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S TA K E H O L D E R S  M E T R O DATA
yang kami hormati

44 tahun yang lalu, PT Metrodata Electronics Tbk (Metrodata) mengawali bisnis 

dengan menjual continuous form, kemudian menjadi distributor PC dan Printer. 

Hari ini, Metrodata sudah bertransformasi menjadi Digital Solution and Distribution 

Company. Bahkan membentuk unit bisnis baru Big Data dan Data Analytics atas tuntutan 

kebutuhan konsumen. Itu adalah sebagian dari kata sambutan Presiden Direktur 

PT Metrodata Electronics Tbk Susanto Djaja dalam menyambut Metrodata Solution Day 

2019 (MSD2019). Sebanyak 1.140 undangan dari 603 perusahaan hadir dalam gelaran 

MSD2019 yang telah berlangsung dengan meriah.

Entitas anak PT Synnex Metrodata Indonesia memperkaya portofolio melalui 

kemitraan strategis sebagai Authorized Distributor dengan Supermicro, Sennheiser, 

EC-Council, dan Uniarch. Prestasi berupa 3 penghargaan kami terima dari principles 

Lenovo. PT Mitra Integrasi Informatika juga mendapat penghargaan dari BPJS atas 

kontribusi dan kesungguhan dalam memberikan perlindungan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan. Simak kisah sukses PT BTPN Tbk 

dalam menerapkan middleware webMethods dari Software AG serta Virashanty bersama 

timnya dalam mengembangkan digital payment OVO hingga sekarang.

Dinamika perusahaan seputar seminar maupun mini workshop diperuntukan 

bagi pelanggan untuk mendapatkan info solusi dan teknologi terkini yang akan 

mempercepat transformasi bisnis pelanggan. Agar kami berhasil mendapatkan SDM 

yang berkualitas, kami bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi melakukan 

kunjungan maupun memberikan kuliah umum tentang informasi teknologi informasi 

terkini kepada mahasiswa agar mereka lebih memahami saat bekerja di industri.

Artikel Solusi kami tampilkan untuk menjadi acuan bagi kebutuhan pelanggan. Info 

solusi tentang Big Data, DevApp, Uniquiti UniFi, APC, info Fortinet, 4 Tren Teknologi, 

F5, Nintex, OEE, Siemens Solid Edge 2020, serta Tutorial tentang Mengenal OpenStack 

Virtual Machine Image. 
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Metrodata Solution Day 2019

Metrodata Canangkan Sebagai 
Digital Solution & Distribution Company

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

Susanto Djaja, Presiden Direktur 
PT Metrodata Electronics Tbk 
saat membuka MSD 2019.

Oktober 2019
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Ada yang berbeda dari penyelengaraan acara Metrodata Solution Day (MSD 2019) dibanding 
penyelenggaraan tahun sebelumnya. Sebagai satu kegiatan korporasi bergengsi yang diselenggarakan 
konsisten setiap tahun oleh PT Metrodata Electronics Tbk (Metrodata), tahun ini MSD mencapai yang ke-16 
kalinya. Sebuah prestasi, jika Metrodata dapat menyajikan ajang unjuk keanekaragaman solusi dan produk 
Teknologi Informasi (TI) terkini yang dimiliki Metrodata dalam satu panggung. Sebuah ajang pertemuan akbar 
bagi user TI dengan merangkul seluruh pemain TI terbaik di dunia.

DevOps Indonesia, Data Science 

Indonesia, dan DevSecOps Indonesia 

untuk ikut berbagi topik-topik tentang Big 

Data dan Secured DevOps. MSD2019 juga 

menghadirkan 4 Customer Talks, dari para 

pelaku industri yang telah menerapkan 

Big Data dan Secured DevOps untuk 

berbagi pengalaman kepada para peserta. 

Dalam bisnis, cepat itu penting. 
Lebih penting lagi adalah 
percepatan
Susanto Djaja, Presiden Direktur PT 

Metrodata Electronics Tbk membuka 

MSD 2019 dengan menceritakan kembali 

perjalanan panjang dalam mengedukasi 

pasar Teknologi Informasi dan Komunikasi 

melalui MSD yang dimulai tahun 2004. 

Sebagai perusahaan TI yang kini memiliki 

7 unit bisnis, Susanto juga sekali lagi 

menyampaikan tentang Metrodata 8 Pilar 

Digital Solution yang dimiliki yaitu Cloud 

Services, Big Data & Analytics, Security, 

Consulting & Advisory Services, Managed 

Services, Hybrid IT Infrastructure, Business 

Application, dan Digital Business Platform.

Demi menghadapi tantangan bisnis di 

era digital saat ini, Metrodata menyiapkan 

tenaga ahli di bidang TI yang siap terjun 

untuk turut serta mengiringi pertumbuhan 

teknologi dan pembangunan nasional. 

Pesatnya perkembangan digital tersebut 

menggiring Indonesia berada di Era Big 

Data. Big Data adalah data yang melebihi 

kapasitas dari proses sistem database 

kovensional yang ada. Big Data tidak 

hanya seputar jumlah data yang organisasi 

miliki atau kumpulkan, tetapi hal yang 

penting adalah bagaimana mengolah data 

internal dan eksternal itu secara efektif 

agar memberikan business insight.

“Solution dan Consulting Business 

Metrodata adalah digital solution yang 

dipersembahkan kepada Bapak Ibu. 

Pertanyaan penting pada bisnis, “What 

happened?” dan “Why did it happened?” 

Business needs faster, new features, tapi 

reliable, stable. Ini adalah DevOps. Dalam 

bisnis, cepat itu penting. Tetapi, yang 

lebih penting lagi adalah percepatan,” 

kata Susanto Djaja bersemangat.

Dan Susanto pun kembali 

menceritakan Metrodata pertama 

kali tahun 1975 menjual continuous 

form, kemudian menjadi distributor 

PC dan Printer. Tapi hari ini Metrodata 

bertransformasi menjadi Digital Solution 

and Distribution company.

Metrodata melakukan investasi 

signifikan dan membentuk unit bisnis Big 

Data dan Data Analytics untuk mengiringi 

tuntutan kebutuhan konsumen yang 

semakin dinamis. Untuk melakukan ini, 

perusahaan membutuhkan dukungan 

lingkungan DevSecOps secara umum 

dan termasuk peralatan keamanan. Visi 

dari DevSecOps Metrodata adalah To be 

the best end to end DevSecOps Solution 

Provider.

Di tahun 2019, penyelenggaraan MSD 

dengan tema Big Data & Secured DevOps: 

Centre of Your Digital Transformation 

banyak mengalami perubahan, mulai 

dari venue hingga konsep acara sejalan 

dengan meningkatnya animo dari 

sponsor. MSD 2019 perlu mencicipi 

dan sentuhan hal baru. Konferensi yang 

biasanya terbagi menjadi dua bagian, 

tahun ini berlangsung serentak, baik 

pembicara utama maupun track session, 

termasuk eksibisi, semuanya disajikan 

dalam satu hari, 11 Keynote Sessions, 40 

Track Sessions dan 31 stan eksibisi.

Metrodata tahun ini membuat 

terobosan baru dengan menggandeng 4 

komunitas yaitu Cyber Defense Indonesia, 
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Faisal Yahya, Cyber Security; Prasetya 

Dwicahya, Head of Data Science 

Indonesia; Nadira Bajrei, Community 

Leader, DevSecOps Indonesia; dan Eryk 

Budi Pratama, Community Leader, Cyber 

Defense Indonesia.

Transformasi Digital
Hadir sebagai narasumber dalam jumpa 

pers Fanly Tanto, Country Manager, 

Cloudera Indonesia; Mitchell Du, 

Enterprise Channel Director, Huawei 

Indonesia; Arunava Chakrabarty, Director 

of Intel APJ Territory, Channel Scale and 

Partners; Ana Sopia, Country Manager, 

NetApp Indonesia; Rully Moulany, Country 

Manager Indonesia, Red Hat; dan Yana 

Achmad Haikal, Vice President Secure 

Power Business, Schneider Electrics.

Penyelenggaraan MSD 2019 

merupakan bagian dari strategi 

diversifikasi segmen bisnis dan portofolio 

solusi yang diterapkan Metrodata dalam 

beberapa tahun terakhir dan hasilnya 

mulai tercermin dalam kinerja perusahaan 

di semester 1/2019.

“Jaman sekarang ini kan jamannya 

everything is digital. Jadi orang merasa 

suatu hari kalau bukan digital itu nothing. 

Sehingga kalau mau mengikuti jaman, 

maka harus transformasi digital,” kata 

Susanto Djaja, Presiden Direktur PT 

Metrodata Electronics Tbk.

Penyelenggaraan MSD 2019 juga 

menjadi bahan pembelajaran bagi 

beberapa universitas terkemuka dari 

berbagai daerah di Indonesia, yang 

diundang untuk hadir, mendengarkan 

dan mengetahui perkembangan TI terkini 

melalui forum Lecture Gathering. Mereka 

dapat dengan bebas memilih topik yang 

diinginkan sebagai bahan pembelajaran 

sekaligus bekal masukan untuk kurikulum

MSD 2019 semakin meriah dengan 

menghadirkan penyanyi Indonesia 

Impersonate Putri Chaniago dan Agatha 

Suci, finalis Indonesian Idol 2004. Dan 

ditutup dengan berbagai door prizes.

Event MSD 2019 terselenggara 

dengan baik berkat kerjasama erat 

bersama para pendukung Platinum: APC 

by Schneider Electrics, Cloudera, Dell 

Technologies, Hewlett Packard Enterprise, 

Huawei, Intel, Microsoft, NetApp, 

OutSystems, Red Hat, Salesforce. Gold: 

3Dolphins, Dynatrace, IBM, Informatica, 

Lenovo, Logitech, OpenText, Qlik, 

Supermicro, Symantec, UiPath, Veritas. 

Exhibition: Cisco, GrabforBusiness, 

Nintex, Rubrik, Ruckus. Door prizes: K2. 

Media Partner: Bisnis Indonesia, Kompas. 

Supported by: Cyber Defense Indonesia, 

Dev Ops, DevSecOps, Data Science 

Indonesia, dan EC-Council.

Tahun 2019, kinerja Metrodata 

mengalami kemajuan yang baik dari segi 

SDM, Revenue, Gross Profit, Stock Price 

maupun Market Capitalization. Untuk 

lebih meningkatkan kinerja karyawan, 

Metrodata melakukan renovasi kantor 

agar lebih nyaman dan mendudukung 

kolaborasi antar karyawan saat bekerja di 

dalam kantor.

MSD 2019 Pertemukan User IT 
dengan IT Expert
Ballroom Hotel Raffles Jakarta sejak pagi 

hingga sore dipenuhi oleh peserta MSD 

2019 yang ingin mendengarkan langsung 

materi dari 11 Platinum Sponsors dengan 

solusi-solusi terbaik mereka. Platinum 

Sponsors MSD 2019 adalah APC by 

Schneider Electrics, Cloudera, Dell 

Technologies, Hewlett Packard Enterprise, 

Huawei, Intel, Microsoft, NetApp, 

OutSystems, Red Hat, dan Salesforce.

Terobosan Metrodata menghadirkan 

4 pembicara dalam 2 sesi Customer 

Talks juga menjadi pusat perhatian untuk 

topik Big Data dan Secure DevOps. 

Mereka berbagi cerita tentang fakta 

bagaimana TI dapat membantu proses 

bisnis mereka. Bernardy Suhendra, Head 

of Analytics, PT Metrodata Electronics, 

Tbk menjadi moderator dalam sesi Big 

Data dengan nara sumber Virashanty, 

Chief Data Officer, OVO dan Kaspar 

Situmorang, Executive Vice President 

Digital, Bank Rakyat Indonesia. 

Sedangkan Digit Oktavianto, Consulting 

Manager, PT Metrodata Eletronics Tbk 

mengawal tema Secure DevOps bersama 

Kristian Oktavianus (Ch. Dono), CEO, 

CyberMANTRA Perkasa Sumberarta dan 

Frenky Guslove, Digital Banking Technical 

Chapter Lead, Bank BTPN.

Sementara itu, di ruang Artpreneur 

1-2, Singapore, Paris & Dubai Room, sejak 

pukul 09:20 juga sudah mulai dengan 

materi-materi yang lebih spesifik. Selain 

menghadirkan pembicara dari 12 Gold 

Sponsors yaitu 3Dolphins, Dynatrace, IBM, 

Informatica, Lenovo, Logitech, Opentex, 

Qlik, Supermicro, Symantec, UiPath, dan 

Veritas, track sessions juga menghadirkan 

pembicara dari leader komunitas yaitu Herryanti, Direktur PT Mitra Integrasi Informatika (tengah) bersama salah satu mitra bisnis.

Oktober 2019

7F O K U S



Oktober 2019

8 S O L U S ID I N A M I K AF O K U S

Oktober 2019

8 F O K U S

Tren TI Menurut Pemilik Teknologi Dunia 
Dalam Satu Panggung
MSD 2019 memberikan banyak peng-

alaman kepada peserta, tidak hanya 

bertemu dan bertanya jawab langsung 

dengan the expert atau berkunjung ke 

stan eksibisi, MSD 2019 juga memberikan 

berbagai pemaparan tentang Big Data 

dan Secured DevOps yang disampaikan 

langsung oleh pemilik teknologi informasi 

dunia. Berikut ulasan singkatnya:

Linda Dwiyanti, Director of 

Marketing and Operations Microsoft 

Indonesia membawakan materi dengan 

topik Democratizing Digital. Kekuatan 

setiap orang adalah memiliki pengalaman 

digital dan setiap orang dapat 

berpartisipasi di dalam ekonomi digital. 

Misi dari Microsoft adalah Empower 

every person and every organization in 

Indonesia and on the planet to achieve 

more. Microsoft menawarkan pendekatan 

Trust antara misi dan bisnis model dengan 

teknologi, menawarkan developer 

toolchain lengkap, serta menawarkan 

Azure untuk menjadikan platform bagi 

semua komputer di dunia, Dynamics 365 

& Power Platform sebagai cloud bisnis 

terkoneksi di dunia, Microsoft 365 sebagai 

cloud produktifitas dunia. Kini Microsoft 

semakin dekat dengan kebutuhan 

manusia maupun industri yang dapat 

digunakan dalam berbagai unit bisnis agar 

mempermudah pekerjaan kita dimanapun 

dan kapanpun.

Rully Moulany, Country Manager Red Hat.

Linda Dwiyanti, Director of Marketing and 
Operations Microsoft Indonesia.

Fanly Tanto, Country Manager 
Cloudera Indonesia.

