,01 triliun di tahun 2018.
Setelah
memperhitungkan
biaya
operasional, beban bunga, selisih kurs
dan pajak, MTDL berhasil membukukan
laba bersih sebesar Rp288 miliar, atau
meningkat 16,4% dari laba bersih tahun
2017 yang sebesar Rp247,4 miliar.
Sejalan
dengan
perkembangan
bisnis, MTDL juga bermitra dengan
berbagai perusahaan TIK kelas dunia dan
berinovasi melalui pendirian anak usaha
maupun usaha patungan, seperti pada
bisnis solusi jaringan melalui PT Packet
System Indonesia; Bisnis Layanan Support
Telco melalui PT Xerindo Technology
serta Bisnis Mobility Application untuk
Sales and Distribution melalui PT Metro
Mobile Indonesia.

SOLUSI
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Untuk tahun 2019, MTDL menganggarkan capital expenditure
sebesar Rp200 miliar, dengan porsi Rp190 miliar akan digunakan
untuk membeli produk TIK yang akan disewakan kepada
pelanggan dan sebesar Rp10 miliar akan digunakan untuk mengupgrade kebutuhan TIK internal perusahaan.
MTDL optimis bahwa dengan adanya kondisi pasar yang
kondusif untuk terus melakukan transformasi digital akibat
kemajuan teknologi akan mempercepat perusahaan ke arah
revolusi industri 4.0. MTDL menetapkan target yang cukup
optimis untuk pertumbuhan pendapatan sebesar 12% dan laba
bersih sebesar 12,5% yoy pada tahun 2019. Target pertumbuhan
pendapatan dipatok moderat seiring dengan momentum tahun
politik.
(Sumber: Siaran Pers MTDL)
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PT Metrodata Electronics Tbk (MTDL)
Tingkatkan Efisiensi
Resmikan Logistic Center
PT Synnex Metrodata Indonesia

Jajaran manajemen PT Metrodata Electronics Tbk.

Jumpa Pers
PT Synnex Metrodata Indonesia (“SMI”)
yang merupakan salah satu entitas anak
PT Metrodata Electronics Tbk (MTDL)
yang fokus di bidang Distribusi Teknologi,
Informasi dan Komunikasi (“TIK”), pada 25
Februari 2019 meresmikan Logistic Center
di atas lahan seluas 20.000 m2 di MM2100
Industrial Estate, Cibitung.

(Ki-ka) Evans Tu, CEO, Synnex Technology International Corporation; Susanto Djaja, Presiden
Direktur PT Metrodata Electronics Tbk; Agus Honggo Widodo, Presiden Direktur PT Synnex
Metrodata Indonesia; dan David Tu, Vice President of Business Development, Synnex
Technology International Corporation saat jumpa pers berlangsung

A pril 20 19

Pembangunan
Logistic
Center
merupakan salah satu strategi SMI
dalam
membangun
kompetensi
sebagai perusahaan distribusi atas
sarana logistik yang turut berpotensi
meningkatkan
efisiensi
dari
induk
SMI, PT Metrodata Electronics Tbk.
Dengan mempertimbangkan volume
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Tracking Position, Fleet Information,
dan Delivery Status. Layanan 24/7 order
tracking solution juga dapat diakses,
proses pembelian dan pemesanan dapat
dilakukan kapan pun dan di mana pun.
Sementara itu Direktur MTDL yang
juga Presiden Direktur PT Synnex
Metrodata Indonesia, Agus Honggo
Widodo, mengatakan, “Dalam bisnis
distribusi yang menjadi kompetensi utama
adalah sarana Logistik dan Sistem yang
mengatur seluruh proses. Hal tersebut
merupakan bagian dari visi SMI yang
dapat kami realisasikan sehingga kami
dapat menunjukkan kepada stakeholder
bahwa kami sudah memiliki core business
untuk mendukung mitra bisnis sehingga
pengiriman barang menjadi lebih efisien.”

(Ki-ka) David Tu, Vice President of Business Development, Synnex Technology International
Corporation; Susanto Djaja, Presiden Direktur PT Metrodata Electronics Tbk; Evans Tu, CEO,
Synnex Technology International Corporation; dan Agus Honggo Widodo, Presiden Direktur
PT Synnex Metrodata Indonesia saat jumpa pers

perdagangan SMI yang terus meningkat,
manajemen melihat perlunya memiliki
Logistic Center sendiri. Secara jangka
panjang hal ini lebih menguntungkan dari
sisi efisiensi biaya, maupun nilai investasi
propertinya yang terus meningkat. SMI
juga dapat menghemat biaya logistik di
area Jabodetabek sebesar kurang lebih
35% dibandingkan dengan menyewa
kepada pihak lain.
Direktur Independen dan Sekretaris
Perusahaan MTDL, Randy Kartadinata
mengungkapkan dengan diresmikannya
Logistic Center ini, MTDL juga berupaya
semakin memperkenalkan layanan unit
bisnis Solusi terkait Logistic Center antara

lain solusi Warehouse Management
System
(WMS)
dan
Transport
Management System
(TMS)
guna
mendukung proses pengelolaan gudang
serta pengiriman secara online.
Solusi WMS ini sangat dapat
diandalkan
karena
meminimalisasi
human error, canggih, dan mengadopsi
sistem komputerisasi terkini dan proses
pelayanannya melalui solusi TMS guna
mendukung proses pengiriman. Mitra
bisnis
dapat
memantau
langsung
progress order yang mereka lakukan
melalui Point of Delivery App yang
diperkuat oleh SAP Cloud Platform
(SCP), dengan menggunakan fitur-fitur

“Logistic Center yang didisain 4
lantai dengan luas bangunan 22.000
m2 dibangun di atas sebagian lahan
seluas 5.500 m2. Pembangunan ini untuk
mengantisipasi pertumbuhan bisnis 5
tahun ke depan. Sedangkan kelebihan
lahan akan dimanfaatkan oleh perusahaan
untuk proyeksi ke depan sesuai
dengan perkembangan bisnis. Biaya
pembangunan Logistic Center ini adalah
sebesar Rp120 miliar, di luar dari biaya
pembelian tanah sebesar Rp61 miliar,”
ungkap Randy.
SMI yang 50% sahamnya dimiliki oleh
MTDL merupakan salah satu perusahaan
distribusi
terpercaya
dan
terbesar
dengan kredibilitas perusahaan memiliki
pengalaman lebih dari 40 tahun di
bidang teknologi informasi. SMI memiliki
dan menerapkan sistem yang mutakhir;
memiliki jaringan terbesar di 12 kota
besar dan melayani lebih dari 150 kota di
seluruh Indonesia; serta portofolio lebih
dari 70 vendor teknologi kelas dunia;
ditambah jaringan distribusi di lebih dari
4.000 jaringan distribusi di Indonesia.
(Sumber: Siaran Pers MTDL)
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Logistic Center PT Synnex Metrodata Indonesia

Peresmian Logistic Center

Pengguntingan pita oleh (ki-ka) Susanto Djaja, Presiden Direktur PT Metrodata Electronics
Tbk; Evans Tu, CEO, Synnex Technology International Corporation; Agus Honggo Widodo,
Presiden Direktur PT Synnex Metrodata Indonesia; Hiskak Secakusuma, VP Emeritus
PT Metrodata Electronics Tbk; David Tu, Vice President of Business Development,
Synnex Technology International Corporation; dan Candra Ciputra, Presiden Komisaris
PT Metrodata Electronics Tbk.

A pril 20 19

Pada 26 Februari 2019, penggunaan
Logistic Center PT Synnex Metrodata
Indonesia
diresmikan
melalui
pengguntingan
pita
oleh
Susanto
Djaja, Presiden Direktur PT Metrodata
Electronics Tbk; Evans Tu, CEO, Synnex
Technology International Corporation;
Agus Honggo Widodo, Presiden Direktur
PT Synnex Metrodata Indonesia; Hiskak
Secakusuma, VP Emeritus PT Metrodata
Electronics Tbk; David Tu, Vice President
of Business Development, Synnex
Technology International Corporation;
dan Candra Ciputra, Presiden Komisaris
PT Metrodata Electronics Tbk.

SOLUSI

Agus Honggo Widodo, Presiden Direktur
PT Synnex Metrodata Indonesia

Susanto Djaja, Presiden Direktur PT
Metrodata Electronics Tbk.
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Evans Tu, CEO Synnex Technology
International Corporation

Dalam kesempatan yang berbahagia
tersebut, Mr. Evans Tu, CEO, Synnex
Technology International Corporation
turut
memberikan
kata
sambutan
atas berdirinya Logistic Center. Selain
itu, undangan yang hadirpun turut
memberikan ucapan selamat.
Setelah
pengguntingan
pita,
undangan
yang
hadir
mengikuti
warehouse tour yang dipimpin oleh
Direksi PT Synnex Metrodata Indonesia.
Di beberapa titik mereka juga mendapat
penjelasan tentang fungsi dari masingmasing ruangan. Warehouse tour berakhir
di lantai 4 dilanjutkan dengan ramah
tamah.
Penulis: Melani Dwi Nastiti
Foto: PT Synnex Metrodata Indonesia
Warehouse Tour

Salah satu sudut ruang Logistic Center

Apr i l 2 019

16

FOKUS

DINAMIKA

SOLUSI

PT Synnex Metrodata Indonesia
Mantapkan Posisinya
Sebagai Distributor Perangkat Gaming
Terlengkap di Indonesia
Dengan portofolio produk gaming terlengkap di Indonesia, Synnex Metrodata Indonesia menawarkan one stop
shopping solution serta peluang membangun ekosistem gaming yang paling lengkap untuk professional gamers,
content creator, icafe ataupun pemula.

Agus Honggo Widodo, Presiden Direktur PT Synnex Metrodata
Indonesia

Ronaldy Suhendra, Direktur Konsumer PT Synnex Metrodata
Indonesia

Pada 27 Maret 2019, PT Synnex Metrodata Indonesia (SMI),
salah satu entitas anak PT Metrodata Electronics Tbk (IDX:
MTDL) yang fokus di bidang distribusi Teknologi, Informasi dan
Komunikasi (TIK), mengumumkan portofolio terlengkapnya untuk
produk-produk PC gaming yang terus bertumbuh di Indonesia.
Di samping itu, SMI juga meluncurkan solusi produk PC Custom
dengan penawaran yang menarik.

Sesi tanya jawab bersama media

A pril 20 19

Dalam kegiatan “Build Your Gaming Empire” di Jakarta,
SMI akan memperlihatkan berbagai portofolio gaming yang
memantapkan posisinya sebagai satu-satunya distributor yang
mempunyai kelengkapan produk branded, komponen, dan
mobile untuk gaming, seperti ASUS ROG, MSI, Dell, HP Omen,
Gigabyte, Seagate, Thermaltake, HyperX, Inno3D, ViewSonic,
Intel dan NVidia.
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Bersama seluruh sponsors vendor pc gaming

Saat ini distribusi SMI untuk produk
gaming telah menguasai pangsa pasar
sebesar 50 persen. Tahun 2019, SMI
bahkan sudah mempersiapkan produk
gaming
terbaru
dengan
teknologi
paling mutakhir, seperti notebook dan
PC berbasis Nvidia RTX series, Intel i9,
graphic card berbasis GTX 16 series, ROG
Phone, dan berbagai aksesoris gaming
terbaru.
“Kami ingin memperlihatkan kepada
para gamer maupun dealer di Indonesia,
bahwa
dengan
portofolio
produk
gaming yang kami miliki, mereka dapat
membangun ekosistem gaming yang
paling lengkap untuk semua kalangan,”
tutur Agus Honggo Widodo, Presiden
Direktur
PT
Synnex
Metrodata
Indonesia. “Sebagai perusahaan TIK
yang memiliki pengalaman lebih dari 40
tahun, dalam menjalankan bisnis kami
mendistribusikan semua brand yang resmi
dan legal untuk dibeli di Indonesia.”

Perangkat gaming yang didistribusikan
oleh SMI meliputi produk notebook, PC
gaming, komponen gaming, aksesoris
dan peripheral gaming, serta monitor.
“Brand yang kami pegang adalah brand
terpilih dan yang memiliki kualitas
terbaik di market, dan tentu saja dengan
layanan purna jual yang terbaik, sehingga
konsumen tidak hanya puas namun juga
merasa tenang terhadap produk yang
mereka beli,” kata Ronaldy Suhendra,
Direktur
Konsumer
PT
Synnex
Metrodata Indonesia.

SMI Luncurkan Solusi
PC Custom yang Menarik
Di tengah makin meningkatnya harga
produk gaming dan komponennya, SMI
menawarkan solusi PC custom dengan
harga lebih terjangkau namun tetap
menjamin kinerja yang mumpuni bagi
para gamers, designer, maupun video
editor termasuk content creator (YouTuber
dan lain-lain) yang membutuhkan sistem

dengan kemampuan komputasi tinggi
untuk segmen low-end, mid-end, dan
high-end.
Solusi PC custom menggunakan
produk komponen dari brand kelas dunia
yang didistribusikan oleh SMI sendiri,
sehingga keaslian produknya terjamin.
Solusi ini tidak hanya ditujukan bagi
penggemar PC gaming, namun juga bagi
pengelola iCafe yang akan mendapatkan
solusi PC dengan harga paling kompetitif
dan dapat memberikan return of
investment yang lebih cepat.
“Produk sistem seperti notebook dan
PC gaming branded mempunyai segmen
yang berbeda dengan PC custom dan
kami percaya kedua segmen ini akan terus
berkembang,” ujar Agus Honggo Widodo.
Didukung dengan nilai lebih dari SMI
yaitu produk berkualitas dan jangkauan
distribusi yang sangat luas, produk
yang sangat lengkap dan kemampuan
Apr i l 2 019
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sebagai distributor gaming terbesar
dan terlengkap di Indonesia saat ini
SMI memiliki lebih dari 70 Vendor
internasional, mendistribusikan 12 Brand
Gaming terkemuka, hingga menjual
lebih dari 50.000 unit notebook dan PC
gaming.

Agus Honggo Widodo, Presiden Direktur dan Ronaldy Suhendra, Direktur Konsumer
PT Synnex Metrodata Indonesia diapit cosplay

produksi yang sangat cepat melalui
fasilitas assembling melalui entitas anak
PT Synnex Metrodata Technology and
Services.

Dalam kesempatan tersebut, Ronaldy
Suhendra, Direktur Konsumer PT Synnex
Metrodata Indonesia menjelaskan bahwa

Manfaat lain yang dapat diberikan SMI
kepada mitra bisnisnya adalah berupa
peluang bisnis yang dapat meningkatkan
pendapatan dan keuntungan. SMI
memiliki pusat distribusi yang tersebar
di wilayah Indonesia, yang didukung
dengan logistik dan tenaga penjualan
yang kuat, SMI menjamin pelanggannya
dengan jasa layanan kelas dunia,
portofolio produk, dan solusi-solusinya.
(Sumber: Siaran Pers PT Synnex
Metrodata Indonesia)

Build Your Empire Gaming
Dalam jumpa pers, selain media turut hadir
komunitas, influencer, gamer maupun
content creator meramaikan acara Build
Your Empire Gaming yang berlangsung
di Ballroom 1-2, Pullman Central Park
Hotel, Jakarta. Mereka tidak hanya melihat
showcase namun juga dapat mencoba
produk
gaming
yang
dipamerkan
termasuk mengikuti battle Tekken 7.
A pril 20 19

Battle Tekken 7

Sejak 5 tahun lalu SMI mulai fokus
mendistribusikan
PC gaming.
Hal
ini dikarenakan pertumbuhan bisnis
tercepat di dunia TI, pasar gaming terus
bertumbuh serta potensi perkembangan
produk yang sangat pesat. Saat ini SMI
mendistribusikan notebook & PC branded,
smartphone, termasuk komponen dan
display. Di samping itu, SMI juga bertindak
sebagai Intel Authorized Distributor
untuk Client Computing Group (CCG),
Non-Volatile Solution Group (NSG), Data
Center Group (DCG), Internet of Things
Group (IoTG), dan Branded Product
Distributor.
Penulis: Melani Dwi Nastiti
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PT Synnex Metrodata Indonesia
Ditunjuk Intel Corporation
Sebagai Intel® IOT Solution
Aggregator di Indonesia
SMI bersama Intel akan menginisiasi Artificial Intelligence of Things (AIoT) berkolaborasi dengan ekosistem di
seluruh Indonesia dengan meluncurkan Kompetisi OpenVINO™

Agus Honggo Widodo, Presiden Direktur
PT Synnex Metrodata Indonesia

Herianto, Technical Director PT Synnex
Metrodata Indonesia

PT Synnex Metrodata Indonesia (SMI) - salah satu entitas
anak Metrodata Group yang fokus di bidang Distribusi
Teknologi, Informasi dan Komunikasi telah bermitra dengan Intel
Corporation sebagai salah satu mitra bisnis Intel® IOT Solution
Aggregator di Indonesia, yang merupakan perekonomian
terbesar di Asia Tenggara. Melalui Intel® IoT Solution Aggregator,
Intel akan mempercepat pengembangan solusi IoT termasuk
diantaranya Intel® Market Ready Solutions dan Intel® RFP Ready
Kits. Dari ribuan mitra bisnis ekosistem Intel, Intel akan melakukan
seleksi dan babak kualifikasi mencari solusi terbaik dari seluruh
dunia, lintas industri, ritel, vision, kesehatan, dan segmen vertikal
kota smart city.
“Sebagai perusahaan yang memiliki pengalaman lebih dari
40 tahun, kami gembira telah ditunjuk oleh Intel Corporation
sebagai Intel® IoT Solution Aggregator di Indonesia. Nilai
lebih ini akan kami berikan kepada mitra bisnis dan pelanggan
kami dalam bentuk penyediaan solusi Internet of Things
(IoT) yang mereka perlukan melalui one stop solution serta
memperkenalkan Intel® Market Ready Solution dari berbagai

Steen J. Graham, General Manager IoT
Ecosystem and Channels, Intel Corporation

vendor di seluruh dunia ke Indonesia. Di mana Intel® Market
Ready Solution merupakan solusi IoT yang telah diverifikasi oleh
Intel, diterapkan dan digunakan oleh pelaku bisnis”, demikian
kata Agus Honggo Widodo, Presiden Direktur PT Synnex
Metrodata Indonesia. Sebagai Intel® IoT Solution Aggregator,
SMI akan mencari solusi-solusi lokal yang dapat diajukan sebagai
Market Ready Solution khususnya solusi computer vision. Oleh
karenanya, bersama Intel kami akan berkolaborasi menginisiasi
Artificial Intelligence of Things (AIoT) dengan meluncurkan
Kompetisi OpenVINO™, Agus Honggo Widodo menambahkan.
Dalam rangka mempersiapkan kualifikasi sebagai Intel®
Market Ready Solution, sebuah solusi harus disesuaikan dengan
industri ditujukan untuk permasalahan bisnis yang spesifik, preintegrated dan sudah siap produksi dan digunakan, dan didisain
guna menyelesaikan permasalahan industri, dan didisain untuk
memberikan hasil dan percepatan ROI. Intel® Market Ready
Solutions memudahkan pelanggan untuk cepat mendapatkan
hasil dari solusi yang digunakan, cepat diimplementasikan, dan
adanya integrator yang membantu menerapkan solusinya.
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yang meluncurkan pelatihan OpenVINO™
di Indonesia, menyusul Kontes dan
Kompetisi bagi aplikasi enterprise, startup,
B2B, B2G, G2C. SMI memiliki misi untuk
memberdayakan developer Indonesia dan
membangun solusi yang memiliki akses
untuk mendapatkan teknologi terbaru
dan terbaik. Sebagai Intel® IOT Solution
Aggregator, SMI menginginkan sebuah
platform Solusi Buatan Indonesia yang
akan memenuhi syarat untuk Intel® Market
Ready Solution. Setelah memenuhi syarat,
solusi tersebut akan disahkan dengan
skala global melalui platform Intel World
Wide. Melalui pendekatan kolaborasi
bersama Intel, SMI akan memiliki platform
solusi dari dunia bagi Indonesia, dan
Indonesia untuk dunia.

Saat jumpa pers

Tahun 2018, SMI telah berhasil
mendapatkan beberapa kesepakatan
dari
Intel
berdasarkan
end-to-end
solutions di Indonesia senilai jutaan dolar
berdasarkan pipeline dari Intel® Market
Ready Solutions dan Intel® RFP Ready Kits.
Hal ini membuktikan bahwa SMI memiliki
kemampuan sebagai penyedia total solusi
dan channel bagi mitra bisnisnya dan para
pelanggan.
Sejalan dengan inisiatif Making
Indonesia 4.0 dari pemerintah guna
mendorong daya saing global Indonesia,
SMI mendorong kemajuan dengan
menyediakan solusi terpadu untuk
IoT dan Industry 4.0. Saat ini SMI telah
on-boarded full Intel IOTG (Internet of
Things Group) lini produk chip, mulai dari
processors, memory, storage, networks
building blocks. Hal ini membuat SMI
dapat mendukung industri lokal seperti
electronics,
computers,
machinery,
infrastructure, retail, dan lain-lainnya yang
dapat melakukan tranformasi digital dan
percepatan. Smart Building, Healthcare,
Transportation dan Logistics merupakan
salah satu industri vertikal yang
difokuskan oleh SMI.
Tahun 2019, SMI akan melangkah
lebih cepat melalui inisiasi Artificial
A pril 20 19

Intelligence of Things (AIoT) berkolaborasi
dengan ekosistem di seluruh Indonesia
dan merencanakan akan meluncurkan
Kompetisi
OpenVINO™.
Toolkit
OpenVINO™
memungkinkan
bisnis
menerapkan
computer vision
dan
belajar solusi secara mendalam dengan
cepat dan efektif di beberapa aplikasi.
Intel® AI: In Production menawarkan
peralatan mulai dari piranti lunak untuk
pengembangan perangkat sehingga
dengan keyakinan bisnis Anda dapat
berkembang dengan solusi AI. SMI
merupakan satu-satunya perusahaan

SMI menyadari komitmennya dengan
menyediakan ruang teknologi experience
centre yang terletak di kantor pusat APL
Tower Lantai 42. Dalam ruang tersebut
akan dipamerkan terknologi end-toend terkini yang dengan mudah dapat
diakses. Mulai dari edge sensors, gateway,
network infrastructure, hingga cloud,
mulai dari rangkaian piranti keras hingga
piranti lunak yang dapat full-fledge IoT
dan penyebaran AI. Intel mendukung
pusat teknologi melalui portofolionya dan
ekosistem sehingga SMI dapat membantu
akses
teknologi
Indonesia
yang
terbarukan dari berbagai belahan dunia.
(Sumber: Siaran Pers PT Synnex Metrodata
Indonesia & Intel Corporation)

(Kiri-kanan) David Hermawan, Head of IOT (Internet of Things) Group; Patrick Liew, APJT IoTG
Distribution Manager; dan Steen J. Graham, General Manager IoT Ecosystem and Channels,
Intel Corporation; Agus Honggo Widodo, Presiden Direktur dan Herianto, Technical Director
PT Synnex Metrodata Indonesia sesaat setelah menerima piagam distributorship
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OpenVINO™ Toolkit

Toolkit ini bisa di akses dan di unduh melalui tautan berikut:

Jadikan visi Anda menjadi kenyataan di platform Intel® —
mulai dari solusi smart camera dan video surveillance hingga
robotika, transportasi, dan banyak lagi.

https://software.intel.com/en-us/openvino-toolkit

Kembangkan aplikasi dan solusi yang meniru mata
manusia dengan Intel® Distribution of OpenVINO™ Toolkit.
Berdasarkan convolutional neural networks (CNN), toolkit ini
memungkinkan aplikasi berjalan di seluruh perangkat keras
Intel® (termasuk akselerator) dan memaksimalkan kinerjanya.
Mengaktifkan inferensi deep learning berbasis CNN
pada perangkat Intel
Mendukung eksekusi di berbagai jenis perangkat —
CPU, GPU, Intel® Movidius™ Neural Compute Stick, dan
FPGA — menggunakan API
Mempercepat waktu untuk memasarkan melalui library
dan kernel yang telah dioptimalkan
Termasuk komponen yang dioptimalkan untuk
OpenCV dan OpenVX*

21

Deep Learning Deployment Toolkit
Toolkit ini memungkinkan pengembang untuk menerapkan model
deep learning yang sudah disediakan melalui API Inference Engine
C++ yang dapat diintegrasikan dengan berbagai jenis aplikasi.
Versi open source ini mencakup dua komponen, yaitu Model
Optimizer dan Inference Engine, serta CPU, GPU, dan plugin
heterogen untuk mempercepat proses deep learning pada platform
Intel® CPU dan Graphics Card. Ini mendukung pretrained model dari
Open Model Zoo bersama dengan 100+ open source dan model
publik dalam format populer seperti Caffe*, Tensorflow*, MXNet*
dan ONNX*.