Menurut Rully Moulany, Country 

Manager, Red Hat dalam topik DevOps 

in Multi Cloud World: Separating Hype 

from Reality. DevOps merupakan 

pengembangan perangkat lunak dan 

metode pengiriman aplikasi yang 

mengambil pendekatan kolaboratif dan 

terpadu antara bagian pengembangan 

aplikasi (Dev) dan bagian operasi aplikasi 

(Ops). Tujuan dari DevOps adalah untuk 

membangun atau mengembangkan 

aplikasi secara lebih cepat. Visi Red Hat 

adalah Everything as a Service. Untuk 

menjembatani kesenjangan antara tim 

pengembangan dan tim operasional 

dalam skala komputasi awan, penyedia 

solusi open source Red Hat menghadirkan 

Red Hat Cloud Suite dan Red Hat 

Openstack Platform 8. Dengan produk-

produk baru yang tersedia saat ini, Red 

Hat telah menawarkan cloud stack hybrid 

yang lengkap dan terintegrasi dengan 

platform aplikasi container (OpenShift 

oleh Red Hat). Infrastruktur yang sangat 

skalabel (Red Hat Openstack Platform 8), 

serta management tools terpadu (Red Hat 

Cloudforms).

Fanly Tanto, Country Manager 

Indonesia melalui topik: The data 

journey: From EDGE to AI, menjelaskan 

bahwa Cloudera percaya data dapat 

membuat sesuatu yang hari ini tidak 

mungkin menjadi mungkin untuk 

esok. Platform Intelijen menggunakan 

teknik pembelajaran mesin untuk 

menghemat 360.000 jam kerja manusia 

dengan menganalisis dokumen dan 

mengekstraksi poin dan klausa data 

penting. Pengurangan kesalahan layanan 

pinjaman karena kesalahan interpretasi 

manusia. Cloudera membantu orang 

untuk mengubah data yang kompleks 

menjadi temuan yang bersih untuk 

digunakan dalam Grow Business, 

Connect Business (IoT) dan Protect 

Business. Cloudera mengirim data 

cloud perusahaan untuk data manapun, 

kapanpun dan dari EDGE to AI. Di samping 

itu, Cloudera dapat mempermudah 

jangkauan data perusahaan dan 

membantu klien membangun sistem 

AI mereka. Dalam meningkatkan 

kemampuan layanan berdasarkan data 

berarti perusahaan dapat menawarkan 

produk yang dirasa sesuai kebutuhan. 

Manfaat lainnya adalah digunakan 

untuk mencegah kejahatan siber. Ini 

merupakan jawaban atas pendekatan 

sistem keamanan ruled-based saat ini. 

Di mana role sistem keamanan dibuat 

setelah terjadi serangan agar kejadian 

serupa tak terulang kembali. Cloudera 

adalah penyedia global manajemen data 

dan platform analitik tercepat, termudah 

dan teraman yang dibangun pada Apache 

Hadoop dan teknologi open source 

terbaru.

Richard Jeremiah, Managing 

Director Dell Technologies Indonesia 

dengan topik Unlock the Value of Your 

Data (Through Artificial Intelligence & Multi 

Cloud Strategy) mempunyai tujuan untuk 

mendorong kemajuan, melalui akses yang 

lebih besar ke teknologi yang lebih baik, 
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Richard Jeremiah, Managing Director 
Dell Technologies Indonesia.

Sonny Afen, Presales Manager NetApp. Arunava Chakrabarty, 
Channel Scale and Partners Director, 
Intel Asia Pacific Japan Territory.

untuk orang-orang dengan ide-ide yang 

besar di seluruh dunia. 

Dell Technologies adalah keluarga unik 

dari bisnis yang menyediakan platform 

penting bagi organisasi untuk membangun 

masa depan digital mereka, mengubah 

TI, memberdayakan tenaga kerja mereka, 

dan melindungi aset informasi terpenting 

milik pelanggan. Menurut Richard bahwa 

sangatlah wajar komunitas bisnis memiliki 

pandangan yang sangat berbeda terkait 

kemajuan teknologi saat ini, yang salah 

satunya adalah AI (Artificial Intelligence). 

Ada dua pandangan ekstrim tentang masa 

depan yaitu pandangan pesimistis yang 

didorong kekhawatiran manusia akan 

kehilangan peran di masa depan, dan 

pandangan optimistis di mana teknologi 

akan menyelesaikan berbagai masalah 

sosial terbesar manusia. Pandangan 

yang saling bertolak belakang tersebut 

dapat mempersulit upaya yang dilakukan 

berbagai organisasi untuk mempersiapkan 

diri menghadapi masa depan yang terus 

berubah dan tentunya menghambat 

upaya para pemimpin bisnis menerapkan 

berbagai perubahan yang harus dilakukan. 

Dengan demikian kita harus dapat 

bertransformasi dan berinovasi agar tidak 

tertinggal di belakang.

NetApp sebagai salah satu 

perusahaan penyedia solusi manajemen 

data, data kini sudah menjadi sebuah 

sumber daya berharga yang menentukan 

kesuksesan suatu bisnis. Bila dianalisa 

dengan baik, data akan menjadi dasar 

pertimbangan penting dalam sebuah 

keputusan bisnis. Melalui materi Any 

Cloud One Experience. Build Your 

Data Fabric, Sonny Afen, Presales 

Manager NetApp menyampaikan 

bahwa pertumbuhan data yang kian 

meningkat secara signifikan pastinya 

menuntut sistem penyimpanan yang 

semakin besar. Tren inilah yang akhirnya 

memicu hadirnya sistem penyimpanan 

berarsitektur hybrid multi cloud. 

Arsitektur tersebut menghadirkan sistem 

penyimpanan dan manajemen data 

dengan skalabilitas yang lebih besar, 

throughput yang lebih tinggi, dan pada 

beberapa sistem, kinerja I/O yang lebih 

baik. Data center bertransformasi menjadi 

Data Fabric, dan NetApp membantu 

mengorkestrasi hybrid multi cloud ini. 

Arunava Chakrabarty, Channel Scale 

and Partners Director, Intel Asia Pacific 

Japan Territory membawakan materi 

presentasi dengan topik Democratizing 

AI at the Edge. Intel memungkinkan 

terwujudnya pengalaman paling 

menakjubkan di masa mendatang 

yang didukung oleh teknologi cloud, 

dan Internet of Things di semua sektor 

kehidupan dan industri, kecanggihan 

terkini dalam memori dan proses 

pengolahan data at the edge. Untuk itu, 

Intel masuk pasar Indonesia menawarkan 

Intel® IOT Solution Aggregator, Intel® 

Market Ready Solutions, dan Intel® RFP 

Ready Kits agar dapat memberikan 

pelayanan TI ke mitra bisnis dan 

pelanggan dalam bentuk penyediaan 

solusi IoT melalui one stop solution.

Arunava menjelaskan bahwa 

Intel berinovasi pada edge teknologi 

untuk mewujudkan pengalaman yang 

paling menakjubkan bagi bisnis dan 

masyarakat, dan untuk setiap orang. 

Salah satunya melalui OpenVINO™ 

Hackaton 2019 bersama PT Synnex 

Metrodata Indonesia—salah satu entitas 

anak Metrodata Group dan Intel untuk 

mengembangkan solusi TI berbasis 

vision melalui kolaborasi dengan anak 

bangsa di Indonesia. Perangkat lunak 

dan beban kerja yang digunakan dalam 

pengujian kinerja telah dioptimalkan 

untuk mikroprosesor Intel.

Huawei sebenarnya lebih dari 

sekadar produsen ponsel. Di balik 

namanya, ternyata Huawei adalah salah 

satu perusahaan penyedia Infrastruktur 

TIK global dan perangkat cerdas. Selain 

bergerak ke smartphone premium, produk 

unggulan lainnya adalah notebook. 

Melalui materi Building the Foundation 

for The Digital World, Ivan Raditya 

Tanumiharja, Senior Network Architect, 

Huawei Indonesia memaparkan bahwa 

Huawei berkolaborasi terbuka dengan 

para mitra ekosistem dan menginspirasi 

inovasi pada berbagai organisasi dari 

semua bentuk dan ukuran. Inovasi 

berfokus pada kebutuhan pelanggan, 

banyak berinvestasi dalam penelitian 

dasar, berkonsentrasi pada terobosan 

teknologi yang mendorong dunia agar 

Ivan Raditya Tanumiharja, 
Senior Network Architect, Huawei Indonesia.
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Michael Thiotrisno, 
HPE Country Hybrid IT Manager.

Marcelony Kumalasari, Country Manager 
OutSystems Indonesia.

Rob Newell, AVP Solution Engineering, 
Salesforce APAC.

Yulius Lynarda, Regional Manager 
APC by Schneider Electric.

selalu maju. Termasuk di dalamnya: smart 

city, smart transportation, digital banking, 

power IoT, smart manufacturing, dan lain-

lain. Dengan kombinasi teknologi cloud, 

big data, IoT, AI, dan 5G maka Dunia 

Digital menjadi mungkin. Semuanya bisa 

diindera, terhubung dan pintar.

publish langsung ke App Store dan 

Google Play. Marcelony Kumalasari, 

Country Manager OutSystems 

Indonesia dengan topik Digital 

Acceleration: Be the Next Digital Success 

Story mengatakan bahwa bisnis saat 

ini menghadapi hambatan besar 

untuk transformasi digital: Proyek yang 

berkembang tersimpan, Tidak ada waktu 

untuk berinovasi, Sumber daya yang 

langka dan mahal. Industri TI adalah 

industri yang paling manual di dunia. Kami 

telah mencapai titik di mana teknologi 

berkembang lebih cepat daripada 

sebelumnya. Ini berarti bahwa sekarang 

banyak peran manusia tergantikan 

oleh mesin, teknologi perlu mengatasi 

kebutuhan manusia daripada manusia 

dengan kebutuhan teknologi.

Salesforce merupakan perangkat 

lunak CRM yang berisikan banyak tools 

untuk membantu tim penjualan, marketing 

dan service untuk membantu pengelolaan 

perusahaan menjadi lebih baik dan 

benar. Dalam presentasi berjudul Now 

Building Apps is Everyone’s Business, 

Rob Newell, AVP Solution Engineering, 

Salesforce APAC mengatakan bahwa 

memperluas kekuatan Lightning 

Platform dengan Heroku melalui: (1) 

Pengalaman Pengembang yang Kuat, 

(2) Integrasi Sekali Klik dan (3) Skala 

dan Kontrol Perusahaan. Misalnya untuk 

industri perawatan lansia, tantangan 

saat ini adalah terlibat lebih aktif dengan 

klien di sektor perawatan lansia dan 

membantu mereka mendapatkan 

pendanaan yang tepat dan mempercepat 

pengumpulan dan perbandingan data 

untuk mendukung keputusan yang lebih 

tepat waktu. Beberapa solusi Salesforce 

antara lain modul Sales Cloud dengan 

informasi terpusat yang dapat diakses 

dan diperbarui oleh karyawan dari mana 

saja untuk mendukung klien dengan 

tepat waktu (real time). Dilengkapi dengan 

Einstein Analytics untuk memprediksi ke 

mana arah industri dan meningkatkan 

layanan dan dukungan klien.

 Dalam HPE Innovation in Data and 

Analytic Era, Intelligence Changes 

Everything, Michael Thiotrisno, HPE 

Country Hybrid IT Manager memaparkan 

bahwa agar perusahaan berhasil, HPE 

percaya bahwa enterprise mendorong 

transformasi digital untuk mempercepat 

time to value di dunia hibrida ini. Nilai dari 

data dan aplikasi menjadi sangat kritikal 

untuk membangun enterprise berbasis 

data. Membangun edge dan core yang 

lebih pintar dalam Infrastruktur Cloud 

adalah pilar-pilar utama. HPE menawarkan 

inovasi dalam menggabungkan kedua 

area ini. Enterprise juga menerapkan user 

experience dan membuat produknya 

menjadi lebih dekat pada pelanggannya. 

Intelligence mengubah semuanya dan 

mendorong banyak hal dalam inovasi 

di bidang Infrastruktur. HPE membuat 

Platform Data Pintar yang menerapkan 

3 karakter: didorong oleh AI, dibangun 

untuk Cloud, dan digunakan sebagai 

Pengalaman Layanan melalui model 

berbasis konsumsi.

OutSystems adalah pemimpin 

dunia untuk industri penyedia platform 

pengembangan aplikasi yang cepat. 

Teknologi OutSystems sangat fleksibel 

melakukan built, integrate, deploy and 

manage untuk berbagai perangkat. 

Untuk pengembangan aplikasi mobile, 

OutSystems mampu untuk support 

Menurut Yulius Lynarda, Regional 

Manager APC by Schneider Electric 

dalam topik EcoStruxureTM IT: How Will 

Cloud-Based Services Simplify Hybrid 

IT Management? Bahwa pelanggan 

enterprise menghadapi tantangan besar 

dalam menangani kompleksitas Hybrid 

IT. Alat manajemen Hybrid IT tradisional 

berorientasi ke belakang (evaluasi setelah 

terjadi). Teknologi cloud memungkinkan 

kita untuk melihat ke depan, dengan 

menerapkan pembelajaran berbasis 

mesin dan analitik data, memungkinkan 

pengambilan keputusan secara proaktif 

berdasarkan data. APC mendukung 

ratusan toko ritel, fasilitas distribusi, 

kantor dan sangat penting bagi bisnis. 

EcoStruxure, Pakar TI dan Penasihat 

TI telah dengan cepat disebarkan dan 

memberikan visibilitas instan terhadap 

infrastruktur penting kepada tim APC. 
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Terobosan Baru Metrodata Hadirkan 
Solusi Big Data & Secured DevOps

Susanto Djaja, Presiden Direktur PT Metrodata Electronics Tbk (tengah) bersama Platinum spokesperson.

Dalam dua tahun terakhir Metrodata 

melihat perkembangan kebutuhan 

pelanggan dalam Big Data dan Data 

Visualization (Analytics) semakin 

meningkat yang berdampak pada nilai 

bisnis semakin besar.

“Strategi diversifikasi segmen bisnis 

dan produk yang diterapkan Metrodata 

sejak beberapa tahun lalu menjadi salah 

satu penunjang terbesar positifnya 

kinerja di semester I tahun 2019. Tidak 

hanya terhadap diversifikasi produk 

namun juga terhadap segmen bisnisnya. 

Di awal tahun 2019, kami memutuskan 

untuk melakukan konsolidasi bisnis dan 

membentuk unit bisnis baru yaitu Big Data 

& Analytics yang di dalamnya terdiri dari 

Business Intelligence, Data Management, 

Big Data, Machine Learning, Enterprise 

Performance Management dan Social 

Media & Sentiment Analytics. Dengan 

konsolidasi kompetensi di grup Metrodata 

ini, kami akan lebih solid dan lebih matang 

dalam memberikan solusi yang lengkap 

kepada para pelanggan kami karena 

didukung oleh unit bisnis Big Data & 

Susanto Djaja, Presiden Direktur 
PT Metrodata Electronics Tbk.

Analytics yang terpusat,” ungkap Susanto 

Djaja, Presiden Direktur PT Metrodata 

Electronics Tbk. “Untuk memastikan 

bahwa solusi yang kami tawarkan 

memiliki daya jual tinggi, Metrodata sudah 

menerapkan beberapa solusi seperti 

Cloudera, Talend, Qlik, SAP Business 

Objects, dan Microsoft Power BI untuk 

solusi Big Data & Analytics baik yang on 

premise maupun berbasis cloud. Serta 

solusi DevOps dengan Red Hat OpenShift 

dan Pivotal,” kata Susanto menambahkan 

dalam jumpa pers yang diadakan di Room 

Djakarta A.

“Pada kesempatan kali ini, Schneider 

Electric berbicara mengenai solusi 

hybrid cloud yang akan memberikan 

fleksibilitas dalam pengelolaan data yang 

dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

T E K S : Melani Dwi Nastiti
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kapasitas dan anggaran perusahaan. 

Berbagai pilihan data center telah tersedia 

di pasaran memungkinkan manajemen 

perusahaan dan staf TI mengombinasikan 

pengelolaan datanya baik dengan 

centralized data center on premise, cloud, 

maupun local edge data center. Dengan 

solusi EcoStruxure IT dari Schneider 

Electric, arsitektur terbuka berbasis 

IoT untuk manajemen data center, 

perusahaan dapat mengoptimalkan 

kinerja infrastruktur yang memungkinkan 

konsolidasi data dari berbagai aset 

infrastruktur data center di pusat cloud 

dan memberikan analisa prediktif dan 

proaktif untuk pengambilan keputusan 

secara real time,” ungkap Yana Achmad 

Haikal, Vice President Secure Power 

Business, Schneider Electric.

“Banyak organisasi di Indonesia 

dan Asia Pasifik telah menyadari nilai 

dari big data, di mana diperkirakan 

membelanjakan sebesar US$22,2 

miliar untuk solusi big data analytics 

di tahun 2021. Untuk memaksimalkan 

nilai dari big data, perusahaan harus 

mampu menangani studi kasus terkait 

dengan manajemen data dan analitik 

yang tersebar, mulai dari sekeliling kita 

hingga ke tingkat kecerdasan buatan. 

Kami berupaya untuk memberdayakan 

organisasi di Indonesia dengan 

kemampuan melalui Cloudera Data 

Platform (CDP), yang menawarkan 

platform komprehensif dengan 

kemampuan multifungsi, keamanan 

yang terintegrasi dan kemampuan tata 

kelola. Dengan CDP, organisasi dapat 

menjalankan data management, data 

warehousing, dan machine learning 

antar lingkungan hybrid dan multi-cloud 

dengan lebih mudah, cepat dan aman—

untuk meningkatkan skala usaha mereka 

ke depan” ujar Fanly Tanto, Country 

Manager, Cloudera Indonesia. 

“Bagi Dell Technologies, tujuan 

kami adalah untuk mendorong kemajuan 

manusia melalui akses teknologi yang 

lebih baik bagi orang-orang di seluruh 

dunia yang memiliki berbagai ide besar. 

Semua ide besar ini menghasilkan data 

dalam jumlah yang sangat besar, yang 

mendorong potensi kecerdasan buatan 

(AI). Dan bagi kami sangatlah penting 

untuk bisa menyediakan infrastruktur 

AI yang tepat di lingkungan edge-

core-cloud,” ujar Richard Jeremiah, 

General Manager, Dell Technologies 

Indonesia. “Dell telah mengidentifikasi 

enam bidang utama di mana kami akan 

memusatkan upaya inovasi besar-besaran 

untuk membangun infrastruktur yang 

tepat untuk era data ini – paradigma 

pemrosesan baru, komputasi edge dan 

analitik, penyimpanan dan perlindungan 

data, model operasional multi-cloud, 

infrastruktur berbasis perangkat lunak, 

dan mobilitas data. Semua inovasi 

tersebut akan diterjemahkan ke dalam 

berbagai fitur, produk dan kapabilitas dari 

seluruh portofolio Dell Technologies.”

“Kehadiran Huawei Enterprise 

Indonesia dalam Metrodata Solution Day 

Fanly Tanto, Country Manager, 
Cloudera Indonesia.

Mitchell Du, Enterprise Channel Director 
Huawei Indonesia.

Arunava Chakrabarty, Director of Intel APJ 
Teritorry, Channel Scale and Partners.

2019 merupakan komitmen kami untuk 

mengakselerasi transformasi digital dan 

menumbuhkembangkan ekosistem 

Huawei dalam berbagai sektor industri di 

Indonesia, melalui solusi end-to-end yang 

meliputi data center, storage, security, 

network, hingga infrastruktur cloud yang 

berbasiskan Kecerdasan Buatan (AI),” kata 

CEO Huawei Enterprise Business Group 

Indonesia, Roger Zhang.

“Intel memungkinkan dan 

mendorong terbentuknya ekosistem 

untuk mengakselerasi transformasi 

digital dalam berbagai industri, seperti 

pabrikan, ritel, smart city, layanan 

kesehatan di seluruh dunia. Indonesia, 

sebagai negara berpopulasi paling padat 

nomor 4 di dunia, mempunyai potensi 

besar untuk berkembang melampaui 

negara-negara yang mengadopsi solusi 

AI dan IoT. Kami telah mengalami banyak 

Yana Achmad Haikal, Vice President Secure 
Power Business, Schneider Electric.
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upaya momentum percepatan digital di 

indonesia,” ujar Arunava Chakrabarty, 

Director of Intel APJ Territory, Channel 

Scale and Partners. 

Linda Dwiyanti, Director of 

Marketing and Operations, Microsoft 

Indonesia mengatakan, “Jumlah software 

engineer di tanah air meningkat 11% 

lebih cepat di luar industri teknologi 

dibandingan dalam industri teknologi, 

angka ini menunjukkan bahwa 

perusahaan, bahkan di luar industri 

teknologi merespon transformasi digital 

lebih cepat dari yang diperkirakan. Untuk 

bersaing dan tumbuh dalam kondisi ini 

setiap perusahaan akan membutuhkan 

tingkat intensitas teknologi yang 

cukup melalui implementasi teknologi 

digital yang lebih cepat. Microsoft 

Indonesia, sebagai salah satu penggerak 

transformasi digital menghadirkan 

berbagai solusi untuk meningkatkan 

intensitas teknologi ini melalui Solution 

Area kami seperti: Modern Workplace, 

Data & Artificial Intelligence, dan lain-

lain. Kami ingin pelanggan kami yang 

menggunakan solusi ini untuk dapat 

memberdayakan karyawan mereka, 

lebih berinteraksi dengan pelanggan 

mereka, mentransformasi produk mereka, 

dan mengoptimalkan kemampuan 

operasionalnya.” 

“Transformasi digital telah 

mendominasi agenda setiap organisasi, 

oleh karena itu para pemimpin dan 

pembuat keputusan kini menggunakan 

data untuk menemukan cara baru 

berinteraksi dengan pelanggan dan 

tetap kompetitif. NetApp menawarkan 

organisasi solusi arsitektur pengelolaan 

data yang disederhanakan, seamless, dan 

terintegrasi from the edge to the core to the 

cloud. Melalui kerjasama strategis dengan 

Metrodata, kami dapat memberikan solusi 

hybrid multicloud komprehensif untuk 

mendukung pelanggan di lebih dari 150 

kota di Indonesia dengan mengelola 

big data dan menyederhanakan operasi 

DevOps mereka,” jelas Ana Sopia, 

Country Manager, NetApp Indonesia. 

“Analis independen perusahaan 

Gartner memprediksi bahwa tahun 

2020, pelanggan akan mengelola 85% 

dari hubungan daring mereka tanpa 

berinteraksi dengan manusia. Hasilnya, 

baru, pengalaman digital pelanggan 

yang mendalam dan AI merupakan 

Ana Sopia, Country Manager, 
NetApp Indonesia.

Rully Moulany, Country Manager, 
Red Hat Indonesia.

kunci untuk memenangkan pengguna. 

Multiexperience development platforms 

(MXDP) memungkinkan pengembangan 

mobilitas, web responsif, progresif 

web aplikasi, suara, dan lebih dari itu 

organisasi dapat memberikan solusi 

dan mudah memasukkan pengalaman 

di masa depan. OutSystems, saat ini 

disebut sebagai Leader in the Gartner 

Magic Quadrant untuk MXDP, telah 

menambahkan kecerdasan buatan dan 

kemampuan machine learning bagi para 

low-code terkemuka pengembangan 

platform. Dengan OutSystems, 

organisasi mendapatkan kekuatan 

untuk memanfaatkan otomatisasi, big 

data, dan DevOps untuk menciptakan 

portal swalayan, merespon permintaan 

teks dan suara, meningkatkan layanan 

pelanggan, dan masih banyak lagi”, kata 

Mark Weaser, Vice President of APAC, 

OutSystems.

Rully Moulany, Country Manager, 

Red Hat Indonesia: “Kami bangga dapat 

mendukung Metrodata Solution Day 

dan menampilkan Red Hat OpenShift, 

platform kontainer Kubernetes yang 

komprehensif dalam mengelola hybrid 

cloud dan menerapkan multicloud. 

Red Hat OpenShift optimis dalam 

meningkatkan produktifitas developer 

dan mempromosikan inovasi, serta telah 

dibangun guna mendukung kebutuhan 

pertumbuhan teknologi kontainer 

dalam membangun aplikasi yang 

dapat mendekatkan organisasi kepada 

kebutuhan pelanggan”.Dalam sesi tanya jawab.
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Bernardy Suhendra, Head of Analytics, 
PT Metrodata Electronics, Tbk.

Frenky Guslove, Digital Banking Technical 
Chapter Lead, Bank BTPN.

Virashanty, Chief Data Officer, OVO.

Kristian Oktavianus (Ch. Dono), CEO, 
CyberMANTRA Perkasa Sumberarta.

Kaspar Situmorang, 
Executive Vice President Digital, Bank BRI.

Digit Oktavianto, Consulting Manager, 
PT Metrodata Electronics Tbk.

Big Data & Secured DevOps: 
Keputusan Strategis Berbasis Data dan 
Kecepatan Pembuatan Aplikasi yang Aman

Selain menampilkan pembicara dari 

pemilik teknologi dunia, MSD 2019 

juga menampilkan Customer Talks 

berupa solusi-solusi nyata di mana 

teknologi dapat membantu proses bisnis 

perusahaan mereka. Customer Talks 

terbagi dalam dua sesi, yaitu Big Data dan 

Secured DevOps.

Dalam sesi Big Data, MSD 2019 

menghadirkan Virashanty, Chief Data 

Officer, OVO dan Kaspar Situmorang, 

Executive Vice President Digital, Bank BRI 

dengan moderator Bernardy Suhendra, 

Head of Analytics, PT Metrodata 

Electronics, Tbk.

Virashanty dan Kaspar Situmorang 

memberikan pemaparan tentang 

pengalaman dan berbagi ilmu 

mengenai Big Data serta manfaatnya 

di industri bisnis mereka. Servis yang 

diberikan oleh OVO dan Bank BRI terus 

melakukan transformasi dan inovasi 

karena pelanggan membutuhkan solusi 

keuangan lanjutan untuk mengakomodasi 

kebutuhan mereka melalui financial 

technology.

Sekarang hampir semua orang 

sudah dapat mengakses internet dari 

smartphone atau tablet yang memiliki 

jumlah data cukup besar. Maka tidak 

T E K S : Melani Dwi Nastiti, Ristauli Oktavia Haloho
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heran jika data memiliki nilai strategis 

karena Big Data dianggap sebagai 

modal. Big Data adalah istilah yang 

menggambarkan volume data yang besar, 

baik data yang terstruktur maupun data 

yang tidak terstruktur. Sebagian besar 

nilai yang ditawarkan perusahaan besar 

di seluruh dunia berasal dari data mereka, 

yang terus-menerus mereka analisa untuk 

menawarkan layanan yang lebih baik 

dan mengembangkan produk dan fitur-

fitur baru. Dengan munculnya Internet 

of Things (IoT), lebih banyak obyek 

dan perangkat terhubung ke internet. 

Produsen pun melakukan pengumpulan 

data tentang pola penggunaan konsumen 

dan kinerja produk yang mereka gunakan 

seperti OVO dan BRI Mobile Banking. 

Konsumen dapat memberikan rating atau 

reward di Google Play dan Apple Store 

terhadap manfaat maupun nilai tambah 

dari aplikasi OVO dan BRI Mobile Banking 

yang mereka instal di gadget mereka.

Sedangkan dalam sesi Secure 

DevOps, hadir sebagai narasumber 

Frenky Guslove, Digital Banking 

Technical Chapter Lead, Bank BTPN dan 

Kristian Oktavianus (Ch. Dono), CEO, 

CyberMANTRA Perkasa Sumberarta, 

dengan moderator Digit Oktavianto, 

Consulting Manager, PT Metrodata 

Electronics Tbk.

Baik Frengky Guslove maupun Ch. 

Dono sama-sama berpendapat bahwa 

dalam sebuah proyek terkadang banyak 

terjadi perbedaan antara developer, 

security, dan operational. Secara 

sederhana yang dapat kita pelajari dalam 

DevSecOps maupun Secured DevOps 

adalah semata-mata untuk mempercepat 

pembuatan aplikasi serta menjaga 

keamanan data. 

Demikian juga dengan produk Jenius. 

Pada saat membangun sebuah produk 

atau fitur, developer akan bekerjasama 

dengan user sedekat mungkin, 

mendengarkan apa yang mereka 

butuhkan, bukan bank yang butuhkan. 

Keamanan aplikasi juga menjadi faktor 

penting. Karena Jenius mencoba 

membuat hidup menjadi lebih mudah, 

maka developer-pun diharapkan juga 

dapat mengubah mindset, salah satunya 

peranti lunak yang dikembangkan harus 

membuat hidup lebih mudah namun tetap 

aman.

Women in Data Science
Virashanty, 
Chief Data Officer, 
PT Visionet Internasional (OVO)

“Dalam mengelola Big Data tidak hanya 
diperlukan sebuah skill yang memadai, namun 
kita dituntut untuk memiliki disiplin yang kuat. 
Dan kita harus yakin atas obyektif yang akan 
kita capai.”

T E K S : Melani Dwi Nastiti
F O T O : Pribadi

Belakangan banyak perusahaan mulai 

bingung atas keluhan tentang banyaknya 

data yang dimiliki dan bertanya 

bagaimana cara mereka memanfaatkan 

data yang tersimpan agar dapat lebih 

bermanfaat dalam pengambilan 

keputusan, serta mampu bersaing dengan 

perusahaan yang sudah mengolah 

datanya. Dilema lain yang kerap dipikirkan 
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manajemen puncak adalah penggunaan 

atau pemilihan teknologi yang tepat guna, 

sehingga banyak perusahaan belum 

siap untuk memulai implementasi Big 

Data sebagai bagian dari transformasi 

bisnisnya. Namun bila tidak dimulai atau 

berani memutuskan untuk melakukan, 

maka perusahaan tak akan pernah tahu 

perubahan positif yang dapat terjadi. 

Namun tidak demikian dengan OVO - 

digital payment terbesar di Indonesia.

“Ketika saya bergabung dengan OVO di 

awal tahun 2017 untuk mulai membangun 

tim Big Data. Big Data analitik sudah 

dianggap sebagai bagian yang penting 

dari transformasi digital OVO. Kami percaya 

bahwa implementasi Big Data analitik 

harus dilakukan, setidaknya Big Data dapat 

membantu manajemen lebih baik dalam 

mengambil keputusan serta efisiensi dalam 

penggunaan anggaran,” cerita Virashanty, 

Chief Data Officer, PT Visionet Internasional 

(OVO) mengawali pertemuan kami.