Open Model Zoo
Berikut ini adalah jenis-jenis model yang sudah disediakan oleh Intel®
yang bisa diakses secara bebas.

OpenVINO™ Toolkit, merupakan singkatan dari Open
Visual Inference and Neural network Optimization, yang
memberikan peningkatan kinerja pada aplikasi neural network
bila dijalankan pada berbagai jenis prosesor Intel® sehingga
menghasilkan aplikasi vision yang cost-effective.
OpenVINO™ Toolkit terdiri dari:
Deep Learning Deployment Toolkit
Open Model Zoo
Apr i l 2 019
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Jenis-jenis aplikasi yang bisa dibuat dari model tersebut antara lain:

Text Detection
Model ini berdasarkan arsitektur PixelNet* dengan MobileNetV2*
sebagai backbone. Ini memungkinkan untuk mendeteksi tulisan
di dalam ruangan ataupun diluar ruangan.
Temukan model ini pada folder OpenVINO™ Toolkit: \
deployment_tools\intel_models\text-detection-0001.

Detect People, Vehicles, & Bikes
Bisa membedakan orang berjalan, naik sepeda, dan kendaraan
lainnya, tetap dapat digunakan dalam berbagai jenis lingkugan/
cuaca.
Temukan model ini pada folder OpenVINO™ toolkit: \
deployment_tools\intel_models\person-vehicle-bike-detectioncrossroad-0078.

Human Pose Estimation
Ini bisa digunakan untuk melakukan estimasi dari pose satu dan
beberapa orang. Model ini mendeteksi beberapa bagian tubuh
yang penting seperti tangan, badan, kaki, kepala (mata, hidung,
mulut), dan lain-lain.
Temukan model ini pada folder OpenVINO™ toolkit: \deployment_
tools\intel_models\human-pose-estimation-0001.

Contoh lainnya bisa diakses melalui tautan: https://software.intel.com/en-us/openvino-toolkit/documentation/pretrained-models

OpenVINO™ Hackaton 2019
SMI bersama Intel Corporation akan menginisiasi Artificial Intelligence of Things (AIoT) berkolaborasi dengan ekosistem di seluruh
Indonesia meluncurkan Kompetisi OpenVINO™. Sebagai gerbang kompetisi OpenVINO™, SMI mengundang seluruh developer di
Indonesia untuk turut partisipasi sebagai salah satu wujud visi SMI dalam memberdayakan developer di Indonesia untuk mendapat
teknologi terbaru dan terbaik.
Kini waktunya developer di Indonesia unjuk gigi dikancah internasional. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 28 Maret – 31 Juli
2019 dengan mendaftar di www.openvino.id. Nantinya setiap calon peserta akan dibekali dengan pelatihan langsung oleh expertise
dari SMI dan Intel Corporation yang akan diselenggarakan di kota Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya.
Sebagai anggota dari Asosiasi Cloud Computing Indonesia, SMI memberikan keleluasaan bagi calon pendaftar dengan memilih
vision solution untuk surveillance, retail, manufacturing, smart cities, healthcare, office automation, dan transportation.

Penulis: Herianto, Melani Dwi Nastiti
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Peserta MII All Managers Meeting 2019

MII All Managers Meeting 2019:
Accelerating Business Through People Transformation

Mengawali Tahun Fiskal 2019, PT Mitra Integrasi Informatika (MII) mengadakan workshop untuk seluruh manajer hingga
level direktur untuk menyatukan visi dan semangat menghadapi berbagai tantangan yang akan dihadapi di tahun 2019
dan ke depan. Workshop diadakan sehari penuh di Hotel Olympic Renotel Sentul (17/01).
T E K S & F O T O : Rudy Ananda Limiadi

Herryanti Herman, Direktur MII membuka
workshop mewakili manajemen MII. All
Managers Meeting mengusung tema
Accelerating Business Through People
Transformation.
Workshop
dipandu
instruktur dari ImpactFactory. Dengan
suasana yang menyenangkan, serius
namun santai, kegiatan demi kegiatan
diikuti semua peserta. Dengan gaya dan
suasana yang tidak biasa, membuat para
peserta menjadi antusias.

Sebagai pembicara tamu, Bimo
Bayuputro
Notonegoro,
Director,
Indonesia Commercial Channel dan
Charlotte Rogacion, Partner Marketing
Manager, South Asia memaparkan Dell
EMC Digital Transformation Message to
External & Internal Ecosystem. Mereka
berbagi
pengalaman
tentang
apa
yang telah dan sedang dilakukan oleh
organisasi Dell EMC dalam menjalankan
Digital Transformation. Apa tantangan

Herryanti Herman, Direktur MII

Sjafril Effendi, Presiden Direktur MII

Bimo Bayuputro Notonegoro, Indonesia
Commercial Channel Director, Dell EMC

Charlotte Rogacion, Partner Marketing
Manager South Asia, Dell EMC

yang dihadapi dan pendekatan yang
dilakukan serta hasil yang diperoleh
dengan transformasi tersebut.
Setelah
santap
siang,
acara
dilanjutkan dengan workshop kembali,
serta berbagai aktifitas kelompok yang
menyenangkan dan membuat gelak
tawa. Berbagai simulasi dan permainan
membuat workshop ini menjadi lebih
interaktif dan menyegarkan. Selain itu,
dengan dibentuknya berbagai kelompok
kecil di setiap aktivitas membuat
peserta yang mungkin jarang bertemu
karena kesibukan masing-masing, bisa
berinteraksi lebih banyak.
Sesi sharing juga menjadi ajang
pembelajaran
yang
menarik
dari
beberapa sukarelawan karyawan yang
berbagi pengalaman hidupnya. Banyak
inspirasi yang bisa didapat dari sesi
sharing tersebut. Sjafril Effendi kemudian
memberikan
pengarahan
kepada
para peserta sekaligus rangkuman
workshop.
Acara
ditutup
dengan
pemberian hadiah pada grup dengan nilai
tertinggi untuk aktifitas kelompok.
Apr i l 2 019
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Top Achievers Meeting 2019

Benvenuta Metrodata a Milano
Keindahan Kota Milan memang bikin baper. Dalam bahasa Italia kota ini disebut Milano, sebuah kota indah di Italia yang
layak untuk dikunjungi. Di sini lahir brand yang terkenal di dunia seperti Giorgio Armani, Prada, Dolce and Gabbana,
Bugatti, dan lainnya. Milan terkenal dengan bangunan serta arsitektur khas Eropa yang sangat mengagumkan mulai dari
gereja, museum, teater, universitas, dan stadion. Fakta menarik lainnya, Milan bisa dibilang merupakan kota adibusana di
dunia sama seperti Paris atau New York.
T E K S & : Melani Dwi Nastiti

Foto group di depan Katedral Duomo, Milan
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Stadium San Siro, Milan

Pada 13-19 Maret 2019 lalu, seluruh
penerima Metrodata Top Achievers
Award Plus 2018 (TAM+) berkesempatan
mengunjungi Milan, fashionable City of
Italy. Mereka berjalan-jalan ke tempattempat wisata terbaik di Itali seperti Roma,
Pisa, dan Milan.
TAM+ diawali dengan perjalanan
sejauh 60 Km dari Roma menuju Tivoli
mengunjungi
Vila
d’Este—sebuah
vila abad ke 16 yang terkenal dengan
keindahan taman yang masuk dalam
UNESCO World Heritage Site. Kemudian
city tour melihat-lihat Vittorio Emanuele
II Monument di Piazza Venezia, Arc
Constantino, Piazza Navona dan berfoto
di depan Colosseum yang bersejarah.
Colosseum adalah bangunan kuno
yang ada di Italia, tepatnya di kota Roma.
Bangunan ini dibuat sekitar tahun 70
sampai 80 Masehi yang lalu, identik
dengan keunikan serta keindahan yang
dapat memanjakan mata siapapun yang
melihatnya. Bukan hanya itu, bangunan ini
juga dikenal sebagai Flavian Amphiteater
dan merupakan Amphiteater terbesar
yang pernah dibuat oleh kerajaan pada
zaman dahulu. Selain sebagai simbol
kejayaan Romawi. Fakta unik menarik
lainnya adalah Colosseum tempat yang
sudah digunakan selama 500 tahun,
memiliki kapasitas tempat duduk yang
sangat banyak yaitu sekitar 50.000
kapasitas tempat duduk. Dulu tempat ini
dijadikan sebagai salah satu tempat ajang
kontes gladiator.

Di halaman Stadion San Siro, Milan
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Hari ke-3 menuju Vatican City
mengunjungi St. Peter Basilica yang
megah sambil melihat Patung Pieta yang
indah dan Holy Door. Vatican City adalah
pusat dari tahta Paus, pemimpin agama
Katolik Roma. Negara kota ini terletak di
dalam kota Roma dengan luas 44 hektar
saja. Vatican City memiliki kedaulatan
sendiri di mana Paus memegang
kekuasaan tertinggi. Pusat agama Katolik
ini juga menjadi tujuan ziarah dan wisata
dari jutaan turis tiap tahun. Trevi Fountain
menjadi tujuan berikutnya. Trevi Fountain
adalah air mancur bergaya Baroque
Style terbesar di ibu kota Italia, Roma dan
merupakan salah satu air mancur yang
paling terkenal di dunia, yang dirancang
oleh arsitek Italia Nicola Salvi dan
diselesaikan oleh Pietro Bracci. Air mancur
yang terletak di Kota Roma ini mempunyai
tinggi 26,3 m dan lebar 49,5 m dengan
banyak patung-patung yang menambah
eksotisme air mancur ini. Patung-patung
tersebut bercerita mengenai “Taming
of The Waters” atau cerita tentang
seseorang yang menjinakan air. Daya tarik
utama dari Fontana de Trevi ini adalah
mitos melemparkan koin ke dalam air
kolamnya. Cara melemparnya dengan
membelakangi sisi air mancur dan jika
berhasil melemparkannya ke dalam kolam
maka dipercaya bahwa suatu saat kita

Stadium San Siro, Milan
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akan kembali lagi ke kota penuh sejarah
ini. Amin. Scalina Spagna atau Spanish
Steps jadi tujuan berikutnya. Tempat
ini paling asyik untuk bersantai sambil
menikmati atmosfer Italia tempo dulu
dan memandang Kota Roma dari pucuk
Spanish Steps. Total ada 138 anak tangga,
dengan bentuk tangga melebar. Tangga
itu menghubungkan dengan Gereja Trinità
dei Monti yang berarsitektur kerajaan.
Bagi yang hobi berbelanja, Spanish Steps
dikepung oleh toko-toko fashion ternama
dari Italia, seperti Dolce-Gabana, Furla,
Channel, Gucci, Giorgio Armani, Cartier,
dan banyak lagi. Toko fashion memenuhi
area sekitar Spanish Steps, ketimbang
restoran.
Hari ke-4, rombongan TAM+ berangkat
menuju Kota Pisa dan Florence. Selain
bersantap siang di Kota Pisa, tentu saja
harus melihat Menara Miring Pisa. Menara
unik ini memiliki ketinggian 55,86 m dari
permukaan tanah terendah dan 56,70 m
dari permukaan tanah tertinggi dengan
kelebaran dinding di bawahnya mencapai
4,09 m dan di puncak 2,48 m. Menara Pisa
memiliki 294 anak tangga. Dilanjutkan
mengunjungi The Baptistry of San
Giovanni, salah satu gereja yang paling
kuno di Florence, berdiri membelakangi
cathedral city, gereja Santa Maria del
Fiore. Mengakhiri hari, rombongan melihat
Piazzale Michelangelo yang merupakan
sudut tempat terindah untuk melihat
pemandangan Kota Florence.

The Fontana dell’Ovato, Villa d’Este, Tivoli
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Colosseum

Hari ke-5 peserta TAM+ adalah free
day , peserta diakan jalan-jalan ke Factory
Outlet Seravalle. Dan malam harinya
setelah makan malam, sebagian peserta
nonton pertandingan AC Milan melawan
FC Internazionale di Stadion San Siro.
Acara tambahan yang sebelumnya tidak
termasuk dalam jadwal acara.

Scala Theatre, Da Vinci Statue dan sekali
lagi berbelanja barang-barang branded
di Galleria Vittorio Emanuele II dan tokotoko di sepanjang jalan Montenapoleone.
Puas berbelanja, barulah rombongan
beranjak menuju Malpensa Milan Airport
untuk proses keberangkatan kembali ke
Indonesia via Doha.

Keesokan pagi setelah sarapan di
hotel, diadakan penyerahan sertifikat
Top Achiever Award oleh Susanto
Djaja, Presiden Direktur PT Metrodata
Electronics Tbk. Pagi ini para peserta
TAM+ kembali mengunjungi Stadium
San Siro sesuai dengan jadwal acara, dan
kemudian belanja di Mega Store berlanjut
ke Sforza Castle, Katedral Duomo, La

Sampai jumpa di perjalanan TAM+
berikutnya yang lebih romantis.

Berfoto dengan latar belakang Menara Pisa

SOLUSI

DINAMIKA

FOKUS

27

Osaka Castle

Top Achievers Meeting 2019
Dinginnya Osaka Sudah Pergi, tapi
Keindahannya Masih Tinggal di Hati
Mengawali Maret 2019 dengan hati gembira, malam hari 1 Maret 2019 penerima Top Achievers Award 2018 bersama 123
karyawan dan pasangan terpilih memulai perjalanan Top Achievers Meeting 2019 ke negeri Sakura, tepatnya ke Osaka,
Jepang. Rombongan terdiri dari 4 grup dengan menggunakan 2 penerbangan.
T E K S : Herryanti Herman

F O T O : dari beberapa sumber

Pakaian Tradisional Jepang
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2 Maret 2019
Osaka, 大阪市, berada di wilayah Kansai,
adalah kota kosmopolitan nomor 3
terbesar di Jepang, setelah Tokyo dan
Yokohama. Osaka terletak di dekat
ibukota Jepang lama yaitu Kyoto, terkenal
dengan dinamika budaya makan dan
minum serta keramahan warganya.
Osaka memiliki arti “bukit besar” atau
“lereng besar”. Setibanya di Bandara
Internasional Kansai, Osaka, Achievers
disambut oleh Mario Bros, Luigi dan
Princess Peach. 3 karakter milik Nintendo
ini berhasil membawa kami kembali ke
memori masa kecil dan kenangan penuh
kebahagiaan. Setelah puas temu kangen
dengan 3 karakter ini, dan berfoto-foto,
kami mendapatkan beberapa pengalaman
baru yang berbeda dengan negara
lainnya, yaitu proses verifikasi passport
finger print dan face recognition melalui
mesin (terpisah dengan proses imigrasi).
Selain itu, koper kami tersusun rapi
berdasarkan warna dan ukuran setelah
proses imigrasi selesai. Sungguh mudah
dan menyenangkan karena kami tak perlu
menunggu lama untuk koper kami.

Toji Temple

A pril 20 19

Sarapan pagi di hotel ini super sekali. Gak
ada yang nggak enak. Mulai dari kari sapi
kobe, ikan salmon, berbagai dessert yang
tertata sangat indah dan rapi, sehingga
kami enggan merusak komposisinya
apalagi memakannya.

Fushimi Inari Shrine

Shopping is my cardio. Percaya tak
percaya ternyata ini cara ampuh untuk
merelaksasi semua pikiran dan badan
seluruh Achiever setelah menempuh
perjalanan panjang. Rinku Premium
Outlet dengan 210 toko dengan brand
ternama dunia. Pemandangan yang
sangat indah, yang pastinya memanjakan
para
Achievers
saat
berbelanja.
Melanjutkan perjalanan makan malam
di restoran Kohakubo, yang terletak di
daerah Dontoburi yang indah dengan
semaraknya lampu menjadi ciri khasnya.
Menu spesial malam ini adalah all you
can eat Yakiniku. Kehangatan sup
menghangatkan badan karena cuaca di
luar dingin.
Selesai santap malam, rombongan
menuju hotel untuk beristirahat. Para
Achiever menginap di Art Hotel Osaka
Bay Tower, di mana kami dimanjakan
dengan pemandangan Osaka Bay malam
hari. Satu hal yang berkesan yaitu proses
check-in yang sangat rapi. Sepertinya ala
Jepang sekali. Berbeda dengan biasanya,
tidak ada kerumunan orang berdiri dan
teriakan suara tour leader memanggil
satu per satu untuk pembagian kunci.
Di sini semua kunci kamar diletakkan di
meja berdasarkan grup dan diurutkan
berdasarkan
nama
Achiever. Wow
Jepang, luar biasa!

Wisata
diawali
dengan
jalanjalan melihat Osaka Castle yang
merupakan
landmark
kota
Osaka.
Bangunan bersejarah dari zaman Edo
ini telah mengalami pemugaran karena
kerusakan pada masa perang dunia
kedua. Banyak sejarah dan cerita yang
pernah dilaluinya. Di sela-sela wisata,
rombongan menyempatkan untuk foto
bersama. Ketika ada waktu bebas singkat
saja, semua Achiever ditemukan sudah
memegang jajanan di tangan, mulai
dari ubi, strawberry, oden yang sangat
menggugah gairah. Kalau ada yang
bawa lebih, biasanya, tak sungkan ada
yang menawarkan diri untuk membantu
menghabiskannya. Mau dong!
Setelah itu perjalanan dilanjutkan
menuju kota Kyoto. Banyak sekali kuil
kuno dan peninggalan sejarah di sini.
Pada kesempatan kali ini, Achiever
mengunjungi 3 obyek wisata. Pertama,
adalah
Kiyomizhu
Temple
yang
merupakan salah satu temple tertua di
Jepang dan warisan budaya dunia yang
dilindungi oleh UNESCO. Sayang sekali
masih banyak area yang dipugar sehingga
mengurangi estetika background foto.

Toji Temple
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4 Maret 2019
Mengawali perjalanan di hari terakhir,
Achiever mengunjungi ke Umeda Sky
Building dengan ketinggian 170 meter
dan memiliki deck conservatorium yang
melingkar 360 derajat sehingga kita bisa
melihat seluruh sisi kota Osaka. Achiever
berkesempatan berfoto di sini sebelum
menuju Shinsaibashi yang merupakan
surga belanja di Osaka. Menghabiskan
waktu bebas, Achiever sibuk berbelanja
sampai tanpa terasa waktu berkumpul
tiba untuk makan siang di Yokodzuna
Shinsekai. Restaurant ini menyajikan
menu andalannya, yaitu chicken katsu,
gyoza dan sup miso. Setelah makan
siang, Achiever bersiap menuju ke Kansai
International Airport untuk kembali ke
tanah air.

Semoga ada kesempatan kembali untuk
mengunjunginya lagi di masa mendatang.
Ada banyak sekali toko di sisi kiri
dan kanan jalan menuju kuil. Mereka
menjajakan
jajanan
khas
Jepang,
mulai dari es krim matcha, oden, mochi
berbentuk segitiga (khasnya Kyoto),
menjual hasil karya tangan khas Jepang
yang indah. Kemudian lanjut mengunjungi
Toji Temple, kuil Buddha yang terkenal
akan menaranya. Achiever tidak bisa
menahan diri ketika melihat Sakura
bermekaran, walaupun hanya dua sampai
tiga pohon saja. Semua berpose manis
di taman Toji Temple. Usai santap siang,
tujuan selanjutnya adalah mengunjungi
Gion yang sangat terkenal sebagai distrik
Geisha atau penari di Jepang di mana
banyak terdapat bangunan-bangunan
tua. Dilanjutkan ke Fushimi Inari Shrine,
kuil Shinto dengan ribuan gerbang Tori
berwarna oranye. Setelah itu makan
malam all you can eat daging sapi dan
ayam dengan menu bakar-bakaran.

3 Maret 2019
Seluruh peserta Achiever menuju ke
Kobe, kota pelabuhan yang berjarak
29 km, dengan waktu tempuh kurang
lebih 45 menit dari Osaka. Hujan deras
mengguyur Kobe di pagi hari, mengawali
kunjungan ke Kobe Chinatown yang
adalah pusat kuliner. Harborland adalah
sebuah kompleks komersial yang telah
dibangun kembali dari situs pabrik tua di
Kobe. Makan siang special dengan menu
Beef Kobe yang sangat terkenal karena
memiliki tekstur juicy. Daging sapi Kobe
memiliki cita rasa spesial karena setiap
sapi semasa hidupnya mendapatkan
perlakuan
istimewa:
dipijat,
diberi
makanan rumput hijau segar, suhu diatur
sehingga sapi merasa nyaman, minum
sake dan mendengarkan musik klasik.
Kebayang kan kualitas kehidupan sapi
seperti itu.
Setelah itu wisata berlanjut ke Mt.
Rokko dengan menggunakan cable
car untuk melihat pemandangan Kota

Gerbang Fushimi Inari Shrine

Kobe dari ketinggian. Setelah menikmati
keindahan
kota
Kobe
selanjutnya
Achiever kembali ke Osaka untuk
mengikuti Gala Dinner yang berlangsung
di Party Heaven Misono Restaurant.
Keseruan Achiever yang berganti pakaian
menggunakan tema Jepang dan Board
of Director bersama pasangan kompak
menggunakan kimono. Pemenang untuk
Instagram Challenges juga diumumkan
untuk kategori Best Couple, Best
Roommate, Group terdiri dari Gentlemen
dan Ladies, Snap with Local.

Demikianlah
perjalanan
yang
sangat seru, indah dan berkesan bagi
masing-masing
Achiever.
Kenangan
indah akan selalu menjadi sesuatu yang
menyenangkan untuk diingat di kemudian
hari. Terima kasih Metrodata atas apresiasi
yang diberikan kepada seluruh Achiever
dan pasangan. Tentunya ini akan
menjadi penambah semangat kami untuk
terus berkarya dan berprestasi untuk
membangun Metrodata. Maju dan jayalah
Metrodata!

Penyerahan Sertifikat Top Achievers Award
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Foto group di depan National Folk Museum of Korea

Metrodata Managers Incentive Trip

Jalan-Jalan ke Negeri Ginseng
Perjalanan Managers Incentive Trip 2019 PT Metrodata Electronics Tbk dan PT Mitra Integrasi Informatika tujuan Seoul,
Korea Selatan berlangsung 7-11 Februari 2019. Setelah menempuh perjalanan selama 7 jam, akhirnya rombongan tiba di
Bandara Internasional Incheon Seoul, Korea Selatan dengan selamat.
T E K S : Rudy A. Limiadi, Melani Dwi Nastiti

F O T O : Rudy A. Limiadi

Sesampainya di sana, rombongan
langsung menuju restoran lokal untuk
santap siang dengan menu Bulgogi.
Kemudian melanjutkan perjalanan sekitar
2,5 jam menuju Elysian Gangchon Ski
Resort untuk bermain ski. Udara dingin
mendekati titik beku ditambah angin
membuat kami harus menggunakan
perlengkapan ski lengkap yang kami sewa
di sana. Di ski resort terdapat 3 arena yaitu
untuk pemula, untuk pemain yang sudah
bisa, dan untuk pemain yang sudah ahli
dengan medan menantang, lengkap
dengan kereta gantung untuk menuju
puncak bukit.
Di depan istana utama Gyeongbokgung
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Perjalanan selanjutnya menuju Nami
Island. Untuk menuju tempat tersebut,
kami menggunakan kapal feri yang
tersedia secara regular antara daratan
utama dan Nami Island. Pulau ini diberi
nama sesuai dengan nama jenderal
yang dimakamkan di pulau ini. Nami
Island sangat terkenal berkat film Winter
Sonata dan telah ditata sedemikian
indah. Karena kami sampai di sana saat
senja hari, sebagian lampu taman mulai
dinyalakan untuk menerangi jalan dan
lampu di berbagai spot foto. Keindahan
panoramanya menjadikan tempat ini
sangat instagramable.
Setelah makan malam dengan menu
Bulgogi panggang dekat pelabuhan kapal
feri, kami melanjutkan menuju Garden of
Morning Calm sekitar satu jam. Tempat
ini sejatinya adalah kebun raya. Karena
kami datangnya masih pada musim dingin
maka dijadikan sebagai festival lampu.
Jadi ketika di musim dinginlah disarankan
untuk mengunjungi tempat ini terutama
saat malam agar lebih dapat menikmati
berbagai lampu hias di area Garden of
Morning Calm. Berbagai bentuk hiasan
menarik dibuat dari lampu warna-warni.
Mulai dari bentuk hewan, rumah kurcaci
dengan berbagai aksesorisnya, danau,
kapal, kereta kuda, kastil dan sebagainya.

Pose dulu ahh ...

Berpose dengan pakaian Hanbok di Korea House

Pemandangan yang sangat luar biasa
namun sangat dingin karena suhu di
bawah titik beku.

Hanbok. Terakhir mengunjungi toko yang
menjual Nori dan Kimci serta berbagai
suvenir Korea.

Hari ke-2 kami menuju Korea House
untuk melihat proses pembuatan Nori
yaitu rumput laut panggang yang menjadi
salah satu ikon kuliner Korea dan belajar
membuat Kimchi. Setelah itu kami
memakai Hanbok, pakaian tradisional
Korea dari dinasti Joseon. Berbagai spot
menarik telah disediakan sebagai latar
belakang untuk berfoto dengan memakai

Setelah puas belanja suvenir, kami
menuju menara Namsan atau yang lebih
dikenal dengan N Seoul Tower, ikon kota
Seoul yang terletak di puncak Namsan
(gunung selatan). Untuk mencapai N
Seoul Tower dari tempat parkir bus, kami
masih harus naik ke arah puncak bukit.
Banyak pengunjung mencoba berjalan
kaki atau naik sepeda dari kaki gunung
yang tentu saja akan memakan waktu
lebih lama untuk mencapai puncak. Dari
puncak, kita dapat melihat panorama kota
Seoul. Dan yang terkenal di sini adalah
gembok cinta yang menghiasi pagar di
lantai 2 Plaza serta pohon buatan yang
juga dipenuhi gembok cinta. N Seoul
Tower sendiri adalah menara pemancar
TV dan radio. Pengunjung dapat naik
sampai dek observasi dengan membayar
tiket masuk.
Setelah makan siang dengan menu
Bibimbap yang disajikan dalam mangkuk
dolsot yang panas, kami menuju National
Folk Museum of Korea yang berisikan
sejarah dan budaya Korea. Bagaimana
tradisi di Korea berevolusi sampai
Apr i l 2 019
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beberapa penonton sebagai bagian
dari pertunjukan. Setiap momen dalam
perjalanan di Seoul ini kami abadikan ke
dalam kamera untuk berfoto-foto.

Elysian Gangchon Ski Resort untuk belajar bermain ski

sekarang didokumentasi dengan baik
di sana. Mulai dari Bahasa, pakaian,
makanan, pengobatan, dan sebagainya.
Dilanjutkan
mengunjungi
istana
Gyeongbokgung di komplek sebelah
museum. Dibangun oleh dinasti Joseon
di akhir abad ke-14, Aula Tahta sempat
terbakar di akhir abad ke-16 saat Jepang
menginvasi Korea kemudian dibangun
kembali pada pertengahan abad ke-19.
Kompleknya cukup luas dengan hiasan
beberapa ornamen dan cat warna-warni
khas Korea yang masih sangat terawat.

Cookin Nanta Show. Show yang telah
banyak memenangkan penghargaan
dan telah dipertunjukkan di 57 negara
di dunia. Nanta Show telah menjadi ikon
budaya Korea. Teaternya sendiri ada di
bawah tanah sebuah pusat perbelanjaan
dan kami harus menuruni 4 lantai untuk
mencapainya.
Pertunjukan
tersebut
sangat menghibur dengan melibatkan

Lalu kami diajak ke Dongdaemun
Market yaitu sebuah mall besar yang
mirip dengan konsep Mangga Dua
serta berbagai toko di dalamnya. Kami
mengunjugi toko suvenir dengan para
pramuniaga
yang
fasih
berbahasa
Indonesia, menandakan pengunjung
dari Indonesia memang cukup banyak
di Korea. Setelah itu, kami juga mencoba
berbagai street food (jajanan kaki lima)
dengan menu beragam. Kami coba
dari satu kios ke kios lainnya. Makanan
tersebut memang sangat enakkkkk.
Setelah makan malam dengan menu
Samgyetang dan Soju ginseng, kami
menuju Hongdae Theater untuk melihat
A pril 20 19

Belajar membuat Kimci di Korea House

Hari ke-3 di Korea diisi mengunjungi
tempat-tempat belanja di Seoul. Dimulai
dengan Cheongha Korean Ginseng,
dilanjutkan ke toko kosmetik. Diselingi
dengan makan siang, lanjut ke toko
Red Pine Needle, serta duty free shops.
Kemudian kami menikmati street food di
Myeongdong. Sepanjang jalan penuh
dengan pedagang kaki lima dan turis
serta masyarakat Korea yang menikmati
sore dengan beraneka macam jajanan.
Dari menu rebus, panggang, goreng,
buah, kue, makanan berat, kacangkacangan, cumi, lobster dan sebagainya.
Dilanjutkan dengan makan malam dengan
menu ayam kecap pedas. Hari terakhir,
rombongan hanya sempat mengunjungi
satu toko di dekat bandara dan makan
siang di sana, sebelum akhirnya kami
menuju bandara untuk kembali ke Jakarta,
Indonesia.
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Use Case

PT AKR Corporindo Tbk

PT AKR Corporindo Tbk (AKR)

Melindungi surat elektronik dari pesan-pesan bersifat spam,
junk, atau yang mengandung virus terlihat sepele. Namun
dampaknya sangat besar bagi perusahaan.

Soegiarto Adikoesoemo, pengusaha kenamaan Indonesia,
telah merintis perusahaan ini sejak dekade 60-an. Namun
demikian, secara resmi, AKR tercatat sebagai perseroan terbatas
sejak 28 November 1977 di Surabaya. Kimia chloro-alkali,
solvent, kimia organik dan nonorganik merupakan produk yang
diperdagangkan dan didistribusikan AKR dari pemasok dalam
dan luar negeri. Membangun tangki penyimpanan menjadi
langkah besar yang dilakukan perusahaan untuk memuluskan
jalan sebagai pemain utama distribusi bahan kimia dasar. AKR
menjadi perusahaan swasta pertama yang membangun terminal
tangki untuk kebutuhan penyimpanan bahan kimia dasar di
Indonesia.

Hal Kecil yang
Memberi
Dampak
Besar
T E K S : Tim Media Vista
F O T O : Melani Dwi Nastiti

terhitung sebagai
salah satu perusahaan yang bergerak di bidang distribusi bahan
kimia dasar, bahan bakar minyak (BBM), logistik, dan solusi rantai
pasokan di Indonesia. Hari ini AKR bisa dibilang sebagai salah
satu perusahaan papan atas Tanah Air.

Inovasi yang dilakukan AKR berhasil mengantarkan
perusahaan menjadi distributor bahan kimia dengan pangsa
pasar terbesar di Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah
mitra perusahaan, AKR memindahkan kantor pusatnya yang
sebelumnya berlokasi di Surabaya ke Jakarta pada 1985.
Lompatan besar yang dilakukan Soegiarto dalam memajukan
perusahaan ketika berhasil membawa AKR menjadi perusahaan
terbuka pada 1994. Perolehan dana yang didapatkan dari
perdagangan saham perdana di Bursa Efek Indonesia digunakan
untuk mengembangkan infrastruktur perusahaan dengan
membangun terminal-terminal penyimpanan baru yang tersebar
di Pulau Jawa dan Sumatera. Bisnis AKR pun semakin menggeliat
pada akhir 90-an. Hal ini ditandai dengan ekspansi bisnis baru
dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM).
Dengan berkembangnya portofolio bisnis perusahaan,
perubahan nama perusahaan pun dilakukan. Pergantian nama
dari PT Aneka Kimia Raya Tbk menjadi AKR Corporindo Tbk
menjadi cerminan perubahan lingkup bisnis perusahaan ini yang
semakin besar.

Denny Charlie, Head of Information Technology AKR Corporindo

Pada 2005, kiprah AKR sebagai distributor BBM
semakin mengemuka dengan diberikannya kepercayaan
mendistribusikan BBM nonsubsidi oleh Badan Pengatur Hilir
Minyak dan Gas (BPH Migas). AKR menjadi perusahaan swasta
pertama yang memperoleh kepercayaan pemerintah dalam
mendistribusikan solar, minyak bakar, minyak diesel, kepada
perusahaan di bidang pertambangan, pembangkit listrik,
perkebunan, perdagangan, dan bunker. Kepercayaan yang
diperoleh AKR tidak terlepas dari infrastruktur pelabuhan dan
logistik yang kuat, serta fasilitas terminal tangki yang dimiliki AKR
di beberapa wilayah Indonesia dengan total kapasitas mencapai
666.000 kiloliter.
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Berkat pengalaman serta kredibilitas
AKR
dalam
mendistribusikan
BBM
nonsubsidi itulah pemerintah melalui BPH
Migas kembali memberi kepercayaan
kepada AKR untuk mendistribusikan BBM
bersubsidi pada 2010. Sejalan dengan
meningkatnya kepercayaan pemerintah,
AKR
meningkatkan
infrastrukturnya
dengan memperluas cakupan wilayah
pelayanannya. Jumlah terminal tangki
penyimpanan yang dimiliki AKR kini
tersebar di 15 pelabuhan di seluruh
wilayah Indonesia.
Kemampuan mengirim barang tepat
waktu serta keandalan dalam mengelola
rantai pasokan menjadi kekuatan yang
dimiliki oleh AKR. Dalam mendistribusikan
BBM bersubsidi, nonsubsidi, dan bahan
kimia dasar, AKR mengoperasikan kapal
pengangkut yang terdiri dari kapal tanker,
tongkang, dan kapal tongkang bermesin
(Self Propelled Oil Berge/SPOB). Kapalkapal ini mampu mengirimkan pasokan
melalui laut dan sungai. Bahkan AKR
merancang kapal khusus yang mampu
melalui sungai-sungai dangkal dengan
tingkat kedalaman 2,7 meter di wilayah
Kalimantan.
PT AKR Transportasi Indonesia,
entitas anak perusahaan AKR Corporindo
yang bergerak di bidang logistik saat
ini mengoperasikan lebih dari 400 jalur
transportasi darat. Dengan armada logistik
yang mumpuni meliputi truk dan kapal,
AKR mampu melayani lebih dari 2.000
perusahaan dari berbagai industri di
Indonesia.
Kemudian
pada
2011,
guna
mengembangkan bisnis di bidang jasa
perdagangan, distribusi, dan logistik,
AKR bersama Royal Vopak mendirikan
anak perusahaan PT Jakarta Tank
Terminal (JTT). JTT bergerak di bidang
jasa penyimpanan BBM modern untuk
perusahaan
minyak
nasional
dan
internasional. Melalui JTT, AKR dan
Royal Vopak membangun terminal
penyimpanan BBM independen terbesar
di Pelabuhan Tanjung Priok.
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Lini binis AKR Corporindo semakin
meluas dengan dilakukannya kerja sama
antara PT Usaha Era Pratama Nusantara,
entitas anak perusahaan AKR dengan PT
Berlian Jasa Terminal Indonesia, anak
perusahaan dari PT Pelabuhan Indonesia
(Pelindo) III. Kerja sama ini bertujuan
mengembangkan kawasan industri dan
pelabuhan terintegrasi, Java Integrated
Industrial and Ports Estate (JIIPE) yang
berlokasi di Gresik, Jawa Timur.

Berkat penerapan teknologi ini, pada
2017, AKR mendapatkan kepercayaan
dari BPH Migas mendistribusikan BBM
bersubsidi untuk kendaraan bermotor
dan nelayan. Penjualan diesel dan bensin
untuk kendaraan bermotor dan nelayan
dilakukan perusahaan melalui 150 Stasiun
Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
bermerek AKR, yang tersebar di pulau
Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Investasi Teknologi

Untuk menunjang seluruh proses bisnis
yang semakin ekspansif tersebut, tentu
teknologi memainkan peranan penting.
Kesadaran inilah yang ditunjukkan oleh
AKR Corporindo dalam mengelola setiap
aspek dari proses bisnisnya.

Dalam
perjalanan
bisnisnya,
AKR
tidak
hanya
berinvestasi
dalam
peningkatan
jumlah
armada
dan
pembangunan
infrastruktur
semata.
AKR menggelontorkan uang cukup
besar dalam menerapkan teknologi
inovatif yang berfungsi memonitor dan
mengendalikan kargo, serta distribusi
BBM bersubsidi.
Dalam mendistribusikan bahan bakar
minyak bersubsidi, AKR menerapkan
sistem Fuel Dispensing Management
System dan Automatic Tank Gauging
(ATG). Setiap pelat nomor kendaraan
yang mengisi bahan bakar akan langsung
tercatat dalam sistem POS. Selain
berfungsi mencetak slip transaksi, secara
otomatis sistem akan mengirimkan data ke
kantor cabang dan pusat dalam hitungan
detik setelah transaksi dilakukan.
Teknologi ATG diterapkan agar
perusahaan mampu memonitor jumlah
stok dan membandingkannya dengan
data transaksi harian. Penerapan sistem
ATG juga didukung dengan regulasi
yang dikeluarkan perusahaan seperti
membatasi pembelian solar untuk truk
maksimal 200 liter dan premium 70
liter per hari. Hal ini dilakukan guna
menghindari terjadinya kelangkaan BBM
di wilayah distribusi AKR. Teknologi POS
dan ATG tidak hanya memudahkan kantor
cabang dan pusat dalam melakukan
pengawasan, tetapi juga membantu BPH
Migas dalam mengawasi serta mengontrol
distribusi BBM bersubsidi.

Fokus Hingga Hal Terkecil

Implementasi
teknologi
guna
menunjang proses bisnis AKR Corporindo
menyentuh hal yang paling mendasar
seperti penggunaan Microsoft Office 365
Enterprise E3. Mengubah penyimpanan
data dari on premise dengan email on
cloud sudah dilakukan perusahaan sejak
2013.
Namun demikian, AKR juga menyadari,
melimpahkan banyak proses pekerjaan
kepada kecanggihan teknologi bukannya
sama sekali tidak mengandung risiko.
Penggunaan
on
cloud,
misalnya.
Keunggulan on cloud yang mampu
diakses di mana pun menjadi risiko yang
harus diperhatikan agar tidak terkena
serangan dari hacker. Kejahatan digital
dengan menggunakan metode phishing
mampu mengambil user ID dan password
pengguna.
Head of Information Technology AKR
Corporindo, Denny Charlie mengatakan,
pada 2018 terjadi serangan phishing
berupa pengiriman tagihan pembayaran
dengan mencantumkan perubahan nomor
rekening baru melalui surat elektronik
yang dikirimkan ke banyak karyawan.
Denny
menilai,
serangan
tersebut
mungkin disebabkan salah satu karyawan
perusahaan yang terpancing phishing
sehingga menggunakan user ID dan
password ketika berada di luar kantor.
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Kejadian
tersebut
mendorong
perusahaan melakukan evaluasi terhadap
email security services on cloud. Menurut
Denny, anti-spamming yang dimiliki
O365 E3 memiliki kendala dalam hal
pengaturan. Jika diterapkan dalam posisi
rendah, spam tetap bisa masuk. Begitu
pun sebaliknya, jika diterapkan posisi kuat,
menyebabkan banyak surel yang tidak
masuk. Upgrade dari versi E3 ke versi E5
menjadi solusi yang ditawarkan principle.

Denny menegaskan, Symantec dipilih
bukan semata-mata persoalan harga,
tetapi dengan banyaknya perusahaan
yang menggunakan Symantec membuat
proses penerapannya pun menjadi lebih
cepat. Hal ini terlihat dari implementasi
Symantec Email Security Safeguard pada
O365 hanya memakan waktu dalam
hitungan jam. Produk Symantec juga
dipilih karena paling sesuai dengan
kebutuhan perusahaan.

“Meningkatkan layanan dari versi E3
ke versi E5 berarti harus meng-upgrade
seluruh
pengguna
menggunakan
versi E5. Ini menjadi tidak efisien. Kami
memutuskan mengadakan lelang terbuka
untuk email security services,” terang
Denny.

“Kami memilih produk yang sesuai
dengan kebutuhan perusahaan. Boleh jadi
harganya tidak paling murah, tapi kalau
sesuai dengan kebutuhan perusahaan,
kami akan gunakan itu,” tegasnya.

Dari ketiga vendor yang menawarkan
produk dalam proses lelang terbuka
tersebut,
Symantec Email Security
Safeguard merupakan produk yang
paling banyak digunakan perusahaanperusahaan Indonesia. Hal ini menjadi
pertimbangan penting bagi perusahaan.
Selain itu, harga yang ditawarkan
pun kompetitif sehingga lebih efisien
menggunakan
Symantec
ketimbang
meningkatkan seluruh pengguna dari
versi E3 menjadi E5.
Symantec Email Security Safeguard
adalah teknologi terbaru dari Symantec
yang berfungsi sebagai tambahan
perlindungan dari sistem pengiriman
dan
penerimaan
surat
elektronik.
Hal ini dikarenakan surat elektronik
sudah menjadi salah satu penopang
keberlangsungan
dari
bisnis
yang
keamanannya tidak boleh dipandang
sebelah mata. Symantec Email Security
Safeguard bekerja dengan melakukan
pengecekan dan pemblokiran email jika
ditemukan bahwa email tersebut telah
disusupi oleh malware atau bahkan
jika email tersebut berasal dari alamat
pengirim yang seolah-olah sudah benar,
namun telah dimodifikasi sedemikian rupa
pada proses pengirimannya.

Sejak menggunakan Symantec Email
Security Safeguard, jumlah surat elektronik
yang masuk ke perusahaan berkurang
hingga 20-30 persen. Jumlah tersebut
berasal dari surat elektronik yang bersifat
spam, junk, atau mengandung malicious
attachment (lampiran yang memiliki virus).
Surat elektronik dari original center
pun tidak luput dari penyaringan anti
virus ini. Meski surel tersebut berasal dari
seseorang yang sudah dikenal, tidak
menutup kemungkinan tautan yang
tertera di badan surel akan mengarah
pada situs yang bersifat malware. Proteksi
ini dilakukan untuk mencegah pengguna
mengarah pada tautan yang memiliki
indikasi malware.
Manfaat lainnya dengan diterapkannya
email
security
cloud
berhasil
meningkatkan kinerja karyawan karena
tidak perlu lagi memeriksa surat elektronik
yang berpotensi berisi virus. Kepercayaan
pengguna pun meningkat karena surat
elektroniknya telah diproteksi.
Nilai investasi yang dikeluarkan
untuk implementasi solusi ini juga akan
menjadi sebanding dengan meningkatnya
keamanan dari sistem pengiriman dan
penerimaan surat elektronik di dalam
perusahaan. Tentunya, nilai implementasi
ini akan menjadi sangat kecil jika
dibandingkan dengan lumpuhnya sistem
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surat elektronik jika terkena serangan
yang sebenarnya dapat dicegah dengan
teknologi ini.
Dalam menerapkan Symantec Email
Security Safeguard, AKR Corporindo
menggandeng
PT
Mitra
Integrasi
Informatika (“MII”), salah satu entitas
anak dari Metrodata Group. Denny
mengatakan, kerja sama yang dibangun
dengan MII dalam mengimplementasikan
email security cloud ini berjalan dengan
sangat baik. MII selaku mitra perusahaan
selalu merespons dengan cepat setiap
panggilan yang datang dari AKR.
“Kapan pun kami hubungi, selalu
diangkat. Koordinasi berjalan dengan
baik. Menurut saya, overall kerja sama ini
berjalan dengan baik,” ucapnya.