“Saat membangun Big Data OVO, 

yang membuat saya tertarik adalah 

data yang tersentralisasi yang dimiliki 

OVO di mana transaksi pelanggan 

yang terhubung dengan berbagai Use 

Cases seperti transaksi ritel, kesehatan, 

pembayaran listrik, isi pulsa, transportasi, 

e-commerce dan lain-lain, di mana data 

transaksi tersebut dapat diolah untuk 

menghasilkan inovasi bisnis baru dan 

meningkatkan layanan pelanggan,” kata 

Vira menambahkan.

Mengawali karir sebelumnya di 

Telkomsel, di mana TI menjadi domain 

utama penugasan dan perjalanan karirnya. 

Terlibat dalam implementasi CRM dan 

Billing system sebagai system analyst 

maupun Project Manager, kemudian 

sebagai GM IT Business Partner – IT 

Planning, bersamaan dengan penugasan 

sebagai GM IT Big Data Analytic, Vira pun 

ditunjuk sebagai Center of Excellence Big 

Data Telkom Group untuk ruang lingkup 

arsitektur.

Lantas, apa yang menjadi tanggung 

jawab Vira sebagai Chief Data Officer?

“Saya bertanggung jawab untuk 

membangun strategi Big Data, termasuk 

inovasi-inovasi di dalamnya, melakukan 

implementasi berikut operasionalisasinya, 

termasuk Data Monetization. Yang 

dimaksud sebagai Data Monetization 

di sini adalah, bagaimana membangun 

suatu Digital Ecosystems yang terintegrasi 

dengan OVO Partners dengan berbasis 

data. Dalam waktu kurang lebih 6 bulan 

di awal perjalanan Big Data OVO, kami 

berhasil membangun platform Big Data 

OVO dan mengkonsolidasikan data dari 

berbagai vertical industries Lippo Group 

yang terhubung dengan transaksi OVO.” 

Tidak hanya itu, dalam waktu 2 tahun, 

Vira dan tim telah berhasil menghasilkan 

9 produk analitik yang dipergunakan 

untuk kebutuhan internal dan eksternal 

monetisasi.

Organisasi OVO sejak awal sudah 

dirancang sebagai Data-Driven 

Organization, di mana semua unit 

melakukan pengambilan keputusan 

bisnis maupun merencanakan suatu 

inovasi dengan berbasis data. Tentang 

perilaku konsumen, profil konsumen yang 

menggunakan OVO, digital campaign 

melalui OVO apps yang dapat membuat 

interaksi menjadi semakin personalize, 

mengetahui profil pengguna OVO ke arah 

use cases yang dipilih. Semua adalah 

hasil yang kami peroleh berdasarkan 

pengolahan data.

Baru-baru ini, OVO merilis SmartCube 

yang merupakan Smart Vending Machine 

berbasis data. Memanfaatkan teknologi 

real-time analytic yang ditujukan untuk 

membangun interaksi antara Brands 

dengan pelanggan OVO. SmartCube 

memberikan banyak opsi kepada 

pelanggan OVO untuk melakukan 

transaksi pembelian produk secara 

cashless, mengambil produk contoh 

dan dapat melakukan survey untuk 

mengumpulkan pendapat dari pelanggan 

OVO terhadap suatu produk contoh. Saat 

ini SmartCube tersedia di lokasi terbatas 

seperti Lippo Mall Puri, Universitas 

Pelita Harapan, dan di beberapa lokasi 

perkantoran milik rekanan OVO. “Kami 

akan segera melakukan ekspansi 

SmartCube ke beberapa lokasi mal dan 

kota lainnya”, kata Vira.

Tekait dengan perhatian lebih dari 

pemerintah Indonesia saat ini mengenai 

implementasi Big Data, “Kita harus dukung 

pemerintah Indonesia, potensi Indonesia 

luar biasa besar. Kita bisa menjadikan 

Indonesia sebagai data driven nation, 

salah satu cara menggunakan data 

menjadi bahan dasar guna mendukung 

proses pengambilan keputusan. Cara 

terbaik untuk menjangkaunya adalah 

melalui lembaga pendidikan, melibatkan 

pihak perguruan tinggi, memberikan 

masukan kepada dosen agar mengadopsi 

kurikulum sesuai dengan kebutuhan 

industri, serta menjadikan ketrampilan 

anak didik yang relevan dengan industri.”

Berbagai penghargaan internasional 

sudah diperoleh tim Big Data OVO, 

berbagai inovasi hingga mengedukasi 

pasar untuk monetisasi. Semua tidak 

lepas dari bimbingan serta kerja keras 

dari sebuah tim. Keberhasilan ini bukan 

pekerjaan satu orang, satu business 

unit, melainkan komitmen seluruh 

pihak. Perjalanan dimulai dari hal paling 

mendasar yaitu tujuan yang ingin dicapai 

organisasi ketika memulai pembentukan 

tim Data Analytic. Saat ini Vira membawahi 

6 divisi yang berjumlah 50 orang terdiri 

dari Solution & Data Architect, Data 

Engineering, Business Intelligence, 

Business Analytic Solution, Data 

Monetization, dan Data Science.

“Saya sangat peduli pada tim saya. 

Mereka salah satu alasan saya berusaha 

untuk melakukan yang terbaik. Mereka 

memiliki kemampuan dan potensi yang 

luar biasa. Selain berkontribusi terhadap 

pencapaian misi dan visi organisasi, tugas 

saya adalah menciptakan Playground 

yang dapat membuat tim berkembang. 

Sehingga mereka akan selalu mempunyai 

kapabilitas baru. Selain itu membuka 

potensi mereka, yang mereka tidak sadari. 

Kesuksesan mereka, adalah pencapaian 

saya,” kata Vira menutup perbincangan 

hangat kami.
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MSD 2019 menghadirkan track session 

dengan berbagai informasi tersebar di 

ruang Artpreneur 1, 2, Paris, Singapore 

& Dubai. Simak ulasan singkat tentang 

CyberSecurity dan DevOps dari 

pembicara Christian Hermanus, Managing 

Partner, Naradacode dan Faisal Yahya, 

CyberSecurity Strategist.

mendapatkan jawaban ASAP (as soon 

as possible) saat bertanya ke user kapan 

sistem aplikasi ingin dipakai. Terasa 

menyebalkan namun itulah yang terjadi. 

Kini user tidak lagi menjawab ASAP saat 

ditanya tentang jadwal. Dengan sopan 

mereka akan menjawab “Seharusnya 

kemarin mas/mbak” saat ditanya kapan 

sistem aplikasi mau dipakai. Dan yang tidak 

masuk akal adalah user juga tidak tahu 

secara menyeluruh mengenai requirement 

dari sistem aplikasi yang diminta.

Oleh karena itulah banyak 

sistem aplikasi yang dibuat dengan 

menggunakan pendekatan iteratif, 

yaitu dengan membuat sistem aplikasi 

berdasarkan apa yang dipahami terlebih 

dulu, lalu sistem aplikasi tersebut 

dikembangkan secara bertahap 

berdasarkan feedback yang didapat. Agar 

pengembangan sistem aplikasi dapat 

dilakukan dengan efektif dan setelah 

dikembangkan sistem aplikasi tersebut 

dapat beroperasi dengan lancar, maka 

dilakukan pendekatan kolaboratif dan 

terpadu antara bagian pengembangan 

aplikasi (Dev) dan bagian operasi aplikasi 

(Ops). Pendekatan ini yang disebut dengan 

DevOps.

Selain cepat, ada lagi tuntutan terkait 

sistem aplikasi, yaitu aman (secure). 

Aman sering kali tidak diminta sebagai 

suatu requirement, namun ingat bahwa 

banyak sistem aplikasi saat ini tidak lagi 

hanya dipakai oleh karyawan di dalam 

perusahaan saja, namun juga dipakai oleh 

Pelanggan ataupun Nasabah sehingga 

‘aman’ telah menjadi requirement standar. 

Salah satu referensi yang saat ini banyak 

dipakai untuk meningkatkan keamanan TI 

adalah NIST Cyber Security Framework 

(CSF) yang menggunakan lima fungsi 

Identify, Protect, Detect, Respond dan 

Recover.

Walaupun baik untuk cepat maupun 

aman masing-masing ada framework-nya 

dalam hal ini adalah DevOps dan NIST CSF. 

Yang menjadi persoalan adalah apakah 

yang cepat itu bisa aman? Apakah kedua 

requirement itu dapat dipenuhi sekaligus 

secara bersamaan? Hal yang paling umum 

terjadi dalam pembuatan sistem aplikasi 

saat ini adalah security baru dibicarakan 

beberapa saat menjelang implementasi.

DevOps melalui prinsip SHIFT LEFT 

memungkinkan agar fungsi NIST CSF yaitu 

Identify, Protect, Detect, Respond dan 

Recover dapat mulai diperhatikan sejak 

tahap awal pengembangan sistem aplikasi. 

Dengan demikian kita tidak lagi harus 

memilih mau yang cepat atau mau yang 

aman, karena cepat dan aman sama sama 

dapat dicapai.

Track Sessions: Kelas Saling Berbagi Info Teknologi 

Christian Hermanus, Managing Partner, 
Naradacode

Faisal Yahya, CyberSecurity Strategist

#1 
CyberSecurity Implementation 
with DevOps
Semua perusahaan pada prinsipnya 

adalah service organization yaitu organisasi 

yang memberikan layanan baik berupa 

penyediaan jasa ataupun pembuatan 

barang. Saat ini hampir semua kegiatan 

yang dilakukan dalam rangka memberikan 

layanan membutuhkan teknologi informasi. 

Teknologi informasi yang digunakan 

berupa sistem aplikasi yang tentu saja 

harus didukung dengan infrastruktur 

teknologi informasi yang memadai.

Membuat dan mengembangkan 

sistem aplikasi sudah merupakan kegiatan 

rutin yang dilakukan oleh Satuan Kerja 

Teknologi Informasi dalam rangka 

memberikan dukungan pada kegiatan 

usaha perusahaan. Persaingan bisnis 

menuntut banyak hal pada Satuan Kerja 

Teknologi Informasi dan salah satu 

tuntutan itu adalah kecepatan dalam 

menyediakan sistem aplikasi.

Karyawan di bidang TI yang telah 

senior tentunya pernah mengalami 

#2 

4 Tahapan Penerapan Security 
dalam Continuous Delivery
Sejak tahun 2014 terjadi peningkatan 

intensitas dan dampak finansial atas 

serangan cyberattack di seluruh dunia. 

Data yang saya kumpulkan di tahun 

2018 telah memberikan sudut pandang 

baru bahwa ternyata terdapat hubungan 

antara kategori jumlah dampak finansial 

yang diakibatkan atas sebuah serangan 

dengan probabilitas/potensi kejadian 

cyber tersebut. Kesimpulan yang dapat 

diambil: bahwa terjadi korelasi negatif 

antara besaran dampak kejadian dengan 

probabilitas atas kejadian tersebut. Hal 

ini menunjukkan bahwa: semakin besar 

dampak tangible/financial atas sebuah 

T E K S : Christian Hermanus, Faisal Yahya
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kejadian, maka semakin kecil probabilitas 

kejadian tersebut dapat terjadi. Dengan 

kata lain, probabilitas insiden justru paling 

besar terjadi pada saat nilai aset atau 

dampak kerugian yang dihasilkan adalah 

kecil/sedikit. Inilah alasan utama perlunya 

kita memperhatikan faktor security sejak 

dini, meskipun sistem ataupun aset digital 

lain yang kita miliki masing terbilang kecil/

sedikit. Bagaimana caranya? Dengan 

memasukkan komponen security pada 

flow development dan operation (DevOps) 

sejak dini tanpa mempertimbangkan 

ukuran dan kapasitas sistem yang sedang 

dikembangkan.

Penggabungan komponen Security 

dan Continuous Delivery (CD) masing-

masing memiliki implikasi dalam 

pengaruhnya terhadap satu sama lain. 

Perbaikan coding program agar bebas 

dari error dan bugs, tidak berarti membuat 

program tersebut aman. Bahkan potensi 

dari munculnya bugs lain pasca perbaikan 

juga dapat terjadi. Konsep traditional 

security yang hanya memfokuskan kepada 

pelanggaran atas organizational security 

policy dirasakan tidak memiliki peran 

positif atas perkembangan sistem atau 

aplikasi yang di buat. Konsep arsitektural 

security tidak cukup hanya melalui 

perimeter security. Akibatnya, biaya 

investasi yang besar untuk perangkat 

security tidak memberikan benefit sesuai 

yang diharapkan. Ini disebabkan atas 84% 

insiden cyberattack terjadi mentargetkan 

kepada layer aplikasi. Solusi terbaik yang 

dapat dilakukan saat ini adalah hanya 

dengan menciptakan sebuah cultural 

movement yang menggabungkan 

konsep Agile dengan CyberSecurity, 

yang kemudian sering disebut sebagai 

DevSecOps.

Penerapan istilah DevSecOps sangat 

tergantung pada pendekatan kultural. 

Pendekatan kultural ini di maksudkan agar 

penerapan automation dan teamwork 

(bukan one-man-show) dapat berjalan 

secara harmonis. Kemudian, security 

yang biasanya mulai diterapkan hanya 

pada saat aplikasi sudah mendekati 

final, kini harus ditinggalkan. Security 

yang mulai diterapkan sejak awal hampir 

dipastikan mampu memperkecil dampak 

dan biaya koreksi yang perlu dilakukan. 

CD memberikan framework untuk 

memudahkan me-release aplikasi “at 

any point” sehingga semakin penting 

menggabungkan konsep security sebagai 

bagian dari flow Continuous Delivery ini.

Empat Tahapan
Banyak pendapat dari para ahli yang 

menjelaskan beberapa varian tahapan. 

Pada artikel ini saya hanya akan 

memberikan fokus kepada empat tahapan, 

yaitu: Develop, Build, Deploy, dan Operate.

1. Develop
 Pada tahapan develop seringkali 

ditemukan bugs dan isu security 

yang dapat berakibat fatal. Karena 

pada hakikatnya, security is a design 

constraint. Tahapan ini memberikan 

penekanan pada version control, sprint 

planning, dan unit testing. Selain itu 

arsitektural security lebih didalami 

dengan bantuan Threat Modelling 

dan Static Application Security Testing 

(SAST). Untuk Unit Testing-nya sendiri 

bisa mempergunakan TDD, BDD, 

maupun ATDD.

2. Build 
 Tujuan dari tahapan Build di sini adalah 

untuk membuat sebanyak mungkin 

otomatisasi untuk proses security 

testing. Jika di tahapan sebelumnya 

testing atas security lebih bersifat 

static code analysis, di tahapan ini 

pendekatan yang dilakukan adalah 

outside-in security test yang blackbox 

atau Dynamic Application Security 

Testing (DAST). Selain itu, compliance 

testing juga sering dilakukan pada 

tahapan ini.

3. Deploy
 Di sinilah end-user dapat menjalankan 

aplikasi untuk pertama kalinya. 

Penting untuk dilakukan pencatatan 

(logging) atas setiap aktifitas yang 

terjadi sebagai evidence atas insiden 

yang mungkin terjadi di masa depan. 