Permasalahan:
1. Banyaknya serangan
malware ke perusahaan.
2. Pernah terjadi serangan
phishing di perusahaan.
3. Pengaturan email security
services yang tidak sesuai
kebutuhan perusahaan.

Solusi:
Symantec Email Security
Safeguard memproteksi email
dari virus dan meningkatkan
rasa aman pengguna.

Manfaat yang Didapat:
1. Tidak ada lagi surat
elektronik yang bersifat
spam, junk, atau
mengandung malicious
attachment.
2. Efisiensi biaya.
3. Kinerja karyawan lebih
produktif.
4. Meningkatkan rasa
aman pengguna karena
menggunakan email yang
terproteksi.
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#METRODATA
BERPRESTASI
Infobank

Warta
Ekonomi

100 Fastest Growing
Companies Award
Sektor Perdagangan,
Jasa-jasa dan Investasi
Sub Sektor Jasa
Komputer dan
Perangkatnya

Living Legend
Company
Leading ICT
Integrator
Company

PT Metrodata Electronics Tbk
Software AG

Software AG

Power Up Partner
Award for Market
Excellence, 2018

Hybrid Integration
Partner of the Year

Cisco
TOP 3 SMB
Champions
Club Quarter 2
Fiscal Year 2019

PT Mitra Integrasi Informatika
Cloudera
HPE
FY18 Best
Acquisition
Deal on
SD Flex
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Indonesia Partner of The Year
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APC

ASUS

Best Distributor
of the Year
Medium Over
Category 2018

Distributor of
the Year 2018

FOKUS

FUJITSU
Outstanding
Growth FY18,
Storage & Server

PT Synnex Metrodata Indonesia
CTI

Fortinet

Golden
Circle
Award
2018

Gold Partner
Excellence
Award 2018

SAP

SAP General Business Partner of the Year 2018

SAP Best Cloud Partner 2018

SAP Best DRS Partner 2018

PT Soltius Indonesia
Apr i l 2 019

37

38

FOKUS

DINAMIKA

SOLUSI

Health, Safety & Environment (HSE)

Potensi Hazard Ergonomi pada
Pekerja Urban di Jakarta dan
Cara Menyiasatinya
Terpusatnya kegiatan bisnis di Ibukota Republik Indonesia, menarik para pekerja untuk bekerja di kota-kota besar antara
lain di Jakarta dan sekitarnya. Mereka, kebanyakan bekerja di pusat perkantoran di Jakarta dan tempat tinggalnya relatif
jauh dari kantor. Pada hari kerja, mereka menghabiskan waktu ± 2 jam atau lebih di perjalanan dan 8 jam bekerja di kantor.

Selama berada di perjalanan dan di tempat kerja inilah mereka mengalami kondisi seperti ini berikut:
Berdiri terus menerus selama 30 - 60 menit atau lebih.
Duduk di depan komputer 4 - 8 jam setiap hari.

Dalam Perjalanan
Berdiri terus menerus selama 60 menit bisa mengakibatkan otot kaku, oleh karena
itu mengurangi suplai darah ke otot. Akibatnya aliran darah berkurang sehingga
mempercepat timbulnya kelelahan dan menyebabkan nyeri pada otot-otot punggung,
kaki dan leher serta ketidaknyamanan lainnya yang mengakibatkan radang pembuluh
darah. Peradangan ini dari waktu ke waktu berkembang menjadi varises dan
menyebabkan sendi di tulang belakang, pinggul, lutut dan kaki menjadi seperti terkunci
yang memicu terjadinya penyakit rematik.

Kemacetan di Jakarta menjadi potensi Hazard
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Beberapa hal bisa dilakukan untuk
mengurangi
dampak
yang
tidak
menyenangkan tersebut yaitu:
Menggunakan alas kaki yang nyaman
Peregangan kaki atau mengatur posisi
berdiri sehingga beban kaki kanan dan
kiri bisa bergantian
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Bekerja dengan Komputer
Faktor pekerjaan di depan komputer
yang seringkali menjadi risiko adalah
frekuensi mengetik, gerakan kepala dari
keyboard ke monitor yang berulangulang sebanyak lebih dari 10 kali dalam
1 (satu) menit sehingga termasuk dalam
pekerjaan
repetitive
(pengulangan).
Apalagi dilakukan dalam durasi yang
lama maka dapat mengakibatkan dampak
gangguan otot dan tulang rangka karena
postur duduk statis di depan komputer.
Jika kegiatan seperti ini dilakukan secara
terus menerus maka dapat menyebabkan
kelelahan dan cidera. Work-related
musculoskeletal
disorders
(WMSDS)
merupakan cidera yang umum dialami
oleh pekerja.
Salah satu contoh WMSDS adalah
Carpal Tunnel Syndrome, yaitu suatu
sindrom yang disebabkan oleh tekanan
berlebih pada saraf median yang terletak
di pergelangan tangan. Tekanan ini
kemudian
menyebabkan
inflamasi
(peradangan)
sehingga
merasakan
sensasi terbakar atau nyeri. Gejala dari
Carpal Tunnel Syndrome adalah mati
rasa, nyeri, atau kesemutan yang terjadi di
area tangan, pergelangan tangan, hingga
jari tangan. Jika tidak ditangani sejak awal,
sindrom ini bisa berakhir pada penyakit
arthritis (radang sendi).
Untuk
itu
pengetahuan
dan
kemampuan praktis Office Ergonomic
diperlukan oleh setiap karyawan.
Ergonomi merupakan istilah yang berasal
dari Bahasa Yunani, terdiri dari dua suku
kata, yaitu ‘ergon’ yang berarti ‘kerja’
dan ‘nomos’ yang berarti ‘hukum’ atau
‘aturan’. Dari kedua suku kata tersebut,
dapat ditarik kesimpulan bahwa Ergonomi
adalah hukum atau aturan tentang
kerja atau yang berhubungan dengan
pekerjaan. Untuk mencegah dampak
tersebut, bisa disiasati dengan melakukan
stretching atau peregangan. Latihan ini
sangat efektif bila dilakukan secara benar
dan teratur. Gerakan relaksasi cukup
dilakukan selama 5 menit setiap bekerja
selama 1,5 - 2 jam didepan komputer.
Apr i l 2 019
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Untuk mengingatkan pekerja agar
rehat dan melakukan gerakan peregangan
dapat dibuat ‘pengingat’ (reminder)
yang dapat muncul di layar komputer

SOLUSI

pada periode waktu yang ditentukan.
Di samping terhindar dari risiko masalah
kesehatan, Anda pun akan menjadi lebih
produktif mengerjakan tugas di komputer.

Apakah Anda mulai merasa lelah di depan
komputer? Yuk, mari mulai bergerak dan
lakukan relaksasi.

Senam ringan di kantor

Disadur dan diperbarui dari:
- Stretching oleh Bob Anderson,
Juli 2008. ISBN: 978-979-024-032-2
- http://oino.site/media/1888248642312076782

Siti Heni Isminingsih

Semoga Bermanfaat, Salam Safety
No Safety Know Pain, Know Safety No Pain

Administrator Sr., Strategic Presales 1 dept.
Siti.Isminingsih@mii.co.id
contact@mii.co.id
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Juwono Jaya Guna, Product Marketing Manager Dell SMI

Gathering with DELL

PT Synnex Metrodata Indonesia (SMI) bersama Dell dan Intel kembali berkolaborasi memberikan update produk Dell
yang sudah hadir di pasar. Selain itu fokus utama dari kegiatan tersebut adalah untuk mempererat tali silaturahmi antara
stakeholder SMI dan Dell.

Peserta seminar yang mendapat door prize

Suasana seminar
TEKS
Thomas Himawan Suryanata,
Melani Dwi Nastiti
FOTO
Marcom SMI

Irawan, Dell Channel Area Manager memandu
acara Gathering with Dell yang berlangsung di
Gumaya Tower Hotel, Semarang (10/01). Pada
kesempatan itu Irawan juga memberikan reminder,
overview, tips dan trik serta keunggulan mengenai
beberapa produk baru Dell. Adalah Dell New
Inspiron seri 5000 dan 7000 yang menjadi fokus
utama dalam acara tersebut. Dari kedua seri itu
ada seri Inspiron 13 7386 2-in-1, Inspiron 13 5482
2-in-1, dan Inspiron 13 5480 laptop, dan masih
banyak lainnya dengan spesifikasi yang dapat
disesuaikan sesuai kebutuhan para customer.
Seri 5000 adalah laptop yang dikhususkan untuk
customer yang menyukai desain minimalis nan
tipis, tapi mempunyai segudang fitur. Laptop Dell
seri 5000 ini juga sudah menggunakan teknologi
layar sentuh dan bisa dilipat menjadi tablet. Fitur
tambahan lainnya adalah backlit keyboard. Ini
semua dipadukan dengan baterai yang tahan lama.

Sedangkan seri 7000 adalah Laptop
yang diperuntukan untuk customer
dengan profil elegan. Desain dari seri
7000 ini sangat premium dan mewah.
Laptop dari seri ini mengedepankan fiturfitur terkini seperti menggunakan prosesor
terbaru. 2in1 laptop yang dapat berubah
menjadi tablet, dan semuanya disatukan
dalam desain yang tipis.
Irawan juga menambahkan kalau Dell
siap untuk menjawab berbagai kebutuhan
laptop. Mulai dari gaming, hiburan,
pekerjaan, sampai ke desain. Setelah itu
Juwono Jaya Guna, Product Marketing
Manager Dell SMI menegaskan kembali
bahwa SMI siap untuk memberikan one
stop distribution solution dengan Intel
untuk laptop Dell dari berbagai seri.
Apr i l 2 019
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Reza Desputera,
AEC Industry Manager, Autodesk
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Purnama Wulandari,
Product Marketing Manager SMI

Budi Wiriawan Sadeli,
Product Marketing Manager SMI

Autodesk Revit
Community Gathering

PT Synnex Metrodata Indonesia (SMI) bekerja sama dengan Autodesk, Lenovo, Cipta Satria Informatika, dan Komunitas
Revit Indonesia (KRI) mengadakan even Revit Community Gathering.

TEKS
Thomas Himawan Suryanata,
Melani Dwi Nastiti
FOTO
Marcom SMI

Pemenang doorprizes

Peserta seminar
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Even dari dan untuk Komunitas Revit
Indonesia ini membahas mengenai
fitur Revit yang ada di Autodesk mulai
dari Architecture, Structure, sampai ke
Plumbing dan Electrical. Even dibuka oleh
Imam Masduki, Founder KRI. Dilanjutkan

welcoming speech oleh Reza Desputera,
AEC
Industry
Manager
Autodesk.
Kemudian Budi Wiriawan Sadeli, Product
Marketing Manager SMI dan Purnama
Wulandari, Product Marketing Manager
SMI turut menyampaikan tentang tren
2019.
Dalam kesempatan tersebut, KRI
memberikan presentasi yang terbagi
menjadi 7 bagian sekaligus sesi tanya
jawab. Dimulai dari Depri Harib W. dari
PT SMART, Tbk yang menjelaskan Revit
Architecture, bagian berikutnya mengenai
Revit Structure dijelaskan oleh Theodore
Bayu dari PT SMART, Tbk. Bagian ketiga
ada Revit Mech HVAC yang dijabarkan
Dody Isnandar dari PT George Floth
Indonesia. Dan Mulianto dari PT SMART,
Tbk yang mempresentasikan Revit Mech
Plumbing.
Setelah santap siang, acara dilanjutkan
oleh Imam Masduki yang menjabarkan
Revit Mech Electrical. Kemudian Fauzan
Alfi dari Institut BIM Indonesia berbicara
mengenai BIM Knowledge dan sesi
terakhir ditutup oleh Chris Hartoyo yang
menjelaskan BIM 360 (Revit Collaboration)
(12/01).
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Suasana kelas seminar

Creating Simple & Reliable
Enterprise Cloud Platform
with Nutanix

PT Synnex Metrodata Indonesia (SMI) bersama Nutanix dan Altros
Teknologi berkolaborasi mengadakan even bertajuk Creating Simple &
Reliable Enterprise Cloud Platform with Nutanix.
TEKS
Thomas Himawan Suryanata,
Melani Dwi Nastiti
FOTO
Marcom SMI

Melalui even ini Nutanix kembali
menegaskan bahwa Nutanix mampu
menjawab kebutuhan cloud platform dari
berbagai perusahaan. Nutanix siap untuk
membantu perusahaan dengan solusi
cloud yang praktis dan dapat diandalkan.
Even dibuka oleh Vincent, Product
Manager SMI, yang sekaligus memberikan
overview apa yang sudah dilakukan SMI
bersama Nutanix selama ini.
Kemudian Petrus, Senior System
Engineer Nutanix Indonesia memberikan
insight baru dengan topik Accelerate Your
Journey to the Cloud with Nutanix. Setelah
itu, Vincent memaparkan Application
Security and Microsegmentation with
Flow. Acara yang berlangsung di Bebek
Bengil, Jakarta ditutup dengan lucky
draw, kuis dan foto bersama (15/01).

Petrus, Senior System Engineer Nutanix Indonesia (paling kiri) dan
Albert Wahyu, Direktur Altros Teknologi (paling kanan) bersama pemenang undian
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Novi Surawati, Oracle

SOLUSI

Ardian Kurniawan, Product Manager SMI

Discover the
Innovative New Role of
The Modern IT Manager

PT Synnex Metrodata Indonesia (SMI) dan Oracle bersinergi menggelar kegiatan Discover The innovative New Role of The
Modern IT Manager yang diselenggarakan di Ayana, Midplaza, Jakarta. (17/01).

TEKS
Thomas Himawan Suryanata,
Melani Dwi Nastiti
FOTO
Marcom SMI

Peserta seminar

A pril 20 19

Oracle melalui kegiatan ini, kembali
mengingatkan bahwa Oracle selalu
berinovasi
dan
selalu
berusaha
menemukan sesuatu hal baru yang
aplikatif untuk membantu manusia dalam
bidang teknologi.

Pertemuan
dibuka
oleh
Ardian
Kurniawan, Product Manager SMI,
yang sekaligus memberikan overview
mengenai SMI.
Kemudian dilanjutkan oleh Novi
Surawati, perwakilan dari Oracle yang
memberikan new discovery mengenai
peran baru IT Manager di era sekarang.
Tak kalah pentingnya, Novi juga
menjelaskan mengenai pentingnya Oracle
Hybrid Cloud di sebuah perusahaan dan
Autonomous Data Warehouse.
Oracle Hybrid Cloud mempunyai
keuntungan yaitu to deep manage Oracle
Database both in Premise and Oracle
Cloud, Clone Oracle 12c PDBs and Java
applications from on premises to a cloud
CDB or WLS in two-ways, dan Centralized
on-premises enterprise manager as
a single pane of glass. Sedangkan
Autonomous Data Warehouse mempunyai
manfaat Lower Cost, Increase Reliability
and Performance dan Get better value and
insights from your Data.

SOLUSI
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Fujitsu Partner Gathering:
Human Centric Innovation

PT Synnex Metrodata Indonesia (SMI) bersama Fujitsu berkolaborasi menggelar Fujitsu Partner Gathering dengan tema
Human Centric Innovation yang berlangsung di Kembang Goela, Jakarta (31/01).

TEKS
Thomas Himawan Suryanata,
Melani Dwi Nastiti

Dalam pertemuan tersebut, Fujitsu
mempresentasikan beberapa terobosan
baru mengenai inovasi yang berpusat
pada manusia dalam bidang teknologi.

FOTO
Marcom SMI
Heryadi Pamungkas,
Head of ISG Fujitsu Indonesia

Lie Heng, Solution Director SMI

Nathanael Eric,
Product Manager ISG, Fujitsu Indonesia

Aditya Eka Putra,
Presales Consultant ISG Fujitsu Indonesia

Peserta seminar yang beruntung
mendapatkan undian

Fujitsu Partner Gathering dibuka oleh
Heryadi Pamungkas, Head of ISG Fujitsu
Indonesia. Pada kesempatan tersebut,
Heryadi tak lupa mengucapkan terima
kasih atas hubungan kerja sama yang
sangat baik antara Fujitsu, SMI, dan mitra
bisnis. Kemudian, Lie Heng, Solution
Director SMI memberikan overview dan
update mengenai proyek yang sedang
SMI kerjakan.
Acara dilanjutkan dengan pemaparan
Infrastructure for Digital World oleh
Nathanael
Eric,
Product
Manager
ISG,
Fujitsu
Indonesia.
Nathanael
menyampaikan pentingnya infrastruktur
yang baik dan pas untuk kebutuhan dunia
digital sebab dunia mulai berubah, dapat
dilihat dari aktifitas kecil kita yang kini
sudah terintegrasi dengan digital.
Tema Business Centric Server for
Mission Critical dibawakan oleh Aditya
Eka Putra, Presales Consultant ISG Fujitsu
Indonesia. Aditya menjelaskan bahwa ada
saat-saat di mana pada server dapat terjadi
gangguan yang kritikal. Kemungkinan
terjadinya kerugian menjadi melebar
padahal hanya masalah kecil. Oleh karena
itu, Fujitsu dan SMI memberikan solusi
server yang berpusat pada bisnis.

Manajemen SMI dan Fujitsu Indonesia

Select Partner Program dan Special
Partner Program merupakan salah satu
program dari SMI dan Fujitsu yang
dikhususkan bagi mitra bisnis yang ingin
membeli produk dengan harga menarik
pada saat itu juga.
Apr i l 2 019
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Budianto Sudja, Product Marketing
Manager MII

Erice Ong, Modern Workplace Solution
Professional, Microsoft Indonesia

Joy Satyanegara, Division Manager MII

Hendra Wiguna, Partner Technology
Strategist Microsoft Asia Pasific

Lukas Hendri, Application Consultant MII

Maheswar Mohanty, Principal Consultant
Quest South East Asia

CLOUD I’M IN LOVE

PT Mitra Integrasi Informatika (MII), Microsoft Indonesia dan Quest berkolaborasi menggelar even Cloud I’m In Love yang
diselenggarakan di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta (14/02).
TEKS
Ristauli Oktavia Haloho,
Melani Dwi Nastiti
FOTO
Ristauli Oktavia Haloho

Seminar yang dibuka oleh Budianto Sudja, Product
Marketing Manager MII, menjelaskan tentang solusi
perlindungan keamanan berbasis sistem Cloud (Awan).
Erice Ong, Modern Workplace Solution Professional,
Microsoft Indonesia mengawali presentasi menjelaskan
bahwa dengan mengadopsi sistem cloud lebih canggih
dan mudah dibandingkan dengan sistem on-premise.
Efektifitas dan efisiensi dalam penyampaian pesan
akan meningkat dan beberapa implementasi Microsoft
Teams di kehidupan nyata.
Pada siang harinya, even dibagi menjadi dua
ruangan dengan pembicara yang berbeda. Ruang
Jasmine 4 ada dua pembicara yaitu Joy Satyanegara,
Division Manager MII membawakan materi utama
Dynamic 365 dengan tema This ERP is All You Need
to be Complete bersama Lukas Hendri, Application
Consultant MII dengan tema How to Win Customer’s
Heart. Dynamic 365 adalah sebuah layanan cloud
yang menggabungkan komponen CRM (Customer
Relationship Management) dan ERP (Enterprise
Resource Planning). Dynamics 365 telah menjadi
aplikasi bisnis berbasis Cloud Microsoft yang dapat
digunakan untuk meningkatkan serta mengintegrasikan
produktifitas perusahaan dalam tiga area utama:
penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan.
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Sedangkan
Ruang
Jasmine
5
diisi oleh Hendra Wiguna, Partner
Technology Strategist Microsoft Asia
Pasific membawakan materi utama Office
365 dengan tema No More Heart Attack,
Everything is Secure dilanjutkan oleh
Maheswar Mohanty, Principal Consultant
Quest South East Asia dengan tema
Continuous Security and Compliance of
Office 365. Office 365 merupakan layanan
langganan yang memastikan Anda selalu
memiliki alat produktifitas modern terbaru
dari Microsoft. Kini untuk memudahkan
Anda dalam menjalankan program Office
di mana saja bahkan ketika sedang tidak
berada di kantor, Microsoft menawarkan
cara modern untuk membeli lisensi
Office yaitu dengan Microsoft Office 365
dirancang untuk memudahkan mobilisasi
Anda sebagai pengusaha dan pebisnis
untuk dapat bekerja di mana saja kapan
saja tanpa harus bergantung dengan
satu perangkat sehingga Anda bisa
bekerja secara mobile, berinovasi, dan
menghadapi segala tantangan dalam era
digital saat ini.

SOLUSI
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Ferdinand Sanusi, Product Marketing
Manager MII

Julia Lee, Vice President Sitecore
Southeast Asia, Sitecore

Anthony Chan, Vice President,
Head of Strategic Product Sales &
Value Engineering, Sitecore

Hendra Wiguna, Partner Technology
Strategist, Microsoft Indonesia

Wai Kit Ho, Digital Customer Experience
Evangelist, Sitecore

Caroline Wijaya, Digital Transformation
Specialist MII
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Transformasi B2B
Digital Marketing
TEKS
Ristauli Oktavia Haloho,
Melani Dwi Nastiti
FOTO
Ristauli Oktavia Haloho

PT Mitra Integrasi Informatika (MII) bersama dengan
Microsoft Indonesia dan Sitecore berkolaborasi menyajikan
sebuah seminar berjudul Transformasi B2B Digital Marketing.
Seminar dibuka oleh Ferdinand Sanusi, Product Marketing
Manager MII dan Julia Lee, Vice President Sitecore Southeast
Asia, Sitecore. Even yang berlangsung di Ruang Wira, Hotel
Pullman Thamrin, Jakarta (20/02), ditujukan bagi perusahaan
(B2B), menyajikan informasi untuk memudahkan proses
pemasaran secara digital mengenai berbagai teknologi
yang dapat membantu lebih memahami pelanggan serta
menghasilkan penjualan yang lebih baik.

Peserta yang beruntung mendapat doorprize

Pembicara pertama Anthony Chan,
Vice President, Head of Strategic
Product Sales & Value Engineering,
Sitecore membawakan materi dengan
tema Next Wave of Innovation for Your
B2B & B2C Business yang menjelaskan
tentang gerakan baru dari strategi
pemasaran yaitu melalui digitalisasi proses
pemasaran. Sitecore adalah perusahaan
penyedia solusi manajemen pengalaman
konsumen yang terkemuka di dunia, yang
menyediakan konten yang sangat relevan
dan pengalaman digital khusus yang
bermanfaat bagi audiensi, membangun

loyalitas, dan meningkatkan pendapatan.
Para pemasar kini dapat mengetahui
pengalaman konsumen yang berinteraksi
dengan produk mereka melalui seluruh
jaringan sehingga tidak membutuhkan
waktu yang lama untuk menganalisis data.
Pembicara kedua, Hendra Wiguna,
Partner Technology Strategist, Microsoft
Indonesia melanjutkan dengan materi
bertema l Managed Cloud Hosting - The
Azure Technology yang menyalurkan
rincian teknologi Azure untuk membantu
proses digitalisasi dan otomasi dari proses
pemasaran. Kemudian, Wai Kit Ho, Digital
Customer Experience Evangelist, Sitecore
membawakan materi bertemakan Elevate
the Experience - Creating Intelligence
& Consistency. Caroline Wijaya, Digital
Transformation Specialist MII mengakhiri
pertemuan dengan menjelaskan tentang
evolusi tampilan serta konten dari website
resmi MII yang meningkat dalam tujuh
tahun terakhir.
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Sjafril Effendi, Presiden Direktur MII

Sean Lim, Chief Operation Officer, EC-Council

Rudy Lumanto, Chairman, ID - SIRTII - BSSN dan
Governance Head of National Cyber SOC – BSSN

Faisal Yahya, CISSP, CCISO, CCSK, ITILv3, CSX – F, CEI

CISO Executive Forum 2019
CISO Executive Forum 2019 diadakan untuk mempersiapkan daya tahan dan meningkatkan maturitas cyber security
organisasi. Chief Information Security Officer lebih dikenal CISO, saat ini menjadi perbincangan hangat di antara Information
Security Community. Posisi seorang CISO saat ini sangat penting dan sudah menjadi bisnis standar bagi perusahaanperusahaan dunia. Di masa lalu seorang CISO dikenal sebagai seseorang yang memiliki keahlian sangat teknikal dan
memiliki berbagai macam jabatan yang bervariasi dalam sebuah Enterprise Security Function atau bahkan berasal dari
seseorang yang memiliki skill di bidang jaringan yang sangat handal.

TEKS
Ristauli Oktavia Haloho,
Melani Dwi Nastiti
FOTO
Ristauli Oktavia Haloho
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Saat ini, dengan semakin kompleks
masalah dalam sistem keamanan suatu
perusahaan, seorang CISO diharapkan tidak
hanya sekadar memiliki kompetensi secara
teknikal. Seorang CISO zaman sekarang
harus memiliki beragam keahlian dalam
rangka
melaksanakan
tugas-tugasnya
untuk merancang tingkat keamanan suatu
organisasi. Pada era digital ini, hal tersebut
merupakan investasi yang sangat berharga
bagi sebuah organisasi. CISO menjadi
posisi yang sangat dibutuhkan dan memiliki
kompensasi setara dengan posisi C-Level
yang juga memegang peranan penting
dalam perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut, PT Mitra
Integrasi Informatika (MII) bersama ECCouncil menggelar workshop yang
berlangsung di Ceria Room, Shangri-La
Hotel, Jakarta (21/02). Workshop dibuka
oleh Sjafril Effendi, Presiden Direktur
MII yang menyampaikan maksud dan
tujuan serta garis besar dari agenda CISO
Executive Forum 2019. Dalam pertemuan
tersebut hadir pembicara tamu Rudy
Lumanto, Chairman, ID - SIRTII - BSSN dan
Governance Head of National Cyber SOC BSSN, serta dua pembicara lainnya yaitu
Sean Lim, Chief Operation Officer, ECCouncil dan Faisal Yahya, CISSP, CCISO,
CCSK, ITILv3, CSX – F, CEI.

SOLUSI
Rudy Lumanto mengawali pertemuan
mengenai Peran Lembaga dan CISO
dalam
Keamanan
Siber
Nasional.
Kemudian Sean Lim, mengenai CISO
Strategic for Critical Shortage of Cyber
Security Globally. Dalam sesi ini, Sean Lim
menjelaskan tentang pentingnya cyber
security dalam proses tranformasi digital
yang sedang berjalan. Selain itu, Sean Lim
juga memaparkan informasi tentang peran
CISO dalam mendukung cyber security
tersebut. Faisal Yahya, membawakan
materi dengan tema Resiliency and
Maturity Strategy 2019. Faisal Yahya
berbicara tentang berbagai penyebab
bocornya data (data breach) serta strategi
untuk
mengatasinya,
yaitu
melalui
peningkatan ketahanan (resilience) dan
kedewasaan (maturity) organisasi.
Selain membahas berbagai topik
terkait cyber security, juga diadakan game
CISOs War Game – CISOExFin, diskusi
dan presentasi kelompok yang dipimpin
langsung oleh Faisal Yahya. Game ini
bertujuan agar peserta memperoleh
pengetahuan empiris aplikatif tentang
governance dan penanganan insiden
keamanan dari sisi pola pikir manajemen.
Para peserta dibagi menjadi beberapa
kelompok dengan seorang moderator dan
mereka sangat antusias dalam mengikuti
game yang diadakan.
Acara CISO Executive Forum 2019
ditutup dengan pengumuman pemenang
CISOs War Game dan penyerahan hadiah
kepada tiga kelompok pemenang war
game.
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(Ki-Ka) Direksi MII Edwin P. Octosa, Direktur; Herryanti, Direktur; Ira Santoso, Direktur;
Kartiwan Johanes, Direktur; Faisal Yahya, CISSP, CCISO, CCSK, ITILv3, CSX - F, CEI;
Rudy Lumanto, Chairman, ID - SIRTII - BSSN dan Governance Head of National Cyber SOC BSSN dan Sjafril Effendi, Presiden Direktur MII.

Melalui presentasi dari para pembicara, diskusi, dan games para peserta CISO
Executive Forum 2019 diharapkan mendapat banyak pengetahuan, insight dan
masukan yang menarik, seperti hal-hal apa saja yang menjadi strategi penting pada
cyber security bagi pelaku bisnis dan pemerintah di Indonesia baik untuk saat ini
maupun untuk masa mendatang.

Ira Santoso, Direktur MII (kiri) bersama pemenang war game dan
Krisnawan Pamungkas, Technical Consulting Manager MII sebagai moderator.

Seluruh peserta dan pembicara
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David Hermawan, Head of IOTG (Internet of Things Group)
Intel Indonesia

Ady Prasetyo, Technical Advisor, SMI

Inspirasi Industri 4.0
PT Synnex Metrodata Indonesia (SMI), PT Mitra Integrasi Informatika (MII) dan Intel berkolaborasi menggelar kegiatan
seminar teknologi Inspirasi Industri 4.0. Seminar yang berlangsung di Antasena Room 1-3, Hotel Le Meridien - Jakarta
(13/03), dibuka oleh Kurniadi, Presales Support Senior, MII dengan menyajikan manfaat dari penerapan Internet of Things
dalam pengelolaan industri seperti tersedianya data dan prediksi akurat, serta optimalisasi ekstensif pada lini produksi.

TEKS
Ristauli Oktavia Haloho,
Melani Dwi Nastiti
FOTO
Ristauli Oktavia Haloho

Augmented Reality (AR) sebagai alat visualisasi dapat
memberikan nilai tambah pada penerapan solusi Internet of
Things (IoT). Kolaborasi Augmented Reality (AR) dan Internet of
Things (IoT) meningkatkan pengalaman pelanggan, mendukung
penerapan TI pada era sektor Industri 4.0. Dengan demikian
proses di dalam industri lebih terintegrasi dan berdaya saing di
pasar global.
David Hermawan, Head of IOTG (Internet of Things Group)
Intel Indonesia menyampaikan materi dengan memperkenalkan
Intel yang dulunya fokus pada prosesor komputer saja. Kini
Intel sudah berinovasi pada teknologi untuk mewujudkan
pengalaman yang paling menakjubkan bagi bisnis dan
masyarakat. Intel melakukan terobosan dalam dunia industri
dan menyelesaikan berbagai tantangan global seperti
mengembangkan arsitektur teknologi yang menghubungkan
berbagai perangkat dan alat elektronik seperti televisi, laptop dan
lain-lain.

Kurniadi, Presales Support Senior, MII

A pril 20 19

Kemudian Dani Wejayana, Industrial IOT-KAM, Advantech
menyampaikan materi dengan tema Industry 4.0 Benefits for
Users Experience in Manufacturing Industry. IoT sebagai sebuah
infrastruktur jaringan global yang menghubungkan bendabenda fisik dan virtual melalui eksploitasi data dan kemampuan
komunikasi.

SOLUSI

Clemens Kirner, CEO INS Insider Navigation Systems GmbH

Setelah itu, Ady Prasetyo, Technical
Advisor, SMI menyampaikan materi
bertema A Connected Factory to Improve
Industrial Efficiencies. Salah satu cara kerja
IoT dalam bidang industri yaitu dengan
memanfaatkan
sebuah
argumentasi
pemrograman di mana tiap perintah
argumennya
menghasilkan
sebuah
interaksi antara sesama mesin yang
terhubung secara otomatis tanpa campur
tangan manusia, dalam jarak berapapun.
Internet yang menjadi penghubung di
antara interaksi mesin tersebut, sementara
manusia
hanya
bertugas
sebagai
pengatur dan pengawas bekerjanya alat
tersebut secara langsung.
Clemens Kirner, CEO INS Insider
Navigation Systems GmbH mengakhiri
pertemuan dengan materi bertema
Augmented Reality for Indoor Navigation,
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Dani Wejayana, Industrial IOT-KAM, Advantech

3D Positioning & AR Content. Augmented
Reality atau yang sering disebut AR
merupakan teknologi di mana seseorang
dapat melihat atau seolah-olah sedang
mengalami sesuatu di dunia nyata secara
real-time melalui video dan audio 3D.
Kini semakin banyak bisnis di bidang ritel
menggunakan teknologi. Seperti Bandara,
Ikea, Amazon, Sephora, dan lain-lain.
Mengapa banyak perusahaan transportasi
dan ritel menggunakan AR? Perusahaan
tersebut
berupaya
memudahkan
konsumen dan juga menarik orang untuk
membeli produk mereka secara lebih
mudah. Ikea membuat aplikasi yang
membuat konsumen dapat menaruh
produk Ikea di rumahnya. Di masa datang
konsumen juga tidak perlu susah belanja
pakaian dan mengukur ukuran karena
melalui teknologi AR, hal tersebut dapat

dilakukan secara virtual, hanya dengan
berdiri di depan cermin.
Dengan kemajuan teknologi di bidang
AR, informasi-informasi yang ada di
dunia nyata dapat menjadi interaktif dan
dimanipulasikan secara digital. Informasi
yang dibuat oleh komputer dapat
ditampilkan atau dimasukkan pada obyekobyek dunia nyata. Salah satu tantangan
terbesar dalam mengkonfigurasi IoT
adalah menyusun jaringan komunikasi
sendiri, di mana jaringan tersebut sangat
kompleks dan memerlukan sistem
keamanan yang ketat.
Melalui seminar ‘Inspirasi Industri
4.0’ ini diharapkan dapat meningkatkan
pengalaman pelanggan dengan IoT
dan AR, dan menambah wawasan bagi
organisasi peserta yang hadir.

Suasana seminar teknologi Inspirasi Industri 4.0
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No More Heart Attack,
Your Cloud Journey is Secure

PT Mitra Integrasi Informatika (MII), Trend Micro dan Microsoft Indonesia berkolaborasi dalam mengadakan seminar
teknologi. Seminar dibuka oleh Christine Tejo, Product Manager MII, yang menyajikan manfaat dari Cloud dan penerapan
Cyber Security seperti Data Breach, Malware, CyberCrime, Phishing dan Cryptojacking. Industri perlu segera mengambil
langkah preventif strategis untuk dapat menekan dampak dari ancaman Cyber Security. Agenda utama seminar ini
memaparkan cara menjamin keamanan platform Cloud Infrastructure yang telah digunakan di organisasi.
T E K S : Ristauli Oktavia Haloho, Melani Dwi Nastiti
F O T O : Ristauli Oktavia Haloho

Christine Tejo, Product Manager MII

Deon Oswari, Territory Channel Manager,
Microsoft Indonesia

Fajar Sutiawan, Presales Consultant,
Trend Micro

Gorby Abimanyu, Security Solution
Architect MII

Presentasi pertama dibawakan oleh
Deon Oswari, Territory Channel Manager,
Microsoft Indonesia, yang menyampaikan
materi bertema The New Way of Security
in Digital Transformation Era. Salah satu
produk Microsoft yang dapat diterapkan
dengan sistem Cloud adalah Microsoft
Azure. Microsoft Azure adalah platform
aplikasi berbasis cloud computing dan
infrastruktur TI yang disediakan oleh
Microsoft
untuk
mengembangkan,
menyebarkan, mengelola dan hosting
aplikasi off-site. Microsoft Azure memiliki
standar cyber security yang baik sehingga
Anda tidak perlu khawatir dengan
keamanan data organisasi Anda, karena
didukung oleh sistem yang open standard

dan internet protocol. Dengan demikian
Microsoft Azure dapat menjadi solusi
untuk manajemen infrastruktur TI yang
lebih sederhana.
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Lalu pembicara kedua adalah Fajar
Sutiawan, Presales Consultant, Trend
Micro menyampaikan materi presentasi
dengan tema Leading Cloud Security
to Protect Your Azure Workloads with
Trend Micro. Trend Micro merupakan
pemimpin global solusi keamanan
data perusahaan dan keamanan siber
bagi bisnis, pusat data, lingkungan
cloud, jaringan dan lain-lain sehingga
dapat menjadi solusi keamanan cerdas,
teroptimasi, dan terhubung bagi bisnis

Anda dimanapun berada. Hadirnya Trend
Micro Internet Security 10 telah ditambah
dengan beragam fitur keamanan dari
ancaman terkini yang jauh lebih baik dari
sekadar anti virus yang beredar. Proteksi
tersebut meliputi Cloud Storage Scanner
yang dapat melindungi pengguna pada
file yang disimpan dalam cloud yang
kemungkinan dapat terinfeksi malware
atau spyware.
Pembicara terakhir yaitu Gorby
Abimanyu, Security Solution Architect
MII yang melakukan demo produk.
Demo yang dilakukan antara lain adalah
(1) Integrasi Microsoft Azure dengan
Trend Micro dalam bagian Deep Security
Manager, (2) Cara memaparkan produk
Trend Micro pada server yang ada di
Azure serta (3) Simulasi attack tanpa atau
dengan menggunakan Deep Security
pada Server yang ada di Azure. Sehingga
peserta seminar dapat mengetahui cara
dalam mengaplikasikan produk tersebut.
Seminar teknologi yang berlangsung
di Sapori Deli, Fairmont Hotel Jakarta
bermanfaat untuk pembelajaran informasi
teknologi agar dapat membentengi
pertahanan bisnis Anda yang memberikan
perlindungan secara efektif dan efisien
terhadap ancaman yang akan terus
berkembang. Anda dapat mengandalkan
Trend Micro untuk mempertahankan data
dari serangan yang dikenal dan tetap
selangkah di depan kejahatan siber dan
dapat juga mengandalkan penggunaan
storage secara cloud dari Microsoft
(19/03).

SOLUSI

Budi Lesmana Halim, Delivery Director
SOLTIUS
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David Hermawan, Head of IOTG
(Internet of Things Group) Intel Indonesia

Suharyanto, Technical Consulting Manager
SOLTIUS
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Freddy Halim, Consulting Manager SOLTIUS

Herianto, Technical Director SMI

Connect the Unconnected

Internet of Things (IoT) telah menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan akhir-akhir ini. IoT tidak hanya menjadi suatu
konsep yang mempengaruhi hidup manusia, tetapi bagaimana IoT bisa membantu memudahkan kehidupan manusia. PT
Soltius Indonesia (SOLTIUS) bekerja sama dengan PT Synnex Metrodata Indonesia (SMI) mengadakan even dengan tema
Connect the Unconnected dengan tujuan memberikan awareness tentang bagaimana IoT dapat membantu meningkatkan
kinerja ERP yang sudah dimiliki.
TEKS
Cisilia Geby Sapari,
Melani Dwi Nastiti
FOTO
Cisilia Geby Sapari

Suasana pertemuan

Acara dibuka dengan opening speech oleh Budi Lesmana
Halim, Delivery Director SOLTIUS. Beliau memberikan
gambaran umum bagaimana IoT dapat memberikan data
untuk meningkatkan business intelligence perusahaan di era
Industry 4.0 saat ini. Sesi dilanjutkan oleh David Hermawan,
Head of IOTG (Internet of Things Group) Intel Indonesia,
dalam sesi ini David memperkenalkan solusi dari Intel dalam
mendukung penerapan IoT. Dilanjutkan oleh Herianto,
Technical Director SMI dengan presentasi mengenai
Discover How to Turn Machine Data into Actionable Insight
to Create Business Value. Dalam sesi ini juga dijelaskan lebih
detil bagaimana peran IoT yang dapat memberikan insight
untuk membuat strategi bisnis dan merupakan investasi
yang dapat dirasakan langsung manfaatnya.

Kemudian Freddy Halim, Consulting Manager
SOLTIUS dan Suharyanto, Technical Consulting
Manager SOLTIUS dengan tema IT – OT
Convergence (IoT and ERP Integration). Dalam
sesi ini dikupas lebih mendalam bagaimana ERP
dan IoT dapat diintegrasikan dan dibahas juga
2 contoh study case IoT yang sudah diterapkan
pada industri Oil & Gas dan rumah sakit. Ada 5
tips untuk memulai menerapkan IoT dalam bisnis:
1.
2.
3.
4.
5.

Get ERP Connected
Pick Your Fights – Focus on what Data
Start Small for easy win and focus shot
Try Services that make it easy
Don’t forget security

Setelah santap siang, dilanjutkan kembali
dengan presentasi dan sesi demo oleh Yonatan
Sunoto, Technical Advisor SMI dengan tema
Improve Industrial Efficiencies with Connected
Factory. Dalam sesi ini didemokan sistem
IoT untuk industri manufaktur. Acara yang
berlangsung di Shangri-La Hotel Jakarta ini
berlangsung sangat baik dengan antusias
peserta yang hadir sekitar 60 orang (20/03).
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Rudiono, Product Manager MII

SOLUSI

Petrus Christiadmodjo, Partner System
Engineer, Nutanix Indonesia

Inspirasi Hybrid
Infrastructure

PT Synnex Metrodata Indonesia (SMI), PT Mitra Integrasi Informatika (MII) dan
Nutanix berkolaborasi dengan mengadakan seminar teknologi. Seminar dibuka
oleh Rudiono, Product Manager MII yang berlangsung di Ayana MidPlaza Hotel,
Jakarta (20/03).
TEKS
Ristauli Oktavia Haloho,
Melani Dwi Nastiti
FOTO
Ristauli Oktavia Haloho

Saat ini transformasi digital banyak terjadi di berbagai
industri bisnis. Perusahaan yang mengadopsi transformasi
digital dipastikan menjadi pemain unggul di dalam
industrinya. Seminar ini menyajikan manfaat dari transformasi
digital dengan teknologi Hyperconverged Infrastructure.
Hyperconverged Infrastructure merupakan teknologi penting
yang memungkinkan organisasi menjadi lebih gesit dalam
memanfaatkan sumber daya TI di manapun dan kapanpun
dibutuhkan.
Pembicara Petrus Christiadmodjo, Partner System Engineer,
Nutanix Indonesia yang membawakan materi presentasi
bertema Elevate IT with Invisible Infrastructure. Nutanix
merupakan perusahaan penyediaan solusi enterprise, yang
menghadirkan tiga solusi yaitu Beam, Flow, dan Era. Selain
tiga solusi tersebut, Nutanix juga memperkenalkan Enterprise
Cloud OS, sebuah platform yang menghadirkan skalabilitas
serta kemudahan dalam pengelolaan TI. Nutanix juga
memandang bahwa cloud tidak lagi dibagi menjadi public
dan private cloud saja. Ternyata juga ada distribute cloud
yang memungkinkan perusahaan memilah penempatan data
dengan lebih mudah. Nutanix menyediakan layanan enterprise
cloud yang memungkinkan user bisa menikmati manfaat
kecepatan dan produktifitas seperti public cloud.

Seluruh peserta dan pembicara
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Kini saatnya organisasi bertindak
dan ikut mendukung transformasi digital
perusahaan. Digital transformasi adalah
sebuah perubahan pola dalam berbisnis.
Cara transformasi ini berbeda dengan
yang lain, karena transformasi digital hanya
merujuk pada perubahan yang dilakukan
dengan menggunakan teknologi digital
sebagai pilarnya. Seperti perubahan strategi
pemasaran, operasi produk, pendekatan
pemasaran, dan lain-lain yang semuanya
dihubungkan dengan hal-hal digital.
Beberapa contoh dari transformasi digital
juga merujuk pada paperless atau tidak
adanya penggunaan kertas lagi.
Kini banyak yang beralih menggunakan
Hyperconverged Infrastructure sehingga
infrastruktur TI secara tradisional mulai
ditinggalkan oleh banyak pengguna.
Hyperconverged Infrastructure memiliki
keunggulan dalam komputasi, storage, dan
jaringan dalam satu wadah. Meningkatnya
kebutuhan terhadap infrastruktur yang
mudah digunakan, berbiaya rendah,
dan tersedia fitur tambahan menjadikan
Hyperconverged sebagai solusi yang
tepat. Diperkirakan ke depannya bahwa
infrastruktur TI secara tradisional akan
bertransformasi
ke
Hyperconverged
Infrastructure
(HCI).
Infrastruktur
TI
Hyperconverged
memiliki
banyak
keunggulan
dibandingkan
dengan
infrastruktur TI secara tradisional. Melesatnya
penggunaan Hyperconverged Infrastructure
ini tidak lepas dari banyaknya manfaat yang
diterima oleh pengguna. Nutanix merupakan
penyedia HCI terkemuka di dunia.
Jika
sebuah
perusahaan
sudah
menggunakan
infrastruktur
TI
yang
tepat, bagi mereka itu adalah hal yang
sangat penting. Sebab hal ini akan sangat
mempengaruhi sistem kerja organisasi,
biaya, dan berbagai hal lain di dalam
organisasi itu sendiri. Bahkan kekeliruan
dalam pemilihan teknologi yang kurang
tepat dapat menyebabkan perusahaan
mengalami kerugian yang tidak sedikit.
Dengan demikian perusahaan harus
sangat berhati-hati agar tidak mengalami
hal tersebut. Sehingga sudah saatnya bagi
organisasi Anda untuk mempertimbangkan
pengelolaan TI beralih ke Hyperconverged
Infrastructure.