Penerapan Interactive Application 

Security Testing (IAST) dan Runtime 

Application Security Testing (RAST) 

hampir dipastikan akan menemukan 

celah keamanan yang tidak ditemukan 

di tahapan sebelumnya. Meskipun 

IAST dan RAST ini berpengaruh negatif 

terhadap kecepatan eksekusi aplikasi, 

tapi beberapa pengamat menganggap 

bahwa manfaatnya lebih besar dari 

pengaruh negatif yang dihasilkan. Jika 

ditemukan bugs maka lakukan koreksi. 

Deploy coding yang telah dikoreksi 

dan lulus integration test. Upayakan 

pendekatan trunk-based approach 

untuk hal ini. Jika tidak bisa karena 

perlu koreksi secara paralel, isolasikan 

coding yang sedang diperbaiki dan 

fitur terkaitnya.

4. Operate
 Pada tahapan ini, aplikasi berjalan 

pada mode runtime. End-user dapat 

mengakses aplikasi, namun bukan 

berarti proses akhir. Pengujian atas 

security tetap secara kontinu harus 

dilakukan dengan mekanisme yang 

berbeda. Penyedia aplikasi dapat 

memanfaatkan Red Team yang dimiliki 

atau meng-outsource BugBounty untuk 

menemukan celah keamanan lainnya 

sebelum menjadikan dampak negatif 

yang lebih besar. Logging tetap harus 

dilakukan seefektif mungkin, sehingga 

membantu proses identifikasi di masa 

depan. Lakukan hardening terhadap 

infrastruktur secara berkala.

Ke-4 tahapan dipercaya dapat 

membantu menekan dampak yang 

diakibatkan security yang terjadi di layer 

aplikasi. Dalam prakteknya, empat tahapan 

ini bisa saja mengalami penyesuaian 

kondisi karena uniknya landscape 

development. Namun setidaknya ini bisa 

dijadikan pendekatan konseptual yang 

membantu meningkatkan keamanan 

dan menyederhanakan penggabungan 

security dengan DevOps. Implementasi 

yang benar dan sesuai pada suatu tahapan 

dapat memperkecil dampak negatif 

yang potensial terjadi pada tahapan 

sebelumnya. Karena itu, lakukanlah 

secara bertahap sambil disederhanakan 

dengan proses otomatisasi agar terbentuk 

efektifitas dan efisiensi (waktu dan biaya) 

dalam Continuous Delivery.
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Menjelang gelaran MSD 2019, Metrodata 

mengundang beberapa universitas 

untuk turut serta berpartisipasi di MSD 

2019. Selama 2 hari, perwakilan 2 

dosen dan 2 mahasiswa dari Universitas 

Indonesia, Jakarta; Universitas Dian 

Nuswantoro, Semarang; Universitas 

AMIKOM, Yogyakarta; Institut Teknologi 

Del, Silangit; Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta; Universitas Telkom, Bandung 

dan Universitas Ciputra Surabaya 

melakukan office tour di kantor pusat 

Metrodata. Dalam pertemuan tersebut, 

Office Tour Lecture Gathering 2019 

Seluruh peserta Lecture Gathering 2019.

Office Tour.

Susanto Djaja, Presiden Direktur PT 

Metrodata Electronics Tbk dan Herryanti, 

Direktur PT Mitra Integrasi Informatika 

berkenan menyambut dan membuka 

Lecture Gathering.

Rombongan Lecture Gathering 

mendapat kesempatan melihat kantor 

Metrodata dan berdiskusi dengan praktisi 

sehingga mereka mendapatkan insight 

baru mengenai dunia industri teknologi 

informasi.

Keesokan harinya, Universitas 

Tarumanagara, Jakarta; Universitas 

Multimedia Nusantara, Jakarta; IBII Kwik 

Kian Gie, Jakarta; Universitas Budi Luhur, 

Jakarta dan Universitas Pembangunan 

Jaya, Jakarta juga bergabung dalam 

perhelatan MSD 2019. Metrodata 

memberikan kesempatan kepada seluruh 

perwakilan universitas dapat mengikuti 

seluruh sesi dari berbagai topik serta 

mengetahui info terkini mengenai 

teknologi informasi khususnya solusi Big 

Data & Secured DevOps. 

T E K S : Kresentia Stefanie, Melani Dwi Nastiti
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PT Synnex Metrodata Indonesia 
Perluas Jajaran Portofolio Server 
Sebagai Authorized Distributor 
Untuk Memasarkan Solusi 
Supermicro di Indonesia

Green Computing pertama untuk pasar server di 
dunia

PT Synnex Metrodata Indonesia (“SMI”)—salah satu entitas anak 

Metrodata Group yang fokus dibidang Distribusi Teknologi, Informasi 

dan Komunikasi (“TIK”), mengumumkan strategik kemitraan dengan 

Super Micro Computer, Inc. (“Supermicro”), perusahaan inovator 

performa tinggi terkemuka & server berteknologi efisiensi tinggi 

sebagai Authorized Distributor untuk memasarkan solusi Supermicro 

di Indonesia. Supermicro merupakan perusahaan terkemuka penyedia 

utama teknologi inovator yang mengedepankan performa tinggi, server 

berteknologi efisiensi tinggi untuk Server Building Block Solutions® for 

Data Center, Cloud Computing, Enterprise IT, Hadoop/Big Data, HPC 

dan Embedded Systems di seluruh dunia.

Saat ini perusahaan yang memiliki data center sudah tentu 

memerlukan pemakaian listrik yang besar sehingga berdampak pada 

tingginya biaya pemakaian listrik. Salah satu cara untuk menghindari 

pemakaian listrik yang berlebih adalah dengan menggunakan 

perangkat hemat energi sehingga menjadi lebih efisien.

Sebagai Authorized Distributor, SMI akan memasarkan seluruh 

lini produk Supermicro seperti Microblade Server, Twin Solution, GPU 

Server, Storage, dan IoT yang akan menyasar pangsa pasar server 

enterprise & service provider, khususnya di industri swasta, kantor 

pemerintahan, BUMN, jasa layanan keuangan, manufaktur, gas dan 

bumi, serta penyedia jasa layanan.

Sedangkan fungsi dan manfaat utama dari penggunaan 

server Supermicro adalah untuk kebutuhan menjalankan 

aplikasi bahkan dapat digunakan sebagai solusi backup. 

Supermicro merupakan server computing yang dapat di 

kustom sesuai kebutuhan mulai dari prosesor hingga SSD, 

harga terjangkau dengan kualitas tinggi serta memiliki garansi 

3 tahun yang diproduksi di Amerika Serikat.

“Kami sangat senang ditunjuk oleh Supermicro sebagai 

Authorized Distributor untuk memasarkan lini produk 

Supermicro di pasar Indonesia. Supermicro merupakan salah 

satu diversifikasi produk unit bisnis komersial dalam portofolio 

server yang akan menyasar pasar server enterprise dan service 

provider, produk yang memiliki pemakaian dengan kekuatan 

rendah namun tetap bertenaga penuh. Selain itu, Supermicro 

adalah produk komputasi hijau”, kata Agus Honggo Widodo, 

Presiden Direktur PT Synnex Metrodata Indonesia.

“Dengan hadirnya Supermicro dalam portofolio server, 

kami berharap pelanggan dapat memilih produk yang dapat 

disesuaikan karena Supermicro memiliki keunggulan dapat 

di kustom sesuai kebutuhan sehingga anggaran pengguna 

menjadi lebih hemat. Secara keseluruhan, SMI akan 

menawarkan solusi dengan manfaat dan harga yang lebih 

efisien”, kata Agus Honggo menambahkan.

“Sebagai perusahaan pemimpin server dan storage system 

teknologi yang mendunia, Supermicro berusaha memberikan 

saluran dukungan yang terbaik sebagai bukti dengan 

menambahkan PT Synnex Metrodata Indonesia sebagai 

jaringan distributor kami,” kata Don Clegg, SVP of Worldwide 

Sales at Supermicro. “Sebagai perusahaan distribusi 

terkemuka di Indonesia, SMI memiliki banyak pengetahuan 

produk, layanan tim ahli untuk instalasi dan dukungan, 

termasuk jaringan yang kuat dari sentra distribusi. Kemitraan 

bersama SMI sesungguhnya akan membantu meningkatkan 

bisnis kami di wilayah APAC yang sangat dinamis.”

Bersama Supermicro, SMI akan memberikan manfaat 

lebih bagi mitra bisnisnya berupa peluang bisnis yang 

dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan. Dari sisi 

layanan, SMI akan memberikan layanan berupa instalasi 

perangkat Supermicro, design & blueprint menggunakan 

perangkat Supermicro, dan adanya dukungan layanan setelah 

pembelian di pelanggan dimana SMI juga menyediakan 

tenaga ahli serta pelatihan secara. Saat ini SMI memiliki pusat 

distribusi yang tersebar di wilayah Indonesia, didukung 

dengan logistik dan tenaga penjualan yang kuat, SMI 

menjamin pelanggannya dengan jasa layanan kelas dunia, 

portofolio produk, dan solusi-solusinya. SMI dan Supermicro 

akan erat bekerjasama menawarkan rangkaian solusi melalui 

channel SMI yang kuat di seluruh Indonesia. 

(Sumber: Siaran Pers PT Synnex Metrodata Indonesia dan Super 

Micro Computer, Inc.).

T E K S : Melani Dwi Nastiti
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Kolaborasi PT Synnex Metrodata 
Indonesia dan Intel Corporation
Umumkan Pemenang Kompetisi 
OpenVINOTM Hackathon 2019

(Kiri-Kanan) Lie Heng, Solution Director PT Synnex Metrodata Indonesia; Susanto Djaja, Presiden Direktur 
PT Metrodata Electronics Tbk; dan Troy Smith, Director, Global IoT Partners and Distribution Intel Corporation.

PT Synnex Metrodata Indonesia 

(SMI) - salah satu entitas anak Metrodata 

Group yang fokus di bidang Distribusi 

Teknologi, Informasi dan Komunikasi, 

bersama Intel menginisiasi kompetisi 

di bidang Artificial Intelligence of 

Things (AIoT) berkolaborasi dengan 

ekosistem di seluruh Indonesia, pada 

28 Maret 2019 meluncurkan Kompetisi 

OpenVINO™ Hackathon 2019. Sebagai 

gerbang kompetisi OpenVINO™ 

Hackathon 2019, SMI mengundang 

seluruh pengembang di Indonesia 

untuk turut partisipasi sebagai salah satu 

wujud visi SMI dalam memberdayakan 

pengembang di dalam negeri untuk 

mendapat teknologi terbaru dan terbaik.

SMI bersama Intel dan Asosiasi 

Cloud Computing Indonesia (ACCI) 

berkolaborasi mengadakan rangkaian 

acara OpenVINO™ Hackathon 2019 

melalui roadshow OpenVINO™ Workshop 

dengan mengundang para IT Enthusiast 

di empat kota besar (Jakarta, Bandung, 

Yogyakarta, Surabaya) untuk datang 

dan mencoba langsung pengalaman 

menggunakan OpenVINO™ Toolkit. 

Animo total peserta berjumlah kurang 

lebih 400an orang sangat antusias 

hingga melebihi kuota. Selama 

workshop peserta diperkenalkan dengan 

teknologi OpenVINO™, bagaimana 

cara menggunakan hingga dapat 

mengembangkan aplikasi dengan 

menggunakan teknologi deep learning 

(AI). Workshop berbayar diadakan selama 

1 hari penuh menghadirkan mentor-

mentor terbaik dari Intel Indonesia, 

Singapura, Korea, Taiwan termasuk 

Indonesia. 

OpenVINO™ Hackathon 2019 adalah 

sebuah kompetisi untuk mengajak seluruh 

anak bangsa berlomba memberikan solusi 

TI di bidang Computer Vision dengan 

menggunakan platform OpenVINO™ dari 

Intel. Solusi yang dicari adalah solusi 

dari permasalahan kehidupan sehari-

hari. Kompetisi OpenVINO™ Hackathon 

2019 bertujuan untuk memberdayakan 

developer Indonesia dan membangun 

T E K S : Melani Dwi Nastiti F O T O : Marketing Communication Synnex Metrodata Indonesia
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solusi yang berbasis teknologi AI terbaru 

dan terbaik. Kompetisi ini telah melahirkan 

berbagai aplikasi/solusi berbasis AI 

di lintas industri termasuk ritel, vision, 

kesehatan, dan segmen vertikal smart city. 

Saat ini, kompetisi OpenVINO™ Hackathon 

2019 telah memasuki babak akhir dan 12 

finalis sudah terpilih mengikuti babak final 

dan siap untuk memperebutkan hadiah 

utama.

Kriteria Utama penjurian adalah 

mencari aplikasi yang berorientasi 

dalam bisnis dan memiliki nilai bisnis, 

lebih daripada itu solusi yang mudah 

direplikasi serta dapat dipakai oleh 

banyak orang. 12 finalis terpilih membuat 

solusi yang beragam dan unik seperti 

seleksi sampah, mendeteksi ayam sakit, 

bahkan mendeteksi orang stres atau tidak. 

Serangkaian penjurian dilakukan oleh 

tim juri dari Intel, Metrodata serta pihak 

independen.

“Kami bangga dapat menghadirkan 

kompetisi OpenVINO™ Hackathon 2019 

untuk Indonesia, dan kami tidak menduga 

bahwa animo peserta sangat banyak dan 

mereka sangat antusias untuk belajar. 

Indonesia memiliki banyak developer 

handal, dan kini saatnya kami berinisiatif 

melalui kompetisi OpenVINO™ Hackathon 

2019 untuk memberikan mereka peluang 

bisnis melalui hasil karya mereka yang 

dapat mendukung proses bisnis,” ujar 

Lie Heng, Solution Director PT Synnex 

Metrodata Indonesia. “Kompetisi ini 

merupakan hal baru bagi kami sebagai 

perusahaan yang bergerak di bidang 

distributor. Kami sangat bersyukur 

memiliki kesempatan untuk lebih berani 

mencoba sesuatu yang baru, yang 

akan berdampak sangat positif bagi 

perusahaan. Solusi dari Hackathon ini 

kami harapkan dapat berkelanjutan serta 

dapat menjadi Market Ready Solution. 

Tidak hanya itu saja, kami juga berinisiatif 

mengundang ISV yang memiliki solusi 

untuk kami ajak bekerjasama,” kata Lie 

Heng menambahkan.

“Sebagai perusahaan yang telah 

ditunjuk oleh Intel Corporation sebagai 

Intel® IoT Solution Aggregator di 

Indonesia, kami sediakan solusi IoT yang 

diperlukan mitra bisnis dan pelanggan 

termasuk Intel® Market Ready Solution 

dari berbagai vendor di seluruh dunia 

ke Indonesia. Intel® Market Ready 

Solution merupakan solusi IoT yang telah 

diverifikasi oleh Intel, diterapkan dan 

digunakan oleh pelaku bisnis. Di samping 

itu, kami juga masih mencari solusi-solusi 

lokal tepat guna yang dapat digunakan 

sebagai Market Ready Solution khususnya 

solusi computer vision. Diharapkan dari 

hasil kompetisi OpenVINO™ Hackathon 

2019 ini kami dapat menjaring banyak 

developer-developer terbaik sekaligus 

menyuguhkan solusi-solusi Market Ready 

Solution untuk Indonesia,” demikian kata 

Susanto Djaja, Presiden Direktur PT 

Metrodata Electronics Tbk.