SOLUSI

Demo oleh Frenky A, Technical Consultant dan
Derry Susilo, Technical Consultant SBO SOLTIUS
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Seluruh peserta dan pembicara

Innovation for

SAP BUSINESS ONE HANA

to Empower Customers in Today’s Digital Performance
TEKS
Cisilia Geby Sapari,
Melani Dwi Nastiti
FOTO
Cisilia Geby Sapari

Frenky A, Technical Consultant SBO
SOLTIUS

PT
Soltius
Indonesia
(SOLTIUS)
kembali mengadakan even dengan tema
Innovation for SAP BUSINESS ONE HANA
to Empower Customers in Today’s Digital
Performance. Acara yang diadakan di
Hotel JS Luwansa (21/03), berlangsung
baik dengan respon partisipan yang aktif
mengajukan pertanyaan seputar fitur baru
yang diterapkan dalam SAP Business One.
Sesi dibuka oleh Kristina Desi,
Consulting Manager Divisi SBO SOLTIUS
dengan memberikan pandangan akan
kemajuan teknologi yang seharusnya
dapat diantisipasi oleh pemilik usaha
dan perkembangan teknologi dari SAP
Business One. Sesi selanjutnya dibawakan
oleh Frenky A, Technical Consultant SBO
SOLTIUS dengan tema HANA or SQL
dengan menjelaskan beberapa kelebihan
dari masing-masing database:

SQL:
1.
2.
3.
4.
5.

From SAP Business One 2004 - now
Windows Operating System
Compatibility with other products
It’s a Microsoft Products
Cheaper Investment on Server

HANA:

Derry Susilo, Technical Consultant SBO
SOLTIUS

1. Release in 2010 for higher End and
2012 for SAP Business One
2. Linux Operating System
3. In Memory Computing
4. SAP Business One Main Focus
5. Specific features only on HANA
6. Built in Reporting Tools.

Special features yang hanya ada di
HANA adalah Enterprise Search dan
Dashboards. Kemudian presentasi dan
demo sistem dengan tema SAP Business
One Analytics Tools with Fiori Style,
disampaikan oleh Derry Susilo, Technical
Consultant
SBO
SOLTIUS.
Dalam
sesi ini Derry memberikan gambaran
kemudahan
menganalisa
laporan
dengan menggunakan dashboard yang
dapat di customize dengan widget yang
sudah tersedia untuk menyederhanakan
akses informasi dalam SBO, sehingga
meningkatkan user experience. Beberapa
widget di antaranya: dashboard, KPI,
count widget, workbench. Fitur lainnya,
adalah
enterprise
search
dengan
search scope yang dapat dikonfigurasi
menciptakan
pengalaman
pencarian
seperti di internet, fitur lain yaitu
customer 360° untuk melihat key fact dari
pelanggan dengan mudah. Semua dapat
diakses menggunakan perangkat mobile.
Acara dilanjutkan oleh rekan dari
SMI dengan produk DELL sebagai
server yang dapat mendukung ERP
SBO. Sebelum acara ditutup, sesi tanya
jawab dibuka bagi partisipan yang ingin
bertanya dan diadakan penarikan door
prize untuk 3 orang yang beruntung. Even
ditutup dengan foto bersama, lunch dan
networking. Event kali ini berlangsung
cukup interaktif dan feedback dari
partisipan sangat positif.
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Agus Honggo Widodo, Presiden Direktur
PT Synnex Metrodata Indonesia

Ronaldy Suhendra, Konsumer Direktur
PT Synnex Metrodata Indonesia

Fransiscus Kurniawan, Product Marketing
Manager INNO 3D

Aldrian Renaldi Susantio, Head of Division –
Intel Indonesia Corporation

Steven Then, Regional Sales & Channel
Manager Dell Indonesia

Hendra Wijaya, ROG Product Marketing

Build Your Gaming Empire
PT Synnex Metrodata Indonesia (SMI) bersama top class gaming brand mengajak para mitra bisnis untuk menjawab
kebutuhan para gamers Indonesia dengan menggelar acara Partner Gathering bertajuk Build Your Gaming Empire yang
berlangsung di Ballroom Pullman Hotel Jakarta Central Park (27/03).
T E K S : Thomas Himawan Suryanata, Melani Dwi Nastiti		

Melalui acara ini SMI mengajak para mitra
bisnis untuk melihat prospek dunia bisnis
Gaming di Indonesia kedepannya.
Acara Build Your Gaming Empire
dibuka oleh Agus Honggo Widodo,
Presiden Direktur PT Synnex Metrodata
Indonesia. Menggunakan kostum ala
kerajaan, Agus Honggo menyambut mitra
bisnisnya. Pada kesempatan itu beliau
memaparkan bisnis industri gaming di
Indonesia yang bertumbuh sangat cepat.
Dan
disambung
oleh
Ronaldy
Suhendra, Direktur Konsumer PT Synnex
Metrodata Indonesia. Ia menceritakan
perjalanan SMI berawal dari 1983 sampai
2019.
Ronaldy
juga
menceritakan
positioning SMI sebagai perusahaan
distribusi terlengkap di segmen gaming.
A pril 20 19

F O T O : Marcom SMI

Pada
kesempatan
tersebut
juga
diumumkan bahwa PT Synnex Metrodata
Indonesia kini sudah siap menjawab
kebutuhan mulai dari iCafe, Gamers,
hingga ProGamers dengan meluncurkan
Custom PC bernama Symetri PC.
Kemudian dihadirkan presentasi dari
Fransiscus Kurniawan, Product Marketing
Manager INNO 3D mengenai jajaran
produk NVIDIA Graphic Card terbaru yang
mampu menjalankan game dengan frame
per second tinggi tanpa masalah.
Acara Build Your Gaming Empire juga
diikuti vendor gaming di antaranya Intel,
Dell, Asus ROG, MSI, Gigabyte, OMEN by
HP, Thermaltake, INNO3D, ViewSonic,
Geforce, dan Seagate. Masing-masing
menampilkan produk unggulan mereka

yang sudah siap untuk mendukung
ekosistem gaming di Indonesia. Melalui
jaringan SMI, para dealer tidak perlu lagi
kesulitan untuk menyediakan solusi bagi
para gamers.
Aldrian Renaldi Susantio, Head of
Division – Intel Indonesia Corporation
memulai presentasi pertama dari sesi
Brand Speech. Aldrian menjelaskan
mengenai keunggulan dari prosesor
terbaru Intel yaitu Core i9. Disamping itu
Aldrian juga membawa Intel NUC, sebuah
CPU mungil yang siap digunakan untuk
bermain game (plug and play).
Sesi Brand Speech dilanjutkan oleh
Steven Then, Regional Sales & Channel
Manager Dell Indonesia. Dipaparkan oleh
Steven mengenai Laptop Dell di segmen
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Victoria Chen, MSI NB Department
Indonesia Marketing Manager

Yulius Aryakusumah, Distribution Channel
Director, PT Synnex Metrodata Indonesia

Surhang Aiwan, Finance & Accounting Director PT Synnex Metrodata Indonesia (tengah)
bersama pemenang best costume competition

gaming yang siap dipakai para gamers
dengan desain yang compact. Adalah
Dell G7 dan G3 laptop terbaru dari Dell
Gaming, siap memberikan pengalaman
berbeda bagi para gamer.

Indonesia Marketing Manager yang
menjelaskan mengenai dua lini laptop
MSI, yaitu MSI Gaming Series dengan
jajaran produk seperti seri GE dan GL yang
memiliki simbol Naga Merah. Kemudian
lini berikutnya adalah MSI Prestige Series
dengan jajaran produk seperti seri P dan
PS yang memiliki ikon Naga Silver.

Kemudian Hendra Wijaya, ROG
Product Marketing melanjutkan dengan
memaparkan laptop terbaru dari ROG
yang baru saja tiba di Indonesia sehari
sebelum acara berlangsung.
Sesi
Victoria

Brand Speech ditutup oleh
Chen, MSI NB Department

Tak ketinggalan SMI Program yang
dibawakan oleh Yulius Aryakusumah,
Distribution Channel Director, PT Synnex
Metrodata Indonesia. Yulius memberikan
berbagai program menarik mulai dari

laptop, PC, monitor, komponen, hingga
smartphone.
Acara Build Your Gaming Empire
semakin meriah dengan diumumkannya
Best Costume Competition. Para mitra
bisnis SMI yang datang menggunakan
kostum
paling
seru
dan
ramai
mendapatkan
hadiah
berupa
satu
notebook dari Asus, satu notebook dari
Dell, dan dua MSI lootbox. Dan acarapun
ditutup dengan undian door prize dan
penutupan oleh Master of Ceremony.

Tim PT Synnex Metrodata Indonesia dengan kostum cosplay dan superhero
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Yundi Tenggono, Solutions Channel Director, PT Synnex Metrodata
Indonesia

Steen J Graham, General Manager IoT Ecosystem and Channel, Intel
Corporation

Dapot Sitanggang, Business Development, Robert Bosch Indonesia

Ady Prasetyo, Technical Advisor, PT Synnex Metrodata Indonesia

Getting Started Towards
Industry 4.0

PT Synnex Metrodata Indonesia (SMI) dengan Intel kembali bersinergi,
kali ini menggelar seminar bertajuk Getting Started Towards Industry
4.0 yang bertempat di Grand Hyatt Hotel, Jakarta (28/03).

TEKS
Thomas Himawan Suryanata,
Melani Dwi Nastiti

Melalui seminar ini, Intel ingin terus mengingatkan
bahwa tren menuju Industri 4.0 sudah berlangsung.
Sudah saatnya untuk memulai menggunakan teknologi
Artificial Intelligence of Things (AIoT) ke dalam industri.

FOTO
Thomas Himawan Suryanata

Seminar dibuka dengan speech singkat oleh Yundi
Tenggono, Solutions Channel Director, PT Synnex
Metrodata Indonesia. Dalam presentasinya beliau juga
menjelaskan mengenai posisi SMI yang sudah siap
membantu para industri di berbagai sektor dengan Intel
IoT Market Ready Solutions.
Dilanjutkan oleh Steen J Graham, General Manager
IoT Ecosystem and Channel, Intel Corporation
yang datang langsung dari Amerika Serikat untuk
membawakan topik Accelerating AIoT Deployment at
Scale. Steen secara detil menjelaskan mengenai tren
teknologi yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi
dalam 3 tahun belakang terasa sangat cepat. Salah satu
topik yang Steen jelaskan adalah mengenai AIoT yang

A pril 20 19

kini kian dekat dengan end user. Di mana
end user kini sudah dapat menciptakan
sendiri
solusinya
menggunakan
platform OpenVINO™ dari Intel. Platform
ini memungkinkan para awam untuk
menjawab tantangan sehari-hari berbasis
vision.
Seminar dilanjutkan dengan Track
Sessions, di mana ada lima vendor yang
sudah siap memberikan solusi terbaru
untuk industri yang dibagi menjadi lima
meja yang berbeda. Sebanyak sembilan
peserta setiap meja akan bergantian untuk
pindah ke masing-masing vendor.
Lima vendor itu adalah ForeScout,
Adlink, Lenovo, Bosch, dan Advantech.
ForeScout dibawakan oleh Vincent Oh,
Channel Director Asia yang membawakan
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Stefianus Jatiman, SMB 4P Manager, Lenovo

Ramdhani Gumilar, Country Sales Director Advantech

Vincent Oh, Channel Director Asia, ForeScout

Herianto, Technical Director, PT Synnex Metrodata Indonesia

topik mengenai Unified Device Visibility
and Control Platform for IT/IOT/OT. Ini
adalah produk baru dari ForeScout. Dalam
setiap perusahaan, device yang terkoneksi
cenderung semakin bertambah. Devices
ini terkoneksi secara terpisah melalui
jaringan IT dan OT. ForeScout menjawab
tantangan ini dengan ForeScout 8.1 agar
semua terkontrol dalam satu platform
terpadu.
Tidak
kalah
menarik,
Dapot
Sitanggang, Business Development dari
Robert Bosch Indonesia membawakan
topik surveillance in Internet of Things
(IoT). Melalui teknologi kamera yang
dimiliki Bosch, perusahaan dapat lebih
hemat, aman, mudah, dan nyaman. Bosch
telah siap menyediakan produk yang
dapat untuk melakukan pengawasan ke
level yang lebih tinggi ditambah dengan
teknologi IoT yang memadukan semua
fungsi dari banyak sistem.
Track
Sessions
dari
Adlink
membawakan topik Improve Industrial
Efficiencies with a Connected Factory.

Sesi ini dibawakan oleh Ady Prasetyo,
Technical Advisor, PT Synnex Metrodata
Indonesia. Ia menjelaskan mengenai
terobosan dalam dunia pabrik atau
manufaktur yang ditopang dengan
sebuah jaringan yang saling terhubung.
Sehingga
perangkat
yang
sudah
tersambung dalam koneksi dapat bekerja
sesuai dengan kebutuhan sistem. Ini
tentu akan banyak memangkas waktu dan
biaya.
Track Sessions berikutnya adalah
Thinkstations
For
Engineers
in
Manufacturing Industries oleh Stefianus
Jatiman, SMB 4P Manager, Lenovo.
Sama seperti Adlink, hanya Lenovo
melakukan pendekatan yang berbeda.
Stefianus mempresentasikan bagaimana
Thinkstations ini dapat membantu para
engineer di dunia industri manufaktur.
Acara Track Sessions dari Advantech,
disampaikan oleh Ramdhani Gumilar,
Country Sales Director Advantech dengan
topik Realizing Industry 4.0 in Indonesia.
Industri 4.0 sudah sangat dekat dengan
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Indonesia, tinggal mau atau tidaknya
saja para industri melakukan evolusi ini.
Dengan Advantech, sebuah industri bisa
melakukan Industrial Automation yang
terintegrasi dengan solusi lainnya dalam
perusahaan. Ramdhani juga mengatakan
Advantech sudah siap dengan paket
sistem IoT yang market ready solution.
Seminar Getting Started Towards
Industry 4.0 dilanjutkan dengan Herianto,
Technical Director, PT Synnex Metrodata
Indonesia yang membuka sebuah
perhelatan besar, yaitu OpenVINO™
Hackathon 2019. Ini adalah sebuah
kompetisi untuk masyarakat Indonesia
agar dapat memberikan solusi untuk
tantangan sehari-hari melalui platform
OpenVINO™.
Platform
ini
berbasis
pada vision. Sehingga hardware yang
digunakan untuk menjalankan aplikasi
dari OpenVINO™ bukanlah barang yang
langka, melainkan sudah umum di
pasaran.
Acara ditutup dengan pengumuman
undian dan networking.
Apr i l 2 019
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Langkah Penting Transformasi TI

Transformasi digital mengubah strategi TI menjadi inisiatif bisnis, namun tetap mempertahankan proses
yang sudah berjalan. Pemimpin strategi TI dan Profesor Dartmouth College, Vijay Govindarajan mengatakan,
“Strategi adalah bagaimana kita merencanakan masa depan dan masa sekarang di saat bersamaan”.

Pada laporan IDC,

Langkah 2: Pertimbangkan Upgrade Infrastruktur

Berikut ini adalah 7 langkah transformasi IT menurut IDC:

Apakah sudah waktunya meningkatkan kapasitas dan kinerja
aplikasi? Apakah sudah waktunya berpindah ke arsitektur baru
seperti Hyperconverged Infrastructure? Ketika memutuskan
untuk menggunakan arsitektur baru, infrastruktur lama
masih dapat digunakan sebagai disaster recovery atau untuk
menjalankan aplikasi kecil. Jika yang dibutuhkan adalah
mempercepat kinerja, penambahan solid state storage bisa
dipertimbangkan sebagai alternatif dari mengganti seluruh
infrastruktur.

Digital Transformation and Cloud
Computing Drive IT Transformation: Are You Ready?, analis dari
IDC menjelaskan tahapan bagi pemimpin IT untuk mengatur
struktur organisasinya saat ini, update infrastruktur untuk
mendukung gelombang transformasi digital, menentukan
perubahan peran IT, kemampuan yang dibutuhkan kedepannya,
proses transformasi digital, dan komputasi cloud.

Langkah 1: Perhatikan Portofolio Aplikasi dan
Infrastruktur Saat Ini
Apakah sudah saatnya mengganti aplikasi? Apakah ada aplikasi
yang perlu diubah agar dapat berjalan di infrastruktur yang baru?
Langkah ini diperlukan untuk memastikan aplikasi yang ada saat
ini bisa digunakan saat melakukan transformasi digitaI.
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Langkah 3: Persiapan untuk Inisiatif Baru
Tim aplikasi dan bisnis dapat membantu membagi workload
aplikasi dan mengoptimalisasi infrastruktur/cloud stack. Hal ini
akan mendorong strategi scale-up atau scale-out.
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Langkah 4: Membuat Strategi
untuk Penggunaan Layanan Cloud
Computing
Banyak organisasi TI yang menggunakan
lingkungan Platform-as-a-Service (PaaS)
dan
Infrastructure-as-a-Service (IaaS)
sebagai tempat mengembangkan aplikasi
baru. Sebelum melakukan inisiatif ini
pastikan sudah menghitung investasi
dengan benar. Menurut Statista, pada
tahun 2021, pengeluaran untuk cloud
akan lebih tinggi 45% dibandingkan tahun
2016.

Langkah 5: Rencanakan Budget
Apa
saja
budget
yang
perlu
direncanakan? Apakah untuk membuat
aplikasi custom membutuhkan tambahan
developer? Apakah ada perpindahan
biaya dari capex menjadi opex? Luangkan
waktu untuk mengevaluasi budget
dengan pendekatan operasional.

Langkah 6: Jangan Mengejar
Metode Waterfall
Berpindah
ke
metodologi
Agile
merupakan
taruhan
Anda
untuk
meluncurkan aplikasi pada era di
mana bisnis berkembang pesat dan di
mana aplikasi merupakan kumpulan
microservices.
Jika
kita
berbicara
mengenai metodologi Agile, maka kita
akan ingat DevOps. Konsep dasar DevOps
adalah metode Agile di mana produk dan
solusi dikembangkan melalui kolaborasi
berbagai tim.

Langkah 7: Melakukan Analisa
Karyawan dan Kemampuan
Menganalisa kesenjangan keterampilan
yang tim Anda miliki terhadap rencana
tranformasi digital merupakan tahapan
yang penting. Keterampilan yang perlu
dianalisa antara lain arsitektur dan bahasa
pemrograman.
Perjalanan transformasi digital terlihat
panjang dan berliku, tetapi perusahaan
yang berhasil melakukan transformasi
digital akan unggul pada dekade
berikutnya.

Penulis: Customer Experience

Disadur & diperbarui dari:
https://www.nutanix.com/2018/10/19/7-essential-steps-transformation/
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Komprehensif Monitoring untuk

Microsoft

Pemantauan Kinerja Operating System, Aplikasi, Hypervisor, SaaS, IaaS, PaaS, dan
lain-lain (on-prem, hosted, atau cloud)

Teknologi Microsoft mendominasi
bisnis teknologi informasi infrastruktur,
baik dari SMB maupun perusahaanperusahaan yang masuk dalam jajaran
Fortune 500.
Di manapun letak sistem atau aplikasi
Anda, SolarWinds memiliki monitoring
tool untuk Microsoft yang dapat
membantu Anda memantau ataupun
mengelola environment Microsoft Anda
secara menyeluruh.

A pril 20 19

SOLUSI

DINAMIKA

FOKUS

Aplikasi Microsoft
Monitor layanan aplikasi, proses, dan
komponen dari Microsoft yang bersifat
kritikal. Server & Application Monitor
(SAM) dan Web Performance Monitor
(WPM) membantu Anda untuk:
Mengisolasi isu kecepatan saat
memuat suatu halaman berdasarkan
lokasi, komponen aplikasi, ataupun
infrastruktur server yang ada
Memonitor requests per second,
throughput, request wait time, dan
rejected request yang disebabkan oleh
kurangnya sumber daya server
Mengidentifikasi sumber
permasalahan melalui metrik kinerja
utama, termasuk request wait time,
pemeriksaaan waktu eksekusi SQL dan
sebagainya
Menganalisa kesehatan dan kinerja dari aplikasi Microsoft yang digunakan
Mendeteksi layanan web yang lambat yang mempengaruhi user experience
Memeriksa transaksi kritikal dari pengguna setiap lima menit untuk memastikan semua berfungsi dengan baik
Mengidentifikasi elemen laman web mana yang lambat dan mempengaruhi kinerja aplikasi laman web secara keseluruhan

Databases
Mengoptimalkan kinerja basis data SQL
dengan memantau dan memasang pada
level query.
Database Performance Analyzer (DPA)
membantu Anda untuk:
Memecahkan masalah kinerja, baik
secara tepat waktu ataupun historis
Menganalisa beban kerja untuk
mengidentifikasi efisiensi
Menganalisa pemblokiran dan
deadlock
Memberikan informasi mengenai
status dan kesehatan operasional SQL
Server - termasuk Availability Groups
dan metrik DTU untuk Azure
Analisa multi dimensi berbasis waitbased (query, pengguna database,
aplikasi, dan lainnya)
Rekomendasi indeks SQL server
Analisa indeks dan penguraian query
plan
Alerting dan Reporting

Sumanto
Product Marketing Rep.
Product 3 (Network Security) Dept.
Sumanto@mii.co.id
contact@mii.co.id
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Apakah yang Dimaksud dengan

Data Breach?
Kita sering mendengar tentang perusahaan yang
mengalami Data Breach, ataupun kartu kredit yang
diretas, tetapi apakah Anda benar-benar tahu apa
yang dimaksud dengan Data Breach dan bagaimana
jika terjadi kepada Anda? Berikut penjelasan singkat
dari Data Breach dan beberapa hal yang perlu Anda
ketahui.