“Intel memungkinkan dan mendorong 

terbentuknya ekosistem untuk 

mengakselerasi transformasi digital 

dalam berbagai industri, seperti pabrikan, 

ritel, smart city, layanan kesehatan 

di seluruh dunia. Indonesia, sebagai 

negara berpopulasi paling padat nomor 

4 di dunia, mempunyai potensi besar 

untuk berkembang melampaui negara-

negara yang mengadopsi solusi AI 

dan IOT. Kami telah mengalami banyak 

upaya momentum percepatan digital di 

indonesia,” ujar Arunava Chakrabarty, 

Director of Intel APJ Territory, Channel 

Scale and Partners.

Bersama rekan media.

SMI menyediakan hadiah bagi 3 

pemenang dengan nilai total Rp90 juta 

(pajak ditanggung pemenang). Selain itu, 

SMI juga akan menawarkan kerjasama 

kepada pemenang untuk memasarkan 

solusi tersebut. Sedangkan Intel akan 

mengundang pemenang untuk datang 

ke kantor pusat Intel AS untuk belajar atau 

berkonsultasi dengan engineer Intel yang 

berpengalaman.

Setelah melakukan penjurian terhadap 

5 finalis kompetisi OpenVINO™ Hackathon 

2019, PT Synnex Metrodata Indonesia 

dan Intel Corporation memutuskan 3 

pemenang, yaitu Juara 1 - DycodeX 

(solusi SmarTErnak), Juara 2 – PT Andal 

Wahana Sinergi (solusi Manufacturing 

Parts Visual Inspection) dan Juara 3 – Yu 

Ji Em (solusi OpenVINO™ in Livestock 

PyTeak). Masing-masing pemenang 

mendapat hadiah berupa uang tunai. 

Juara 1 sebesar Rp50 juta, Juara 2 

sebesar Rp30 juta dan Juara 3 sebesar 

Rp10 juta yang diserahkan oleh dewan juri 

yang terdiri dari Susanto Djaja, Presiden 

Direktur PT Metrodata Electronics Tbk; 

Lie Heng, Solution Director PT Synnex 

Metrodata Indonesia; Michael Lin, Director 

Global IOT Scale Channels IOTG, Intel 

Corporation; David Hermawan, Head 

IOTG Intel Indonesia; dan Alex Budiyanto, 

Founder ACCI (Asosiasi Cloud Computing 

Indonesia) (22/8). 

(Sumber: Siaran Pers PT Synnex Metrodata Indonesia dan Intel Corporation)
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Dimulai dari OpenVINO™ Roadshow yang diadakan di empat 

kota besar Indonesia (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya). 

Animo developer Indonesia akan kompetisi OpenVINO™ 

Hackathon 2019 ternyata sangat luar biasa. Terhitung lebih 

dari 400 developer bergabung dalam acara ini. Setelah 

melakukan OpenVINO™ Hackathon 2019 roadshow dan seleksi 

ketat peserta yang berlomba, gelaran kompetisi OpenVINO™ 

Hackathon 2019 mencapai puncaknya yaitu #AIDEFEST2019 - 

DEMOCRATIZATION OF AI.

SMI mengajak dua belas finalis kompetisi OpenVINO™ 

Hackathon 2019 yang berasal mulai dari mahasiswa hingga 

professional developer untuk unjuk memamerkan karyanya. Di 

samping itu, kami juga mengundang rekan-rekan media untuk 

meliput kemajuan teknologi AI di Indonesia. Karya peserta ini 

menjadi penanda bahwa AI sudah bisa diakses oleh siapa pun 

secara gratis dan teknologi yang dihasilkan merupakan solusi 

dari permasalahan kita.

#AIDEFEST 2019 – 
DEMOCRATIZATION OF AI
Ini adalah aksi nyata untuk menciptakan Indonesia 4.0 dan Digital Transformation. Synnex Metrodata Indonesia (SMI) 

bersama Intel dan Asosiasi Cloud Computing Indonesia (ACCI) menginisiasi sebuah gelaran OpenVINO™ Hackathon 2019. 

Melalui gelaran ini, SMI mengajak seluruh developer di Indonesia untuk merasakan langsung, belajar, dan mengikuti sebuah 

kompetisi Artificial Intelligence (AI) berbasis Computer Vision dengan OpenVINO™ sebagai platform-nya.

Lie Heng, Solution Director PT Synnex Metrodata Indonesia. David Hermawan, Head of IOTG Intel Corporation.

Troy Smith, Director, Global IoT Partners and Distribution Intel 
Corporation.

Herianto, Technical Director PT Synnex Metrodata Indonesia.

T E K S  :  Thomas Himawan Suryanata, Melani Dwi Nastiti F O T O  :  Marcom Synnex Metrodata Indonesia

Acara #AIDEFEST2019 dibuka oleh Lie Heng, Solution 

Director SMI. Lie Heng kembali mengatakan bahwa SMI adalah 

IoT Aggregator di Indonesia. SMI selalu siap menyediakan 

“Market Ready Solutions”, yaitu solusi-solusi yang sudah siap 

pakai, tinggal plug and play. Lalu Lie Heng juga memaparkan 

bagaimana antusiasnya para developer mengikuti kompetisi 

OpenVINO™ Hackathon 2019.

Kemudian David Hermawan, Head of IOTG Intel Corporation, 

menjelaskan bahwa Democratization of AI adalah sebuah 

langkah awal untuk mempercepat adaptasi teknologi AI. Kini 

teknologi AI sudah bisa digunakan oleh semua orang. Intel telah 

menyediakan OpenVINO™ (Open Visual Inferencing and Neural 

Network Optimization) yang tinggal diolah menjadi sebuah solusi 

berbasis computer vision.

Setelah David Hermawan, kini giliran Troy Smith, Director, 

Global IoT Partners and Distribution Intel Corporation. Sama 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6570635313952198657&keywords=%23AIDEFEST2019&originTrackingId=ViYxY4y0%2Bh0PligCbj%2BvHQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6570635313952198657&keywords=%23AIDEFEST2019&originTrackingId=ViYxY4y0%2Bh0PligCbj%2BvHQ%3D%3D
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Seluruh finalis dan pemenang Kompetisi OpenVINOTM bersama dewan juri.

dengan David, Troy juga menekankan pada Democratization 

of Computer and AI. AI tidak hanya milik orang-orang TI atau 

golongan tertentu, melainkan untuk semua orang. Troy juga 

menjelaskan kerja sama strategis antara Intel dan Metrodata 

mengenai IoT Solution Aggregator.

Pembicara berikutnya adalah Herianto, Technical Director 

SMI, yang memaparkan mengenai perjalanan awal hingga akhir 

OpenVINO™ Hackathon 2019. Dimulai dari Jakarta, kota pertama 

OpenVINO™ Roadshow yang disambut sangat antusias oleh 

developer ibu kota. Kemudian berlanjut ke Bandung, Yogyakarta, 

hingga Surabaya. Para developer yang mengikuti kompetisi 

pun memberikan solusi yang sangat bisa untuk diterapkan di 

Indonesia, mulai dari solusi ternak, hingga manufaktur.

Kemudian juga diselenggarakan Konferensi Pers dan Key 

Sponsor Speaker yang dilaksanakan bersamaan, mereka adalah 

Sulistyo Pungky, Product Specialist HPE Indonesia; Bobby 

Willyanto, Product Marketing Microsoft OLP SMI; dan Hartato, 

System Engineer Fortinet Indonesia. Pada konferensi pers rekan 

media disajikan informasi rinci mengenai SMI yang ditunjuk oleh 

Intel sebagai IoT Aggregator, gelaran OpenVINO™ Hackathon 

2019, dan kerja sama antara Intel dan SMI, serta pemenang dari 

kompetisi OpenVINO™ Hackathon 2019.

#AIDEFEST 2019 – Democratization of AI dilanjutkan dengan 

media tour, yaitu mengunjungi booth peserta untuk bertanya 

jawab. Dan penjurian selesai dilakukan guna menyaring dua 

belas peserta menjadi lima peserta untuk melakukan presentasi 

ke pada seluruh hadirin yang hadir.

Gelaran ini masuk ke sesi terakhir. Ada lima peserta 

yang masuk ke Grand Final, yaitu Dycodex dengan solusi 

SmarTernak, Andal Wahana Sinergi dengan Manufacturing Part 

Visual Inspection, Yu Ji Em dengan OpenVINO™ in Livestock, 

Agus Prayudi dengan Surveillance System for Illegal Fishing 

Prevention, dan KMB Micro dengan solusi Strip Eye.

Kelima peserta tersebut melakukan presentasi dan demo 

peranti lunak di hadapan juri. Dimulai dari latar belakang solusi 

hingga ke demo peranti lunaknya. Setelah melewati berbagai 

penilaian ketat oleh dewan juri yang terdiri dari Susanto Djaja, 

Presiden Direktur PT Metrodata Electronics Tbk; Lie Heng, 

Solution Director PT Synnex Metrodata Indonesia; Michael Lin, 

Director Global IOT Scale Channels IOTG, Intel Corporation; 

David Hermawan, Head IOTG Intel Corporation; dan Alex 

Budiyanto, Founder ACCI (Asosiasi Cloud Computing Indonesia), 

maka diputuskan tiga pemenang.

Namun, sebelum pengumuman pemenang, ada juga juara 

favorit yang terpilih berdasarkan like terbanyak di media sosial. 

Tim Smart Bin Unsyiah yang menciptakan solusi A Low-cost 

Smart Bin. Pemenang juara favorit mendapatkan hadiah berupa 

dua Intel NCS (Neural Compute Stick) generasi kedua.

Pengumuman pemenang pun dimulai. Selamat kepada 

Dycodex sebagai juara pertama mendapatkan uang tunai 

Rp50.000.000, Andal Wahana Sinergi juara 2 mendapatkan 

Rp30.000.000, dan Yu Ji Em keluar sebagai juara 3 mendapat 

Rp10.000.000.

Acara kemudian ditutup dengan foto bersama, pembagian 

medali serta sertifikat.

SMI, Intel dan ACCI mengucapkan terima kasih untuk seluruh 

antusiasme dan partisipasi dari seluruh peserta. Mari kita terus 

melangkah menciptakan “Indonesia for Indonesia and Indonesia 

for the World”. 

Pemenang Kompetisi OpenVINOTM Hackathon 2019.

Pemenang Favorit Team

Juara 1 menerima hadiah dari Susanto Djaja, 
Presiden Direktur PT Metrodata Electronics Tbk.
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PT Synnex Metrodata Indonesia 

(“SMI”)—salah satu entitas anak 

Metrodata Group yang fokus di bidang 

Distribusi Teknologi, Informasi dan 

Komunikasi (“TIK”), mengumumkan 

kemitraan strategik dengan Sennheiser, 

perusahaan terkemuka penyedia solusi 

audio premium untuk bisnis yang memiliki 

spesialisasi dalam menggabungkan 

kualitas reproduksi suara high-end audio 

dan kualitas reproduksi suara dengan 

alat bantu dan teknologi terdepan 

dalam pengolahan sinyal digital untuk 

komunikasi state-of-the-art produk-

produk call centers dan penggunaan di 

perkantoran, sama halnya dengan headset 

untuk gaming dan ponsel. Berkantor 

pusat di Ballerup, Denmark, Sennheiser 

Enterprise Solution menunjuk SMI 

sebagai Distributor untuk memasarkan 

Sennheiser Enterprise Solution kategori 

Audio Visual.

Sennheiser Enterprise Solutions 

berfokus pada solusi Unified 

Communication yaitu headset dan 

speakerphones yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan ruang kerja yang 

modern – baik di dalam ruang atau saat 

sedang bekerja jauh dari rumah atau diluar 

ruang. Teknologi suara Sennheiser telah 

dipatenkan termasuk Super Wideband 

Audio™, Activegard® Technology, 

SpeakFocus™, NoiseGard™, WindSafe™ 

and Room Experience™.

SMI akan menawarkan Professional 

Division (Enterprise Solution) yang 

memiliki 3 unsur utama yaitu Impact 

(ditujukan bagi profesional yang menuntut 

kesempurnaan dalam pengalaman 

komunikasi sepanjang hari, setiap hari), 

Adapt (ditujukan bagi profesional yang 

menuntut fleksibilitas dan keleluasaan 

dalam keseharian mereka), dan Expand 

(ditujukan bagi profesional yang menuntut 

kerja sama, tidak mempermasalahkan 

lokasi) ditujukan bagi industri institusi 

kantor pemerintahan dan nirlaba 

organisasi, sekolah & universitas, jasa 

layanan keuangan, perbankan, asuransi, 

perusahaan minyak & gas bumi maupun 

perusahaan yang menyewakan peralatan 

audio dan vidio.

Sebagai distributor Sennheiser 

Enterprise Solution, SMI akan 

memasarkan seri MB 660, SC 160, SC 60, 

SDW 5000, SP 20, SP 220+, SP 30 yang 

akan menyasar segmen SMB, contact 

center, perusahaan yang menerapkan 

sistem open office dan mobile office, 

dimana dan kapan saja kita bekerja 

dengan menggunakan Office 365.

“Kami sangat bangga telah ditunjuk 

oleh Sennheiser sebagai Distributor 

PT Synnex Metrodata Indonesia 
Perluas Jajaran Lini Solusi Enterprise 
Dengan Memasarkan Solusi Sennheiser 
Untuk Pasar Industri Komersial di Indonesia
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untuk memasarkan solusi Sennheiser 

yang akan menyasar pasar industri 

komersial di Indonesia. Tidak hanya 

memiliki lini produk yang variatif, 

Sennheiser merupakan salah satu merek 

yang sudah mendunia. Di era transformasi 

digital, organisasi memerlukan teknologi 

inovatif dengan kualitas yang dapat 

mendukung terhadap perubahan, kinerja 

dan dinamika mobilitas organisasi. 

Sehingga diversifikasi lini produk 

merupakan salah satu strategi agar kami 

dapat lebih maju bersama mitra bisnis 

dengan menawarkan end-to-end solution 

Sennheiser tidak hanya dari sisi fungsi 

pekerjaan, namun juga memiliki peluang 

untuk memilih produk yang berkelas 

dunia”, kata Agus Honggo Widodo, 

Presiden Direktur PT Synnex Metrodata 

Indonesia.

Seah Hong Kiat, Vice President - 

Enterprise Solutions APAC for 

Sennheiser mengatakan: “Kami sangat 

bahagia menyambut kehadiran PT Synnex 

Metrodata Indonesia sebagai mitra 

bisnis terbaru kami di Indonesia untuk 

produk-produk Enterprise Solution kami. 

SMI merupakan salah satu pemimpin 

perusahaan TIK di Indonesia dan memiliki 

strategik aliansi dengan perusahaan 

teknologi kelas dunia. Melalui kemitraan 

ini Sennheiser juga akan meningkatkan 

eksposur terhadap ekosistem mitra 

reseller Metrodata, dan peluang 

terbaik kami untuk mengembangkan 

Contact Centre and Office (CC&O) dan 

terhubung Unified Communications dan 

headsets tanpa kabel dan pangsa pasar 

speakerphones di Indonesia.”