Data Breach

terjadi ketika ada celah keamanan menuju
database perusahaan yang memungkinkan peretas dapat
mengakses data pelanggan seperti kata sandi, informasi kartu
kredit, informasi perbankan, catatan kesehatan, dan informasi
sensitif lainnya.
A pril 20 19

Tujuan meretas sistem ini adalah mendapatkan informasi
sebanyak-banyaknya kemudian digunakan untuk kegiatan
pencurian identitas dan penipuan. Ini dapat dilakukan secara fisik
dengan mengakses komputer atau jaringan untuk mendapatkan
file lokal maupun melewati keamanan jaringan dari jarak jauh.
Berikut adalah langkah-langkah yang biasa dilakukan peretas
dalam melakukan Data Breach:
1. Research
Peretas memulainya dari mencari celah keamanan sebuah
organisasi, dapat berupa perorangan, sistem, ataupun
jaringan.
2. Attack
Peretas melakukan kontak awal dengan pendekatan
Network/Social Attack.
3. Network/Social Attack
Network Attack terjadi ketika peretas menggunakan
infrastruktur, sistem, dan kelemahan aplikasi untuk menyusup

SOLUSI

ke jaringan sebuah organisasi. Berbeda dengan Social
Attack yang melibatkan individu dengan cara menipu atau
memancing agar diberikan akses ke jaringan perusahaan.
4. Exfiltration
Setelah peretas berhasil masuk ke salah satu komputer,
barulah ia menyerang jaringan dan menelusuri hingga
mendapatkan celah untuk mengakses data perusahaan
yang bersifat rahasia. Setelah data berhasil di ekstrak, maka
serangan dianggap berhasil.
Ada dua sektor industri yang menjadi primadona bagi para
pelaku Data Breach. Pertama adalah perusahaan ritel, yang
memiliki informasi pelanggan dalam sistem mereka sendiri.
Kemudian yang lainnya adalah perusahaan pihak kedua, seperti
biro kredit, yang menyimpan informasi sensitif untuk pemeriksaan
kredit.
Dari kasus-kasus yang pernah terjadi, kebanyakan terjadi
bukan karena para peretas memanfaatkan mekanisme yang
canggih untuk membobol sebuah situs, tetapi muncul dari
kerentanan situs seperti:
Sistem keamanan yang usang: Perangkat lunak yang
ketinggalan zaman dapat membuat celah di sebuah situs
web yang memungkinkan peretas masuk dan mencuri
data Anda.
Kata sandi yang lemah: Kata sandi yang terlalu
sederhana dan mudah ditebak adalah tempat yang paling
umum bagi peretas untuk memulai.
Malware dan virus: Mengunduh tautan asing yang
tidak aman dari email dan situs web, baik sengaja
maupun tidak, dapat menyebabkan celah yang dapat
dimanfaatkan peretas. Dapat berupa email yang terlihat
seperti email yang sah dari perusahaan atau sumber
terpercaya lainnya.
Jadi, apa yang bisa dilakukan perusahaan untuk mencegah
Data Breach? Semua telah mulai memperketat keamanan,
memberlakukan prosedur untuk mencegah email phising dan
mengedukasi organisasinya agar lebih menyadari bahaya yang
harus mereka hindari. Ada juga peraturan pemerintah yang
mewajibkan organisasi untuk melindungi diri dari Data Breach
untuk melindungi informasi konsumen.
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Lakukan pemantauan terhadap informasi Anda
Periksa akun Anda secara teratur untuk aktifitas yang
tidak dikenal. Pantau laporan kredit Anda untuk aktifitas
atau pembukaan akun yang tidak Anda ketahui. Terdapat
beberapa situs pemantauan kredit gratis yang akan
membantu memberikan notifikasi ketika ada perubahan yang
terjadi pada laporan Anda.
Segera mengambil tindakan
Ketika Anda melihat aktifitas yang mencurigakan atau
tidak dikenal di akun Anda, segera hubungi lembaga
terkait. Mereka akan dengan senang hati membantu Anda
menyelesaikan masalah.
Gunakanlah URL yang aman
Pastikan penggunaan https:// untuk setiap aktifitas yang
memerlukan keamanan lebih. “S” adalah kunci untuk
mengetahui bahwa Anda sedang mengakses sebuah situs
dengan keamanan yang baik. Jangan pernah memberikan
informasi kartu kredit Anda atau informasi pribadi lainnya ke
situs tanpa “S”.
Gunakan PayPal
Menggunakan PayPal dapat mencegah memberikan
informasi kartu kredit Anda ke sumber yang tidak tepat.
PayPal akan membayarnya dari akun Anda tanpa harus
memasukkan informasi yang sensitif.
Hindari Oversharing Online
Jangan memposting informasi sensitif yang dapat digunakan
untuk meretas akun Anda. Jangan gunakan pertanyaan
keamanan atau kata sandi yang dapat dengan mudah
ditemukan di sosial media seperti nama peliharaan Anda atau
nama Ibu Anda.
Lakukan Pencegahan
Gunakan proteksi keamanan berkualitas yang dapat
melindungi Anda dari serangan. Anda juga harus membuat
cadangan file Anda dan mengenkripsi file apapun yang Anda
simpan di cloud.
Data Breach tidak akan hilang dalam semalam, sehingga
pertahanan terbaik adalah dengan mencegah. Jadi pastikan
untuk selalu memantau informasi Anda dan cermat dalam
mengidentifikasi setiap informasi yang Anda terima.
Sumber dan diperbaharui:
https://www.forbes.com/sites/nicolemartin1/2019/02/25/what-is-a-

Bagaimanapun, risiko yang akan dihadapi organisasi akan
tetap ada, jadi penting bagi Anda untuk mengambil langkahlangkah pencegahan untuk melindungi informasi yang Anda
miliki. Berikut adalah beberapa cara untuk melindungi identitas
Anda dari ancaman Data Breach:
Gunakan kata sandi yang kuat
Gunakan kata sandi yang kompleks dan unik untuk setiap
akun yang Anda miliki. Banyak ahli keamanan siber untuk
menggunakan pass-phrases daripada kata-kata seperti lirik
lagu. Ini juga termasuk menambahkan kata sandi ke setiap
perangkat Anda seperti ponsel, kalau-kalau hilang atau dicuri.

data-breach/
https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cyber-attacks/
data-breach-101

Muhammad Hafiz
Customer Experience Department
Muhammad.Hafiz@mii.co.id
customer.experience@mii.co.id
contact@mii.co.id
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Cloud Access Security Broker (CASB)
Apa yang Anda ketahui tentang
Cloud Access Security Broker?
Tren apa yang melahirkan solusi ini?
Kecenderungan di era global saat ini menuntut pengambilan
keputusan bisnis secara lebih cepat dan lebih akurat. Hal inilah
yang melahirkan banyak modern apps atau aplikasi yang bertipe
SaaS (software as a services). Aplikasi dan data yang dapat
diakses di manapun, kapanpun oleh business user, juga dikelola
langsung ketersediaannya oleh pemilik teknologi tersebut
menjadi jawaban banyak kebutuhan bisnis saat ini.
Mulai dari aplikasi email, Customer Relationship Management,
File Repository, Human Resource Information System hingga
aplikasi payroll saat ini tersedia sebagai layanan cloud. Secara
gamblang, dapat dikatakan selama pengguna memiliki
browser dan akses internet, layanan ini akan tersedia 24 jam
tanpa batas lokasi. Tim TI perusahaan pun tidak perlu repot
mengurus infrastruktur/ketersediaan aplikasi tersebut karena
SaaS umumnya sudah menjanjikan SLA yang baku untuk uptime
services mereka.
A pril 20 19

Dari sisi kemudahan dan operability sudah terlihat jelas nilai
dari modern apps ini. Namun aplikasi tipe ini menghadirkan
banyak tantangan baru, bagaimana kita memastikan keamanan
data yang kita simpan di cloud? Bagaimana memastikan hanya
pengguna yang kita berikan keistimewaan dapat mengakses
aplikasi mereka (minimalisasi security breach)? Bagaimana
mengadopsi security policy yang ada di on-premise environment
saat ini ke aplikasi modern kita?

CASB akan menjawab tantangan melalui
teknologinya.
Dari sisi tingkat tertinggi solusi CASB terletak di on-premise
atau di layanan komputasi cloud, atau dari sisi teknis kita dapat
mengkategorikan sebagai forward proxy model, reverse proxy
model dan API model. Namun dari semuanya itu model tersebut
memiliki fungsi dasar dan tujuan yang sama.
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Produk-produk CASB sendiri menyediakan berbagai fitur
keamanan, termasuk akses kontrol, firewall, manajemen identitas,
anti-malware, data loss prevention, hingga enkripsi dan threat
management. Kita dapat mengkategorikan CASB sebagai
Security Platform in hybrid cloud Era.

Fitur utama McAfee MVISION Cloud:

Keamanan Bring Your Own Apps (BYOApps)

Melindungi

Jika perusahaan Anda menggunakan Salesforce, ServiceNow,
Office365, Box, Dropbox, media sosial, dan sejenisnya dengan
istilah masa kini Bring Your Own Apps (BYOApps) di sini CASB
memiliki peran vital sebagai pencatat, auditor, perantara koneksi,
filter, dan monitor infiltrasi/exfiltrasi. CASB memberlakukan
kebijakan yang umumnya berdasarkan Active Directory/LDAP
atau metode dan perangkat otentikasi lainnya. Metode masuk
tunggal lainnya juga didukung. Pada titik tertentu, CASB juga
baik sebagai penyedia keamanan atau bersaing dengan aplikasi
yang sudah digunakan untuk kontrol administrasi dan keamanan.
Aplikasi ini sudah termasuk firewall, pencegahan kehilangan
data, anti-malware, dan banyak lagi.

Ambil tindakan waktu-nyata untuk menegakkan kebijakan di
seluruh layanan cloud dan menerapkan perlindungan data yang
gigih.

Deteksi
Dapatkan visibilitas lengkap ke dalam data, konteks, dan perilaku
pengguna di semua layanan, pengguna, dan perangkat cloud.

Koreksi dengan tepat
Remediasi ancaman keamanan dengan menghilangkan
kesalahan konfigurasi keamanan dan memperbaiki aktifitas
pengguna yang berisiko tinggi.

Setiap produk CASB yang ditinjau di sini harus cocok dengan
vendor pihak ketiga, terutama vendor SSO/otentikasi, yang
menyediakan otentikasi untuk akses cloud. Setiap produk CASB
yang ditinjau di sini adalah pekerjaan yang sedang berjalan,
tetapi progresnya bergerak cepat. Jika keamanan organisasi
Anda hanya meluas ke batas jaringan Anda, dan jika pengguna
akhir Anda memanfaatkan sumber daya cloud, maka Anda harus
menyelidiki CASB.

McAfee MVISION Cloud
Apakah Anda ingin mengamankan data dalam satu atau
beberapa layanan cloud, McAfee MVISION Cloud (Cloud Access
Security Bbroker) hadir untuk menyampaikan perlindungan data
yang dibutuhkan perusahaan Anda.

PT Mitra Integrasi Informatika,
melalui Divisi Layanan Konsultasi
Bisnis, menyediakan Solusi Cloud
Access Security Broker. Dengan
pemahaman
dan
pengalaman
security consultant yang kami miliki,
kami percaya dapat menghadirkan
future-proof security platform untuk
kelangsungan bisnis Anda.

Sigfredo Y. Chandra
Product Marketing Representative
Product 18 Dept.
Sigfredo.Chandra@mii.co.id
contact@mii.co.id
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Difinisi
Quantum Cryptography menggunakan konsep
fisika untuk membuat sistem enkripsi yang sulit
dipecahkan. Quantum menjelaskan perilaku
partikel kecil massa dan energi. Quantum
Cryptography dibuat dengan menganalisa dan
mereplikasi cara kerja partikel cahaya (photon).
Ketika mengukur kondisi quantum photon,
photon akan mengalami gangguan. Konsep
inilah yang digunakan untuk mendeteksi
serangan dari pihak ketiga.

Cara Kerja secara Teori
Misalkan Alice mengirim pesan yang dienkripsi
kepada Bob. Kita asumsikan pesan ini
hanya satu arah dari Alice ke Bob. Alice akan
mengirimkan pesan beserta kunci untuk
membuka enkripsi. Bob dapat membaca pesan
setelah memecahkan enkripsi yang dibuat dan
memasukkan kunci yang diberikan Alice.
Ketika bergerak, photon mengalami osilasi
dengan cara tertentu. Osilasi dapat terjadi
pada rentang 360 derajat pada sumbu x, y,
dan z. Quantum cryptography mendifinisikan
osilasi ini dalam bilangan biner yang mewakili
pergerakan atas/bawah, kiri/kanan, atas kiri/
bawah kanan, dan atas kanan/bawah kiri.
A pril 20 19

Pergerakan photon akan dibatasi oleh polarizer yang
mengizinkan photon yang memiliki osilasi sama lewat dan
photon dengan osilasi yang berbeda mengubah kondisi
quantum photon. Alice telah menentukan osilasi dan polarizer
pesan. Ketika membuka pesan, Bob memasukkan osilasi,
polarizer, dan kunci yang diberikan Alice. Bob mengetahui osilasi
dan polarizer yang tepat sehingga pesan yang berupa photon
tidak mengalami perubahan quantum.
Eve yang ingin mencuri pesan memasukkan osilasi dan
polarizer secara acak sehingga quantum pesan berubah.
Perubahan ini dapat dideteksi dengan cepat oleh Alice dan Bob,
sehingga Alice dan Bob dapat segera mengganti komunikasi ke
jalur yang lebih aman.
Referensi:
Rouse, M. (2005, September). quantum cryptography. Retrieved
February 5, 2019, from TechTarget Search Security: https://
searchsecurity.techtarget.com/definition/quantum-cryptography

Lavinia Sudrajat
Customer Experience Department
Lavinia.Sudrajat@mii.co.id
customer.experience@mii.co.id
contact@mii.co.id
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FloEFD for Solid Edge

Tools Cepat dan Akurat untuk Analisa Aliran Fluida dan Heat Transfer pada Solid Edge

Manfaat
Satu interface CFD di Solid Edge untuk mempercepat simulasi
yang akurat dalam melakukan analisa aliran fluida dan heat
transfer
Frontloads simulasi tanpa terganggu workflow desain, dan
membantu desain yang optimal sesuai dengan keinginan.
Mencegah kehilangan data saat perubahan geometri
Powerful parametric study dan perbandingan fungsi desain
untuk mempermudah dalam melakukan analisa yang optimal.

Fitur
Menggunakan data asli Solid Edge tanpa translation atau fluid
body creation
Desain interface sangat intuitif untuk user
Teknologi yang dapat membantu dalam menyelesaikan
masalah-masalah yang terjadi saat setup secara otomatis,
akurat, cepat dan mudah dalam melakukan meshing.
Pemecah masalah yang baik sehingga dapat membantu
mempercepat mendapatkan hasil analisa walaupun dengan
geometri yang kompleks.
Tersedia berbagai macam tools guna melakukan visualisasi
untuk melihat performa model.

User interface FloEFD dibuat sangat intuitif. Dengan unique
SmartCells™ technology dapat digunakan pada suatu coarse
mesh tanpa mengurangi keakuratan, dan itu mempercepat
mesh dengan mudah tanpa merusak mesh yang lain, walaupun
pada geometri yang kompleks. Hasilnya proses meshing dapat
diselesaikan secara otomatis dengan sedikit input manual user.
FloEFD sangat cepat dan powerful dengan menggunakan
kelebihan synchronous technology dan penggunaan geometri
dasar. Pengguna tidak akan kehilangan waktu dalam transfer
data, modifikasi dan perbaikan model, atau menghasilkan
ekstra geometri untuk representative fluid domain. Begitu
juga pada model dapat dibuat untuk persiapan analisis. Untuk
efektifitas desain dalam melakukan eksplorasi, elektronik
aplikasi.
User dapat dengan mudah membuat berbagai varian
dari konsep dan dapat langsung melakukan analisanya di
dalam Solid Edge. FloEFD dapat diperluas untuk kebutuhan
yang lebih advance dengan tambahan modul untuk advance
analisis, termasuk untuk spesial aplikasi cooling electronic.

Ringkasan
FloEFD™ merupakan piranti lunak analisis computational fluid
dynamics (CFD) fluid flow dan heat transfer yang tertanam
di dalam software Solid Edge®, di mana terdapat dalam satu
Frontloading utama untuk melakukan simulasi. Frontloading
mengacu pada interaksi langsung ke simulasi CFD pada awal
memulai desain dan engineer dapat langsung melakukan
evaluasi desain mereka, karena FloEFD memiliki intelligent
technology yang menjadi inti yang membantu CFD digunakan
lebih mudah, cepat dan lebih akurat.

M. Arief Maulana
Product Support Solid Edge
Siemens PLM Dept.
muhammad.maulana@metrodata.co.id
ContactUs@metrodata.co.id
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Low Code Platforms for
Digital Transformation
Saat ini perkembangan teknologi informasi (TI) dunia
semakin pesat, perusahaan dituntut untuk lebih responsif
dalam melakukan transformasi digital. Tuntutan ini
berlaku bagi semua perusahaan yang sedang beroperasi
bahkan perusahaan yang memiliki keuntungan besar di
dalam perusahaan, tidak menjamin bisnisnya akan terus
berlangsung dengan baik dalam jangka waktu yang lama.

Perusahaan

harus dengan mudah beradaptasi dengan era
revolusi industri yang terjadi saat ini dan pemanfaatan teknologi
semakin menjadi kebutuhan penting bagi perusahaan. Jika
tidak, maka sebuah perusahaan akan mengalami hambatan dan
terancam gagal dalam melakukan persaingan bisnis.
Salah satu tantangan yang dapat dimiliki oleh perusahaan
adalah pembuatan aplikasi untuk kebutuhan bisnis. Pembuatan
aplikasi bisa menjadi tantangan bagi departemen TI didalam
perusahaan karena tidak hanya teknis pembuatan yang sulit
namun juga aplikasi yang dibentuk harus mudah dipahami oleh
pengguna awam.
Anda dapat menyelesaikan permasalahan dalam pembuatan
aplikasi dengan OutSystems yang merupakan sebuah platform
pengembangan aplikasi yang dapat dibuat dalam waktu yang
singkat karena didukung dengan sistem Low Code pada
penyajian pembuatan aplikasi OutSystems. Sistem Low Code
ini membuatnya dapat bergerak cepat dan mudah untuk
mengembangkan aplikasi tidak hanya untuk departemen kecil
tapi dapat dikembangkan hingga misi yang lebih kompleks dan
besar.

OutSystems hadir untuk menjawab tantangan digital
transformasi saat ini. Anda dapat mengembangkan satu aplikasi
dan mudah diintegrasikan diberbagai perangkat.

Manfaat penting OutSystems:
Produktifitas cepat
Pengembangan aplikasi OutSystems secara visual dapat
mengurangi waktu, biaya dan meningkatkan produktifitas.
Uniknya, OutSystems dapat langsung memperbaiki suatu
bagian secara otomatis dan memberikan informasi kepada
Anda bagian yang diperlukan koreksi secara manual.
Lalu, Anda dapat membuat aplikasi dan terintegrasi dalam
hitungan minggu bukan bulan.

Kecepatan dan kode
OutSystems secara unik merancang UI, proses bisnis, logika
bisnis dan model data dengan pengembangan aplikasi
secara model visual dan OutSystems tetap mempertahankan
fleksibilitasnya untuk mengintegrasikan kode secara custom.
(Gambar 1)

Pengembangan multi-channel:
Pengembangan dengan model visual yang dapat dijalankan
pada perangkat atau platform apa pun dengan penggunaan
HTML dan CSS yang dilakukan tanpa melakukan coding.
Dengan
menggunakan
OutSystems,
secara
risiko
pengembangan dan biaya akan berkurang.

Platform tingkat bisnis:
OutSystems tidak hanya dapat dikembangkan untuk
perusahaan kecil, dapat mendukung pengembangan
aplikasi untuk perusahaan besar yang lebih komplek. Selain
itu, integrasi dapat dilakukan dengan mudah dan tidak
membutuhkan waktu yang lama.
Manfaat lain yang Anda peroleh dengan penggunaan
OutSystems
sebagai
platform pengembangan
aplikasi
perusahaan Anda.
A pril 20 19
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Gambar 1

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Forrester memperjelas dengan adanya platform sistem Low-Code yang digunakan untuk
Application Development and Delivery (AD&D) dapat memberikan nilai lebih bagi perusahaan. Dalam laporan Q1 2019 tentang sistem
Low-Code ini, Forrester telah mengevaluasi 13 vendor dengan 28 kriteria dan OutSystems masuk menjadi pemimpin.

Sumber dan diperbaharui:
http://outsystems.com
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/23/073000726/
disrupsi-digital-dan-semakin-krusialnya-peran-data

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

Mengenal

Red Hat OpenStack Platform:
Arsitektur OpenStack

Di era ekonomi digital saat ini, setiap organisasi bisnis
dituntut untuk dapat menyajikan layanan yang dapat
diakses kapan saja, di mana saja dan dari perangkat
apa saja. Kemampuan TI di sebuah organisasi bisnis
agar dapat berinovasi, bergerak cepat dan lincah
menjadi sangat penting agar tetap unggul menghadapi
persaingan bisnis.

Red Hat OpenStack Platform

(RHOSP) adalah
solusi dari Red Hat Inc. untuk membangun komputasi awan
yang dibangun-kelola sendiri (on-premise cloud computing).
Sebuah komputasi awan yang dirancang untuk meningkatkan
kemampuan IT sehingga organisasi bisnis dapat terus berinovasi
dan berkembang dengan cepat.
A pril 20 19

Tutorial ini menyajikan konsep arsitektur perangkat lunak
OpenStack dan konseptual implementasi komputasi awan
dengan RHOSP. OpenStack adalah sekumpulan perangkat
lunak komputasi awan terbuka (open source) yang dikelola oleh
OpenStack Foundation. OpenStack mengimplementasikan
komputasi awan yang dinamakan Infrastructure as a Service
(IaaS). RHOSP adalah produk komersial perangkat lunak
OpenStack dengan pengembangan fitur tambahan yang dirilis
dan didukung oleh Red Hat Inc. Saat ini, telah dirilis RHOSP 14
yang berbasis OpenStack Rocky.

Arsitektur Modular OpenStack
OpenStack adalah perangkat lunak komputasi awan yang
dikembangkan secara modular. Modul-modul perangkat lunak
OpenStack dikembangakan secara terpisah untuk menyediakan
layanan (service) tertentu. Setiap modul OpenStack yang
berbeda dapat saling meminta layanan melalui standar antarmuka REST API tertentu.
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Modul-modul perangkat lunak OpenStack juga dikembangkan sebagai perangkat lunak client-server. Modul
perangkat lunak server terinstal dalam sebuah perangkat keras server yang dinamakan Controller Node. Client
dan Server untuk sebuah modul perangkat lunak juga berinteraksi melalui standar antar-muka REST API tertentu.
Modul-modul perangkat lunak OpenStack di dalam RHOSP diperlihatkan gambar berikut.