Sennheiser Speakerphone Series
Sennheiser SC 600 Series

Nikmati pengalaman kemampuan audio 

yang luar biasa dalam Headset Premium 

SC600 Series. Anda akan merasakan 

sebuah headset yang dapat diandalkan, 

berkualitas tinggi, dan dirancang khusus 

untuk call handling agar Anda dapat 

berkomunikasi dengan sempurna dan 

mudah bahkan di ruang kantor yang 

ramai.

Sennheiser SP 30 Series

Nikmati conference call secara instan dan 

mudah dengan kualitas tinggi kapan pun dan 

dimana pun. SP30 Series adalah speakerphone 

nirkabel portabel untuk mendukung Anda 

bekerja secara mobile. Kedua-duanya dapat 

digunakan untuk personal dan konferensi 

berukuran sedang hingga 8 peserta atau 

sebagai susunan yang tetap.

Bersama Sennheiser, SMI akan 

memberikan manfaat bagi mitra bisnisnya 

berupa peluang bisnis yang dapat 

meningkatkan pendapatan dan keuntungan. 

Saat ini SMI memiliki pusat distribusi yang 

tersebar di wilayah Indonesia, didukung 

dengan logistik dan tenaga penjualan yang 

kuat, SMI menjamin pelanggannya dengan 

jasa layanan kelas dunia, portofolio produk, 

dan solusi-solusinya. SMI dan Sennheiser 

akan erat bekerjasama menawarkan rangkaian 

solusi melalui channel SMI yang kuat di seluruh 

Indonesia. 

(Sumber: Siaran Pers PT Synnex Metrodata 

Indonesia dan Sennheiser Communication).
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Berkantor pusat di Amerika Serikat, 

EC-Council menunjuk SMI sebagai 

Exclusive Distributor untuk memperluas 

pengembangan pendidikan dan sertifi-

kasi profesi di bidang Cyber Security. 

EC-Council memiliki board member dari 

berbagai industri sebagai subject matter 

expert dalam pengembangan kurikulum 

e-business dan information security skills 

dan juga sertifikasi standar dari American 

Standard Institute serta dukungan salah 

satunya dari Department of Defense USA 

dan CNSS - NSA USA.

Terobosan Baru PT Synnex Metrodata 
Indonesia Hadirkan Solusi Edukasi 
Dalam Bidang Keamanan Siber 
untuk Pangsa Pasar di Indonesia

Keamanan siber merupakan proses 

yang meliputi people, technology 

dan process. Untuk menerapkannya, 

diperlukan upaya dari semua pemangku 

kepentingan. Kita tidak dapat 100 persen 

aman namun setidaknya kita dapat 

memperkecil risiko dari ancaman siber. 

Dalam era Digital Teknologi di mana 

data sudah menjadi aset perusahaan 

dan semakin kompleks, keamanan 

siber merupakan hal penting dan 

harus diterapkan. Serangan siber 

seringkali dirancang menjadi lebih 

F O T O  : Melani Dwi Nastiti

(Dari Kiri-Kanan) Sean Lim, COO EC-Council; Tin Tin Hadijanto, Country Manager, EC-Council Indonesia; Lie Heng, Solution Director & 
Yundi Tenggono, Professional Services Director PT Synnex Metrodata Indonesia.

PT Synnex Metrodata Indonesia 

(“SMI”) — salah satu entitas anak 

PT Metrodata Electronics Tbk yang fokus 

dibidang Distribusi Teknologi, Informasi 

dan Komunikasi (“TIK”), mengumumkan 

kemitraan strategik dalam penyediaan 

solusi sertifikasi keamanan siber dengan 

International Council of E-Commerce 

Consultants (“EC-Council”), perusahaan 

terkemuka di dunia dalam penyedia jasa 

badan sertifikasi keamanan siber yang 

beroperasi di 145 negara di seluruh 

dunia dan 200.000 sertifikasi keamanan 

informasi profesional secara global. 
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Sean Lim, COO EC-Council. Lie Heng, Solution Director PT Synnex Metrodata Indonesia.

rumit dipecahkan dan terorganisir untuk 

menyerang korporasi besar. Semua 

jenis tindakan serangan siber dilakukan 

dengan sengaja untuk mengganggu 

kerahasiaan (confidentially), integritas 

(integrity), dan ketersediaan (availability) 

informasi. Keamanan siber dirancang 

guna melindungi jaringan, komputer, 

program dan data dari serangan siber. Hal 

ini penting dilakukan agar perusahaan 

memahami serta mengurangi risiko 

dengan melindungi seluruh informasi 

dan data yang merupakan aset terbesar 

perusahaan. Keamanan siber yang gagal 

diterapkan akan mengakibatkan masalah 

fatal jika data berpindah ke pihak lain. Dan 

tingkat kesadaran dari seluruh pengguna 

teknologi informasi mengenai keamanan 

siber sangatlah penting.

Diversifikasi portofolio produk yang 

dilakukan SMI merupakan salah satu 

terobosan baru dibidang pendidikan 

dalam pengembangan SDM yang terampil 

dan bersertifikasi khususnya di bidang 

keamanan siber.

“Saat ini SMI merasa bahwa keahlian 

keamanan siber di Indonesia masih 

sangat minim, oleh karena itu diperlukan 

tenaga terampil dan bersertifikasi khusus 

dibidang keamanan siber. Hal ini sangat 

diperlukan seiring dengan perkembangan 

teknologi seperti IoT, AI dan 5G, 

sehingga SMI turut berkontribusi dalam 

mempersiapkan Indonesia Maju dengan 

SDM yang unggul,” ujar Lie Heng, 

Direktur Solusi PT Synnex Metrodata 

Indonesia. 

“Sebagai Exclusive Distributor 

EC-Council, SMI akan menyasar ke 

semua segmen dan industri dalam 

mempersiapkan SDMnya dengan 

mengembangkan business training 

dan sertifikasi dalam bidang keamanan 

sekuriti,” kata Lie Heng menambahkan.

“Kami merasa senang dan 

bersemangat untuk memulai kemitraan 

ini bersama PT Synnex Metrodata 

Indonesia, pemain TIK terbesar di 

Indonesia. Keamanan siber sudah 

menjadi hal yang mendesak bagi setiap 

perusahaan dan kami menawarkan solusi 

terbaik secara komprehensif edukasi 

di bidang keamanan siber. Kami akan 

mengembangkan solusi bisnis edukasi 

di keamanan siber secara holistik dan 

strategis bersama SMI sehingga dapat 

selaras dengan program pemerintah 

mengembangkan SDM yang terampil dan 

menciptakan peluang kerja baru di bidang 

keamanan siber,” ujar Tin Tin Hadijanto, 

Country Manager, EC-Council 

Indonesia.

Sebagai Exclusive Distributor EC-

Council, manfaat lain yang akan diperoleh 

SMI selain memperkaya portofolio yang 

ditawarkan kepada pelanggannya, 

termasuk membuka kesempatan bisnis 

seluas-luasnya sesuai yang diinginkan, 

sehingga SMI dapat meningkatkan 

pendapatan dan keuntungan. SMI 

memiliki pusat distribusi yang tersebar di 

wilayah strategis di Indonesia didukung 

dengan tenaga penjualan dan logistik 

termasuk di dalamnya tim Technical 

Advisor dan Professional Engineers yang 

mampu memberikan solusi bagi mitra 

bisnisnya. SMI juga memastikan dapat 

memberikan ragam layanan produk dan 

solusi dengan kualitas kelas dunia. SMI 

dan EC-Council akan erat bekerjasama 

menawarkan rangkaian solusi melalui 

channel SMI yang kuat di seluruh 

Indonesia (26/9). 

(Sumber: Siaran Pers PT Synnex Metrodata Indonesia dan EC-Council)
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Agus Honggo Widodo, President Director PT Synnex Metrodata Indonesia.

Yundi Tenggono, Professional Service Director; Agus Honggo Widodo, 
President Director PT Synnex Metrodata Indonesia; Sean Lim, COO EC-Council; 
Tin Tin Hadijanto, Country Manager EC-Council Indonesia; dan 
Lie Heng, Solution Director PT Synnex Metrodata Indonesia.

Dilanjutkan oleh Rudy Lumanto, 

Head of Governance National 

Security Operation Center BSSN yang 

memaparkan bahwa pemahaman 

keamanan siber adalah sebuah tiket untuk 

masuk ke dalam dunia keamanan siber. 

“Untuk Indonesia sendiri, masih perlu 

didorong edukasi akan Cyber Security. Hal 

ini perlu dilakukan untuk mempersiapkan 

SDM yang unggul,” kata Rudy Lumanto.

Sean Lim, COO EC-Council 

melanjutkan gelaran tersebut dengan 

memaparkan mengenai A Ticket to The 

Cyber Security World – EC-Council 

Global Transformation on Education. 

Beliau bercerita bahwa kriminalitas 

dalam dunia siber lebih mengerikan dari 

pada dunia fisik. Dunia militer pun sudah 

mengarah kepada cyber-attack daripada 

Melihat jumlah pengguna internet yang 

terus bertambah dan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi, 

PT Synnex Metrodata Indonesia (SMI) 

bersama dengan International Council 

of E-Commerce Consultants (EC-

Council) melakukan kerjasama strategik 

menyediakan solusi sertifikasi keamanan 

siber. Peluncuran bertajuk A Ticket to The 

Cyber Security World digelar di DoubleTree 

by Hilton Hotel, Jakarta, (26/9).

Acara ini dibuka oleh Agus Honggo 

Widodo, President Director PT Synnex 

Metrodata Indonesia, dengan memberi 

sambutan hangat. Dikatakan bahwa 

penambahan portofolio bisnis di bidang 

TIK tentu akan menciptakan fondasi yang 

kokoh dalam SMI. Sebaliknya, akses dan 

pemahaman ke pasar dengan jangkauan 

di seluruh Indonesia, akan menciptakan 

basis bisnis distribusi yang kuat untuk EC-

Council.

Jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 150 juta orang. Seharusnya jumlah ini berbanding lurus 

dengan jumlah pemahaman akan pentingnya keamanan siber

A Ticket To The Cyber Security World

T E K S  :  Thomas Himawan Suryanata, Melani Dwi Nastiti F O T O  :  Thomas Himawan Suryanata
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perang. Sistem kerja EC-Council tidak 

hanya mengajarkan cara bertahan atau 

melindungi diri dari serangan siber, tapi 

sebaliknya, kita akan diajarkan untuk 

meretas sebuah sistem, sehingga akan 

menemukan cara terbaik untuk bertahan 

dari serangan siber.

Lie Heng, Solution Director PT Synnex 

Metrodata Indonesia melanjutkan ge-

laran acara dengan menyampaikan 

topik tentang What Direction of SMI for 

Education and Support for Indonesia 

Society. Lie Heng kembali mengingatkan 

akan posisi Indonesia di tengah majunya 

teknologi dan program-program 

pemerintah untuk mendorong masyarakat 

Indonesia agar menjadi lebih unggul guna 

menghadapi Industry 4.0. Lie Heng juga 

berbicara mengenai arah SMI sebagai 

Indonesia’s Leading and Trusted ICT 

Distribution Company. Dengan memiliki 

berbagai portofolio bisnis TIK SMI dapat 

memberikan All in One Solution dari 

bidang edukasi hingga sertifikasi Cyber 

Security.

Gelaran yang berlangsung dari siang 

hari itu dilanjutkan dengan keynote 

speaker terakhir, yaitu Tin Tin Hadijanto, 

Country Manager EC-Council Indonesia 

yang membawakan topik mengenai 

10 Years Development on Indonesia 

Cyber Security Education. Betapa EC-

Mitra bisnis PT Synnex Metrodata Indonesia.

Rudy Lumanto, Head of Governance 
National Security Operation Center BSSN.

Lie Heng, Solution Director 
PT Synnex Metrodata Indonesia.

Sean Lim, COO EC-Council. Tin Tin Hadijanto, Country Manager 
EC-Council Indonesia.

Council sudah ada di Indonesia selama 

10 Tahun. Tumbuh dan berkembang 

bersama masyarakat Indonesia akan terus 

dilakukan EC-Council, namun kini perlu 

dilakukan percepatan edukasi mengingat 

majunya adaptasi teknologi di Indonesia.

Even ini kemudian dilanjutkan dengan 

pemberian penghargaan kepada mitra 

bisnis EC-Council yang selama ini sudah 

turut membantu menghadirkan solusi 

edukasi keamanan siber di Indonesia. 
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Authorized Distributor untuk memperluas pendistribusian 

produk unggulannya yaitu Uniarch di seluruh Indonesia yang 

merupakan salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat di 

Asia Tenggara.

Uniarch merupakan produk inovasi Uniview yang ditujukan 

bagi pangsa pasar pemula dimana tren pasar teknologi IP 

semakin meningkat diikuti dengan kebutuhan CCTV IP di pasar 

ritel. Saat ini CCTV IP untuk kalangan menengah ke bawah masih 

belum tergarap dengan maksimal sehingga Uniview berinisiatif 

menghadirkan Uniarch bagi kalangan pemula, sebuah produk 

berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau dan easy to use.

PT Synnex Metrodata Indonesia 
Perkuat Jajaran Sistem Keamanan 
Dengan Memasarkan Produk 
UNIARCH di Indonesia 
Sebagai Authorized Distributor
F O T O  : Marcom SMI

(Dari Kiri-Kanan) Tom Xu, Technical Director Uniview; Jimmy Makmur, General Product Manager PT Synnex Metrodata Indonesia; Frank Pan, 
Country Manager Uniview.

PT Synnex Metrodata Indonesia (“SMI”) - salah satu entitas 

anak PT Metrodata Electronics Tbk yang fokus di bidang 

Distribusi Teknologi, Informasi dan Komunikasi (“TIK”), pada 

22 Oktober 2019 mengumumkan kemitraan strategik dengan 

perusahaan Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd (“Uniview”) - 

perusahaan manufaktur solusi pengawasan kelas dunia yang 

menjadi pelopor video pengawasan dengan teknologi IP. 

Berbasis generasi IP yang sangat kuat, Uniview tidak pernah 

berhenti menciptakan inovasi untuk menghasilkan produk 

berteknologi terdepan yang disesuaikan dengan kebutuhan 

konsumen dan menyediakan solusi keamanan yang terbaik 

dan menyeluruh. Untuk memberikan akses mudah kepada 

pelanggan di Indonesia, Uniview menunjuk SMI sebagai 



Oktober 2019

35S O L U S I D I N A M I K A F O K U S

Frank Pan, Country Manager Uniview. Tom Xu, Technical Director Uniview.