Gambar 1. Arsitektur Modular OpenStack.

Layanan Identitas
Layanan Identitas (Identity) disediakan oleh perangkat lunak
bernama Keystone. Keystone berfungsi untuk pengelolaan
layanan keamanan berupa authentication dan authorization.
Authentication dan authorization diperlukan pada saat:
Seorang user mengakses sumber daya (resources) yang
disediakan oleh OpenStack. Sumber daya dapat berupa
VM instance, virtual network, virtual disk, image dan lainlain.
Modul-modul OpenStack saling meminta layanan atau
mengakses sumber daya.
Keystone mendukung metode authentication berupa
username/password dan token. Selain mekanisme internal
authentication, Keystone juga memiliki mekanisme external
authentication melalui LDAP, Active Directory dan Red Hat IdM.
Keystone menggunakan prinsip Role-based Access Control
(RBAC) untuk mengimplementasi authorization. Keystone
mengontrol akses terhadap layanan dan sumber daya melalui
pengelompokan berikut ini:
Project
Project atau Tenant merepresentasikan “kepemilikan”
(ownership). Semua sumber daya OpenStack dikelola
melalui kepemilikan oleh project tertentu. Sebuah
project hanya dimiliki oleh sebuah Domain. Untuk dapat
mengelola sumber daya seorang user harus memiliki role
_member_ di sebuah project.
Pembatasan penggunaan sumber daya (resource quota)
dapat diimplementasikan di sebuah project.

Domain
Domain adalah kumpulan project dan user yang terkait.
Sumber daya tidak dapat digunakan bersama (shared)
oleh beberapa domain atau dipindahkan (moved) antar
domain. OpenStack membuat secara otomatis sebuah
domain bernama default. User dengan role admin
memiliki administrative privileges di dalam domain yang
bersangkutan.

Layanan Komputasi
Layanan komputasi (compute) disediakan oleh perangkat lunak
bernama Nova. Nova berfungsi untuk pengelolaan perangkat
lunak hypervisor (virtual machine manager) yang terinstal di
perangkat keras. Perangkat keras yang terinstal hypervisor dan
perangkat lunak client Nova disebut sebagai Compute Node.
Compute Node merupakan server di mana sebuah Virtual Machine
(VM) instance diaktifkan.
Nova bertanggung jawab melakukan proses pengaturan
sumber daya komputasi (CPU, Memory, I/O, Storage), pengaktifkan
(start), penghentian (stop), reboot dan penghapuskan VM. Nova
juga bertanggung jawab untuk memutuskan di compute node
mana sebuah VM akan diaktifkan dan dapat memindahkan VM
yang aktif dari sebuah compute node ke compute node lain (VM
migration).
Nova mendukung beberapa perangkat lunak hypervisor seperti
KVM (Kernel Virtual Machine), ESX/ESXi, Xen dan Hyper-V. Nova
juga mendukung teknologi container seperti LXC dan Docker.
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Layanan Penyimpan
Terdapat 2 karakteristik penyimpan (storage) di OpenStack, yaitu:
Ephemeral Storage
Ephemeral storage adalah penyimpan data sementara
yang hanya menyimpan data selama VM instance aktif.
Jika VM instance dihentikan maka data yang tersimpan
secara otomatis dihapuskan dari ephemeral storage.
Ephemeral storage dikelola oleh Nova.
Persistent Storage
Persistent storage adalah penyimpan data permanen
yang terus menyimpan data selama VM instance aktif atau
tidak aktif. Data hanya dapat dihapuskan dari persistent
storage oleh pengguna yang bersangkutan. Persistent
storage dikelola oleh Cinder atau Swift.

Ada 3 layanan penyimpan di OpenStack yaitu:
Image Storage
Layanan Image Storage disediakan oleh perangkat lunak
bernama Glance. Glance berfungsi untuk pengelolaan
disk image. Disk Image atau Cloud Image adalah sebuah
file dengan format tertentu yang tersimpan bootable
Operating System. Glance mendukung beberapa format
disk image yaitu QCOW2, VMDK, VHDX, ISO, dan RAW.
Setiap format disk image dibuat dengan perangkat lunak
tertentu.
Disk image yang akan digunakan oleh sebuah VM harus
diunggah (upload) ke dalam Glance Image Registry
dengan image name tertentu. Pada saat VM tersebut
diaktifkan maka disk image akan diunduh (download) dari
Glance Image Registry ke disk di dalam Compute Node
atau shared storage yang dapat diakses oleh Compute
Node. Disk image ini berfungsi sebagai root disk di mana
file-file Operating System terinstal. Root disk sebuah
VM instance secara default berkarakteristik sebagai
ephemeral storage.
Block Storage
Layanan Block Storage (disebut juga Volume) disediakan
oleh perangkat lunak bernama Cinder. Cinder berfungsi
untuk pengelolaan virtual disk. Cinder bertanggung
jawab dalam pembuatan/penghapusan virtual disk dan
pemasangan/pelepasan virtual disk terhadap VM. Virtual
disk yang dibuat oleh Cinder berkarakteristik sebagai
persistent storage.
Pembuatan virtual disk memerlukan perangkat keras
storage sebagai penyimpan data. Cinder mendukung
perangkat keras storage dengan teknologi Ceph, NFS dan
beberapa teknologi khusus dari pabrikan storage tertentu.
Object Storage
Layanan Object Storage disediakan oleh perangkat
lunak bernama Swift. Swift berfungsi untuk pengelolaan
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penyimpan data yang dapat diakses langsung oleh aplikasi
melalui REST API. Swift menyajikan penyimpan data sebagai
sekumpulan container dan file secara langsung ke aplikasi.
Object storage berkarakteristik sebagai persistent storage.

Layanan Jaringan
Layanan jaringan (networking) disediakan oleh perangkat
lunak bernama Neutron. Neutron berfungsi untuk pengelolaan
infrastruktur virtual network. Infrastruktur virtual network berupa:
Network
Terdapat 2 tipe jaringan di Neutron, yaitu:
Internal Network atau Tenant Network, adalah jaringan
terisolasi yang hanya menghubungkan VM instance di
project yang sama.
External Network atau Provider Network, adalah jaringan
yang menyediakan akses keluar lingkungan OpenStack.
External network menghubungkan VM instance dengan
jaringan publik atau Internet di mana user berada.
Subnet
Subnet sebernarnya merujuk ke block of IP, Gateway & DNS
server address assignment di jaringan tertentu. Sebuah
subnet memiliki internal DHCP server yang menyediakan
sekumpulan IP address bagi VM instance.
Router
Router berfungsi untuk menghubungkan internal network
dengan internal network lain di sebuah project atau internal
network dengan external network. Router ini adalah sebuah
internal router yang tersedia di Neutron.
Firewall
Fungsi firewall di Neutron disebut Security Group. Security
Group berisi sekumpulan aturan untuk membolehkan atau
menolak paket jaringan tertentu.
Key Pair
Neutron juga memiliki fasilitas untuk penyimpanan SSH
Public Key disebut dengan Key Pair. Key Pair mempermudah
pengelolaan SSH Private/Public Key. SSH Private/Public
yang diperlukan untuk mengakses VM instance melalui SSH
(Secure Shel).
Neutron mengimplementasikan inftrastruktur virtual network
melalui perangkat lunak Open vSwitch (OVS).

Layanan Dashboard
Layanan Dashboard disediakan oleh perangkat lunak bernama
Horizon. Horizon berfungsi untuk pengelolaan standar antar muka
grafis user untuk mengakses semua layanan dan sumber daya
OpenStack. Standar antar muka grafis ini adalah web-based dan
extensible.
Dengan dashboard user biasa atau administrator dapat
melakukan tugas seperti pembuatan dan pengaktifan VM instance,
pengelolaan virtual network, access control dll. Ketika seorang user
login melalui dashboard maka Horizon akan berinteraksi dengan
Keystone untuk melakukan proses authentication dan authorization.
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Layanan Monitoring

Layanan BareMetal Provisioning

Layanan Monitoring atau Telemetry disediakan oleh perangkat
lunak bernama Ceilometer. Ceilometer berfungsi untuk
pengelolaan penentuan dan pengumpulan standar metrik
(metrics) sebagai data pengukuran pemakaian sumber daya
virtual dan physical. Data pemakaian sumber daya disimpan
untuk dianalisa. Hasil analisa data dapat digunakan keperluan
billing dan chargeback kepada user atau tindakan lain.

Layanan BareMetal Provisioning disediakan oleh perangkat lunak
bernama Ironic. Ironic berfungsi untuk pengelolaan instalasi
server OpenStack. Layanan Ironic bersama Nova dan Neutron
dapat digunakan untuk instalasi operating system dan perangkat
lunak OpenStack di physical atau virtual server.

Layanan Pemrosesan Data
Layanan Pemrosesan Data (Data Processing) disediakan oleh
perangkat lunak bernama Sahara. Sahara adalah perangkat
lunak yang memungkinkan implementasi Hadoop di lingkungan
OpenStack cluster.

RHOSP OpenStack Deployment
Red Hat Inc. mengimplementasikan (deploy) komputasi awan
OpenStack melalui metode yang disebut TripleO (OpenStack on
OpenStack). TripleO bermakna implementasi OpenStack dengan
OpenStack.

Agar server yang akan diinstall dapat dikontrol oleh Ironic
maka server tersebut harus mendukung Intelligent Platform
Management Interface (IPMI) dan Preboot Execution Environment
(PXE) boot. IPMI adalah standar protokol yang digunakan oleh
Power Management Control di perangkat keras server. Power
Management Control yang didukung oleh Ironic antara lain:
Dell Remote Access Controller (DRAC)
Hewlett-Packard Integrated Lights-Out (ILO)
Fujitsu Integrated Remote Management Controller (IRMC)
Virtual Baseboard Management Controller (VBMC)

Layanan Orchestration
Layanan Orchestration disediakan oleh perangkat lunak
bernama Heat. Heat berfungsi untuk mendefinisikan automatic
deployment sumber daya OpenStack. Heat mendefinisikan
deployment di dalam sebuah file YAML dengan standar format
tertentu. File ini dinamakan Heat Orchestration Template (HOT).
Sekumpulan sumber daya yang digunakan dalam sebuah
deployment disebut Stack. Layanan Heat bersama Ironic
digunakan untuk stack deployment berupa BareMetal server.
Layanan Heat bersama Nova digunakan untuk stack deployment
berupa VM instance.

Layanan Workflow

Gambar 2. An undercloud deploys an overcloud.

Pertama kali, semua perangkat lunak OpenStack diinstal
pada sebuah server (OpenStack all-in-one installation). Server
ini selanjutnya disebut Director. Director beserta OpenStack
all-in-one installation di dalamnya, dinamakan UnderCloud.
Director dapat berupa physical atau virtual server. Selanjutnya,
Director digunakan untuk instalasi perangkat lunak OpenStack di
Clustered Server. Clustered Server terdiri dari beberapa physical
server yang berfungsi sebagai Controller Node, Compute
Node dan Storage Node. Clustered Server beserta instalasi
perangkat lunak OpenStack di dalamnya dinamakan OverCloud.
Di OverCloud inilah VM instance akan diaktifkan.Implementasi
OpenStack dengan TripleO, selain memerlukan perangkat lunak
TripleO juga memerlukan layanan OpenStack berupa BareMetal
Provisioning, Orchestration dan Workflow.

Layanan Workflow disediakan oleh perangkat lunak bernama
Mistral. Mistral berfungsi untuk melakukan pengurutan,
penjadwalan, pengawasan dan koordinasi tugas (tasks).
Mistral mendifinisikan sekumpulan workflow dalam sebuah
workbooks. Sebuah workflow merupakan sekumpulan urutan
tasks tertentu. Selanjutnya, sebuah task akan menjalankan
sekumpulan action tertentu atau menjalankan workflow
berikutnya. Action adalah eksekusi aktual pekerjaan yang
harus diselesaikan. Action dapat berupa eksekusi shell script,
mengirim HTTP request dll. Mistral adalah layanan yang akan
mengeksekusi sebuah stack deployment.
Demikian tutorial ini, semoga bermanfaat.

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

Barracuda
Networks

Sebagai Solusi
Network Security dan
Data Protection
Kelas Dunia

Pada email Protection Barracuda Networks dapat digunakan
langsung dengan Office 365, G Suite, dan Exchange. Barracuda
juga memiliki teknik pengamanan terdepan seperti sandboxing.
Melalui teknologi berbasis Artificial Intelligence, Barracuda
Networks dapat memprediksi email yang bisa mengancam
keamanan. Amankan diri dari kejadian tak terduga dan data
berbahaya dengan enkripsi dan DLP, serta simpan email-email
penting agar semua data tetap utuh.
Barracuda Networks memiliki 4 fungsi utama dalam proteksi
data, yaitu melindungi, menguji, memperbaiki, dan menyimpan
data. Pemulihan data lebih dari sekadar mengembalikan data
tetapi lebih kepada strategi untuk memerangi ransomware.
Semua penyimpanan tersedia di cloud-encrypted Backup.

Barracuda Network DNA
Memiliki 3 DNA, Barracuda Networks ingin menyediakan
solusi terbaiknya di bidang keamanan jaringan dan aplikasi,
perlindungan email, serta perlindungan data.
Keamanan jaringan dan aplikasi Barracuda Networks cocok
digunakan untuk migrasi aplikasi agar dapat mengamankan
semua data pengguna, aplikasi, dan data lainnya. Barracuda
Networks juga menyediakan pengamanan pintar untuk
mencegah global threat. Barracuda Networks tidak hanya
memperhatikan firewall, melainkan semua komponen jaringan.
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Barracuda juga mendapatkan lima bintang pada CRN
Partner Program Winner selama 5 tahun berturut-turut. Sebuah
penghargaan yang hanya bisa dicapai oleh perusahaan yang
memiliki teknologi penting dengan kapabilitas dan pengalaman
yang sudah terbukti.
Informasi lengkap, hubungi:

Sunery

Product Marketing Manager Reps.
Sunery.Yang@metrodata.co.id
ContactUs@metrodata.co.id
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PRODUK

FUJITSU
Server

FUJITSU Server PRIMERGY Rack Systems

FUJITSU Server TX Series
Server ini sangat cocok untuk bisnis kecil
dan menengah, serta bisnis yang memiliki
beberapa cabang. Server Fujitsu Primergy
TX Tower Systems adalah server yang
tangguh, hemat biaya, dan kokoh. Server
ini juga sangat mudah dioperasikan, jadi
Anda tidak akan membutuhkan tim teknisi
lagi. Server ini juga cukup silent ketika
berjalan. Bahkan server kecil ini memberi
Anda virtualisasi yang kuat. Selain itu,
Fujitsu Primergy TX juga dapat dipasang
di rak.

Sistem rak PRIMERGY RX adalah server
serba guna yang dioptimalkan untuk
memberikan kinerja terbaik di kelasnya
dengan efisiensi energi. Anda dapat
mengandalkan server ini sebagai tulang
punggung infrastruktur TI Anda, dan
dengan mudah menambah server ini
ketika bisnis bertumbuh. Ini adalah server
yang sangat kuat yang dapat diandalkan
untuk membawa bisnis Anda ke level
berikutnya. Fujitsu Primergy RX rack
systems adalah fondasi yang bagus untuk
infrastruktur TI yang fleksibel. PRIMERGY
RX sebagai server di kantor utama Anda,

dengan mudah dapat disambungkan ke
sistem TX PRIMERGY di kantor cabang
bisnis Anda.

Informasi lengkap, hubungi:

Trecia Angelina

Product Marketing Reps.
Trecia.Angelina@metrodata.co.id
ContacUs@metrodata.co.id
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PRODUK

GIGABYTE. AERO 15X v8

AERO 15X v8 (i7 8750H) adalah Laptop Gaming Premium
yang siap untuk dipakai memainkan game berat terbaru dengan
frames per second tinggi tanpa masalah. Laptop ini sudah
menggunakan arsitektur CPU terbaru dengan basis Coffee Lake.
Dengan desain tipis dan ringan disertai komponen prosesor Intel
Core i7 8750H, AERO 15X v8 mampu meningkatkan performa
komputasi sampai di angka 50% dibandingkan dengan prosesor
sebelumnya.
AERO 15X v8 merupakan Laptop Gaming dengan bezel
tertipis di dunia. Layar sebesar 15” hanya berbezel 5mm dengan
berat 2kg dan ketebalan 1,8cm. Layar yang digunakan adalah
World’s First FHD 144Hz IPS Panel dengan 4K UHD IPS HighResolution Display ditambah dengan teknologi X-Rite™ yang
sudah mendapat sertifikasi dari Pantone® membuat pengalaman
bermain game di laptop ini sangat berkesan.
Tidak hanya itu saja, AERO 15X v8 juga memasangkan
NVIDIA® GeForce® GTX 1070 GDDR5 8GB graphics sebagai
graphic card-nya. Slot 2 RAM yang hanya terisi satu keping
sebesar 16GB sudah mampu untuk memanjakan para Hardcore
gamers dengan performa super ditampilkan secara crystal clear
dan motion graphics yang menawan.
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Dilengkapi dengan Supra Cool Fan x 2 membuat Laptop
gaming ini mampu mengatur suhu dalam dengan baik. AERO
15x v8 memiliki 3 port, yaitu Thunderbolt™ 3, HDMI 2.0, dan mini
DP 1.4, sehingga memungkinkan untuk menembakan layar ke 3
External Displays dan semuanya bisa ditampilkan sampai resolusi
4K.
Keyboard pada laptop Gigabyte seri ini memakai RGB
Fusion Keyboard dengan 16,7 juta warna di setiap biji keyboard
ditambah N-Key rollover yang membuatnya anti-ghosting
keyboard. Pengalaman audio semakin terasa dengan Dolby
Atmos® yang sudah terpasang dan semuanya ditenagai oleh
baterai 94Wh performa tinggi yang mampu digunakan sampai 10
jam.

Informasi lengkap, hubungi:

Pranoto Winata

Product Marketing Reps.
Pranoto.Winata@metrodata.co.id
ContactUs@metrodata.co.id

SOLUSI

DINAMIKA

FOKUS

79

INFO TRAINING (APRIL - JUNE 2019)
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

08 - 12
22 - 26
29 - 03
08 - 12
22 - 26
15 - 17
29 - 03
08 - 12
22 - 26
29 - 03
08 - 12
22 - 26
29 - 03
08 - 12
22 - 26
29 - 03
08 - 12

06 - 10
13 - 17
20 - 24
06 - 10
13 - 17
13 - 15
20 - 24
06 - 10
13 - 17
20 - 24
06 - 10
13 - 17
20 - 24
06 - 10
13 - 17
20 - 24
06 - 10

10 - 14
17 - 21
24 - 28
10 - 14
17 - 21
17 - 19
24 - 28
10 - 14
17 - 21
24 - 28
10 - 14
17 - 21
24 - 28
10 - 14
17 - 21
24 - 28
10 - 14

13.000.000
15.000.000
16.000.000
15.000.000
7.500.000
13.000.000
20.000.000
20.000.000
30.000.000
15.000.000

5
5
5
5
2
5
3
3
3
5

22 - 26
29 - 03
08 - 12
22 - 26
11 - 12
29 - 03

13 - 17
20 - 24
06 - 10
13 - 17
09 - 10
20 - 24

17 - 21
24 - 28
10 - 14
17 - 21
10 - 11
24 - 28

11.847.150
11.847.150
11.847.150
16.265.820
16.265.820
6.506.328
16.265.820
16.265.820
16.265.820
16.265.820
20.332.275
8.132.910
16.265.820
9.759.492
16.265.820
16.265.820

COURSE TITLE

APR

MAY

JUN

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

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)
C|ND
C|EH
E|CSA
C|HFI
E|CIH
C|DM
CAST611
CAST614
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
Advanced Penetration Testing
Advanced Network Defense
Certified Chief Information Security Officer
EC-Council Disaster Recovery Profesional

upon request and availability
08 - 12

06 - 10

10 - 14

5
5
5
5

22 - 26
29 - 03
08 - 12
22 - 26

13 - 17
20 - 24
06 - 10
13 - 17

17 - 21
24 - 28
10 - 14
17 - 21

5
2
5
5
5
4
5
2
5
3
5
5

29 - 03
08 - 09
08 - 12
22 - 26
29 - 03

20 - 24
16 - 17
06 - 10
13 - 17
20 - 24

24 - 28
17 - 18
10 - 14
17 - 21
24 - 28

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
D60129
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
R12.x Oracle Subledger Accounting 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

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
JB225
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 Enterprise Application Development
JBoss Application Administration I
Red Hat OpenShift Enterprise Development

Oracle (Fees in IDR)

upon request and availability
08 - 12
22 - 24
29 - 03
08 - 12

06 - 10
20 - 22
20 - 24
06 - 10

10 - 14
24 - 26
24 - 28
10 - 14

Quint Wellington Redwood (Fees in IDR)
10.500.000
13.500.000
12.000.000
15.000.000
13.500.000

3
3
3
3
2

29 - 01
08 - 10
15 - 17
22 - 24
04 - 05

27 - 29
06 - 08
13 - 15
20 - 22
02 - 03

12 - 14
10 - 12
17 - 19
24 - 26
06 - 07

8,400,000
7,700,000
9.100.000
11,900,000
7,700,000
10,500,000
18,900,000
8,400,000
6.300.000

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

22 - 26
08 - 11

13 - 17
06 - 09

17 - 21
10 - 13

28.000.000
22.400.000
5.600.000

5
4
1

USD 1.000

2

10 - 11

13 - 14

13 - 14

24.000.000

5

29 - 03

20 - 24

24 - 28

RedHat (Fees in IDR)

upon request and availability
15 - 18
29 - 03
22 - 25
08 - 12
29 - 01

13 - 16
20 - 24
20 - 23
06 - 10
27 - 29

17 - 20
24 - 28
24 - 27
10 - 14
12 - 14

Salesforce (Fees in IDR)
ADM 201
ADM 211
RPT 101

Admin Essentials for New Administrators
Admin Essentials for Experienced Administrators
Reporting Fundamentals

22 - 26
13 - 17
17 - 21
09 - 12
07 - 10
11 - 14
upon request and availability

Data Center (Fees in USD)
CDCP

Certified Data Center Professional

VMware (Fees in IDR)
Vmw

Vmware vsphere v6.5: Install Configure Manage
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