Uniarch memiliki konsep CCTV 

berbasis IP dengan fitur dan teknologi 

terdepan, didukung dengan proteksi 

keamanan yang tinggi, jarak POE (Power-

of-Ethernet) mencapai 250m, solusi Ultra 

265 yang dapat menghemat bandwidth 

sampai dengan 95% dan teknologi 

pixelsense. Produk-produk Uniarch yang 

akan didistribusikan oleh SMI adalah 

IPC-B112-PF40, IPC-T112-PF28 kamera 

IP outdoor dan indoor dengan casing 

bullet dan eyeball, dilengkapi dengan 

perekam yang andal, NVR-104LB-P4, 

NVR-108LB-P8 yang memiliki 4/8 channel 

input dengan teknologi POE. Seluruh 

varian tersebut dapat digunakan di rumah 

maupun tempat usaha.

“Saat ini kesadaran atas keamanan 

semakin tinggi sehingga kami perlu 

memperluas serta memperkaya jajaran 

solusi sistem keamanan yaitu solusi video 

pengawasan (CCTV) untuk entry level 

yang sangat cocok dengan kebutuhan 

keamanan di segmen konsumer dengan 

keunggulan mudah dalam instalasi serta 

biaya yang sangat terjangkau. Kami 

sangat senang atas penunjukan ini karena 

menjadikan kami semakin kuat sebagai 

distributor penyedia solusi end-to-end 

di Indonesia yang akan kami tawarkan 

kepada mitra bisnis kami,” kata Ronaldy 

Suhendra, Distributions Business 

Director, PT Synnex Metrodata 

Indonesia.

“Indonesia adalah negara terbesar 

ke-4 di dunia dengan kebutuhan CCTV 

yang terus meningkat dan sebagai negara 

pertama di Asia Tenggara untuk pangsa 

pasar produk Uniarch. Uniview melihat 

kesempatan ini dan menghadirkan 

Uniarch bagi kalangan pemula. Melalui 

penunjukan PT Synnex Metrodata 

Indonesia (“SMI”) sebagai distributor 

resmi untuk memasarkan produk CCTV 

di Indonesia, SMI akan memasarkan 

Uniarch melalui channel distribusi yang 

komprehensif. Dengan pelayanan yang 

prima didukung tim yang handal, kami 

yakin SMI dapat memberikan kontribusi 

positif pada Uniarch,” kata Frank Pan, 

Indonesia Country Manager, Zhejiang 

Uniview Technologies. Co., Ltd.

Dengan memiliki tiga konsep utama 

dari Uniarch yaitu optimal price, reliable 

quality guarantee, dan easiest-to-use, 

manfaat lain yang akan diperoleh SMI 

selain memperkaya portofolio yang 

ditawarkan kepada pelanggannya yaitu 

membuka kesempatan bisnis seluas-

luasnya sesuai yang diinginkan, sehingga 

SMI dapat meningkatkan pendapatan 

dan keuntungan. SMI memiliki pusat 

distribusi yang tersebar di wilayah 

strategis di Indonesia didukung dengan 

tenaga penjualan dan logistik termasuk 

didalamnya tim Technical Advisor dan 

Professional Engineers yang mampu 

memberikan solusi bagi mitra bisnisnya. 

SMI juga memastikan dapat memberikan 

ragam layanan produk dan solusi dengan 

kualitas kelas dunia. SMI dan Uniview akan 

erat bekerjasama menawarkan rangkaian 

solusi melalui channel SMI yang kuat di 

seluruh Indonesia. 

(Sumber: Siaran Pers PT Synnex Metrodata Indonesia dan Uniview)
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Jimmy Makmur, General Product Manager, 
PT Synnex Metrodata Indonesia.

Yulius Aryakusumah, Distributions Channel Director, 
PT Synnex Metrodata Indonesia.

PT Synnex Metrodata Indonesia (SMI) 

bersama dengan Uniarch mengadakan 

Partner Gathering dengan tema “Take IP 

to the Next Level with Uniarch”. Produk 

baru keluaran Uniview ini siap menjawab 

kebutuhan pasar video surveillance 

Indonesia. Acara dibuka oleh Jimmy 

Makmur, General Product Manager, 

PT Synnex Metrodata Indonesia yang 

dilanjutkan oleh Opening Speech dari 

Yulius Aryakusumah, Distributions 

Channel Directors, PT Synnex Metrodata 

Indonesia. Beliau menyambut para partner 

dan memaparkan mengenai rencana 

ke depan SMI bersama Uniarch, bahwa 

Uniarch sudah siap masuk ke jajaran 

produk market ready solutions SMI.

Gelaran acara tersebut dilanjutkan 

kembali oleh Jimmy Makmur yang 

Kemasifan perkembangan teknologi membawa video surveillance ke level selanjutnya. Uniarch sebagai pelopor 

video surveillance IP bersama Synnex Metrodata Indonesia meluncurkan produk barunya untuk pasar Indonesia.

Take IP to the Next Level with UNIARCH

T E K S  :  Thomas Himawan Suryanata F O T O  :  Marcom SMI

menjelaskan ada beberapa produk yang 

akan dipasarkan oleh SMI. Di antaranya 

adalah IPC-B112-PF28(40), IPC-D112-

PF28(40), IPC-T112-PF28(40). Jajaran 

produk tersebut adalah CCTV IP khusus 

untuk indoor dan outdoor. Uniarch melalui 

SMI akan masuk ke segmen pemula, di 

mana CCTV IP tersebut adalah produk 

yang sangat mudah diaplikasikan, harga 

yang sangat terjangkau, dan garansi 

kualitas yang terbaik.

Giliran Julia Lin, Retail Sales 

Manager Uniview maju ke depan untuk 

menyampaikan sekilas mengenai 

Uniview dan Uniarch. Uniview sudah 

ada di Indonesia beberapa tahun lalu, 

sedangkan produk Uniarch barulah 

sekarang menunjuk SMI sebagai 

distributornya. Julia juga mengharapkan 

kerjasama yang baik antar dua 

perusahaan, dimana nama SMI sudah 

tidak asing lagi di dunia TIK, begitu juga 

dengan Uniview yang sudah masuk ke 

posisi terbesar ke-4 untuk manufaktur 

video surveillance IP.

Setelah Julia Lin, David Rumapea, 

Technical Manager Uniview berbicara 

secara teknis mengenai keunggulan 

produk Uniarch. Uniview juga membawa 

showcase beberapa produk Uniarch 

tersebut, sehingga para partner dapat 

melihatnya langsung. David memaparkan 

mengenai spesifikasi kunci yang dimiliki 

Uniarch, yaitu proteksi keamanan yang 

tinggi, jarak POE (Power-of-Ethernet) 

mencapai 250m, solusi Ultra 265 yang 

dapat menghemat bandwidth sampai 

dengan 95% dan teknologi pixelsense. 
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Julia Lin, Retail Sales Manager, Uniview. David Rumapea, Technical Director Uniview Indonesia.

Juga dilengkapi dengan perekam andal, 

NVR-104LB-P4, NVR-108LB-P8 yang 

memiliki 4/8 channel input dengan 

teknologi POE. Seluruh varian tersebut 

dapat digunakan di rumah maupun 

tempat usaha.

Foto bersama tim SMI dan Uniarch.

Acara kemudian dilanjutkan dengan 

Promo Time, di mana SMI dan Uniview 

menawarkan promo menarik kepada para 

partner yang hadir. Untuk Anda yang tidak 

dapat hadir kemarin, dapat menghubungi 

kami perihal promo ini. Gelaran lalu 

ditutup dengan pembagian Door prize 

dan makan malam bersama (22/10). 
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Program pelatihan ‘bebas biaya’ ini 

ditujukan bagi lulusan D3/D4/S1 di bidang 

Teknologi Informasi dan Komunikasi dan 

MIPA - khususnya yang belum bekerja 

agar dapat diarahkan memiliki kompetensi 

secara profesional sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam menghadapi Revolusi 

Industry 4.0.

Batch-1 dibuka pada bulan 

Agustus 2019. Sebanyak 35 orang 

lolos administrasi dalam seleksi awal. 

Kemudian 14 orang dinyatakan lulus 

dan lolos untuk mengikuti program awal 

yang dimulai 9 September 2019 selama 

2 bulan. Mereka yang berhasil mengikuti 

Metrodata Coding Camp Free Course 

Java Programming berasal dari Jakarta, 

Metrodata Coding Camp: 
Free Course Java Programming
T E K S  :  Adi Prakosa, Melani Dwi Nastiti F O T O  :  Joko Santosa

Metrodata melalui entitas anak PT Mitra 

Integrasi Informatika (MII) membuat 

terobosan baru dalam pelatihan 

pemrograman melalui Metrodata Coding 

Camp dengan menyelenggarakan 

Program Kursus Pemrograman Java 

Gratis yang ditujukan bagi masyarakat di 

Indonesia. Program tersebut merupakan 

progam tambahan dari program-

program yang sudah ada sebelumnya di 

Metrodata Coding Camp yaitu Internship 

Program, Bootcamp Program dan 

Bootcamp on Campus Program yang 

sudah dilaksanakan sejak tahun 2014. 

Perencanaan program-program tersebut 

dirancang guna mencetak generasi 

Talenta Digital khususnya dalam bidang 

pemrograman, yang saat ini sudah 

menghasilkan lebih dari 400 programmer 

baru sejalan dengan Revolusi Industry 4.0.

Yogyakarta, Salatiga, Karawang, Bandung 

dan Sumatra Utara.

Selama pelatihan, pada 1 bulan 

pertama peserta mendapat pembelajaran 

tentang pemrograman Java, dan 1 bulan 

berikutnya dilatih dalam sebuah proyek 

untuk membuat produk berupa aplikasi. 

Setelah itu, peserta juga akan dilatih cara 

mengelola/manajemen sebuah proyek, 

SDLC, termasuk bagaimana cara mereka 

memaparkan sebuah produk kepada 

pelanggan.

Peserta yang lulus dengan baik dalam 

program Metrodata Coding Camp Free 

Course Java Programming, mendapat 

peluang menjadi karyawan Metrodata 

(2/9). 

Peserta Metrodata Coding Camp Free Course Java Programming bersama IT Trainer.

Peserta tekun belajar pemrograman.



Oktober 2019

39S O L U S I D I N A M I K A F O K U S

PT Bank BTPN Tbk

Semakin Unggul dengan 
Digital Bank

Use Case

T E K S : Media Vista

Mengubah hidup berjuta masyarakat Indonesia menjadi Visi Bank BTPN. 

Salah satu cara yang ditempuh dengan memperkuat pelayanan perbankan berbasis digital.

Joko Kurniawan, IT Integration Service Solution Head Bank BTPN.

F O T O : Melani Dwi Nastiti

Kemajuan teknologi yang sejalan dengan meningkatnya 

pengguna telepon pintar mendorong sektor perbankan 

mengeluarkan layanan internet banking dan mobile banking. 

Layanan perbankan berbasis teknologi informasi selain memberi 

kemudahan dalam melakukan berbagai transaksi keuangan, juga 

bertujuan memberi kemudahan masyarakat Indonesia untuk 

mengakses layanan perbankan.

Semangat untuk memudahkan masyarakat mengakses 

layanan perbankan didasari berbagai temuan bahwa mayoritas 

penduduk Indonesia, masih belum tersentuh layanan perbankan. 

Temuan ini cukup membuat miris karena Indonesia merupakan 

negara terbesar di Asia dengan jumlah penduduk yang banyak.

Pelayanan perbankan berbasis digital dimanfaatkan dengan 

baik oleh Bank BTPN dengan meluncurkan aplikasi life finance 

bernama Jenius. Produk terbaru dari Bank BTPN ini berhasil 

menarik perhatian digital savvy, khususnya kaum muda di 

Indonesia. Dalam rentang waktu tiga bulan sejak diluncurkan 

pada akhir 2016, 85.000 akun baru telah menjadi nasabah Bank 

BTPN melalui Jenius. Kehadiran digital banking ini membantu 

mendorong inklusi keuangan di Indonesia.

Bank yang didirikan di Bandung, pada 1958 ini bernama Bank 

Pegawai Pensiunan Militer (Bapemil). Memperoleh izin sebagai 

bank komersial pada 1960, Bapemil melayani masyarakat 

berpendapatan rendah seperti pensiunan, pelaku usaha 

mikro kecil dan menengah (UMKM), serta komunitas produktif 
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prasejahtera (mass market). Pergantian nama dari Bapemil 

menjadi Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN) terjadi pada \ 

1986.

BTPN mencatatkan diri di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

2008. Dalam penawaran umum saham perdana (IPO) di BEI, 

BTPN melepas 71,6 persen saham kepada TPG Nusantara S.a.r.l 

dan menjadikan bank ini dengan nilai aset mencapai Rp13,7 

triliun. Dengan pendanaan baru yang didapat dari penjualan 

saham, BTPN melakukan berbagai inovasi bisnis untuk 

melengkapi portofolio layanan perbankan pensiunan yang telah 

dirintis sejak awal pendiriannya.

Setelah diakuisisi oleh TPG Nusantara S.a.r.l, BTPN 

meluncurkan unit bisnis yang berfokus pada pelayanan pelaku 

usaha mikro pada 2009. Mengusung nama BTPN Mitra Usaha 

Rakyat, unit bisnis ini berkembang pesat hanya dalam waktu satu 

tahun. Hal ini terlihat dengan dibukanya 539 kantor cabang yang 

tersebar di seluruh Indonesia. Pertumbuhan kredit mitra usaha 

rakyat mencapai angka Rp2,3 triliun di akhir tahun.

Inovasi bisnis yang dilakukan BTPN dengan menghadirkan 

layanan baru ternyata ampuh dalam mendongkrak kemajuan 

perusahaan. Tak butuh lama bagi BTPN untuk menempatkan diri 

sebagai bank peringkat ke-5 dalam jumlah cabang, peringkat 

ke-6 dalam jumlah karyawan, dan peringkat ke-10 terbesar dalam 

kapitalisasi pasar di Indonesia.

Sejumlah produk baru seperti Daya dan Sinaya diluncurkan 

BTPN pada 2011. Kehadiran Daya bertujuan melengkapi 

layanan Mitra Usaha Rakyat yang sudah diluncurkan dua 

tahun sebelumnya. Daya merupakan program pemberdayaan 

berkelanjutan yang menyasar pangsa pasar komunitas produktif 

prasejahtera. Sedangkan Sinaya merupakan program pendanaan 

yang terintegrasi dengan inisiatif Daya. Menyadari semakin 

pesatnya pertumbuhan serta semakin meningkatnya jumlah 

nasabah yang dilayani, BTPN meningkatkan pelayanannya 

dengan menambah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) PRIMA dan 

jaringan ATM Bersama.

Pada tahun yang sama, uji coba bisnis perbankan komunitas 

syariah berhasil dirampungkan BTPN. Dengan nama BTPN 

Syariah – Tunas Usaha Rakyat, BTPN memperluas cakupan 

pelayanannya kepada masyarakat yang menginginkan 

uang mereka dikelola melalui manajemen berbasis syariah. 

Pertumbuhan pelayanan perbankan dengan metode syariah ini 

terbilang sangat pesat. Hingga akhir 2012, BTPN telah dipercaya 

oleh 28.927 sentra komunitas yang tersebar di Banten, Jawa 

Barat, dan Jawa Timur dan memberdayakan 444.000 nasabah.

Power By Digital
Bank BTPN menghadirkan layanan perbankan yang mampu 

diakses menggunakan telepon genggam setelah berhasil 

melakukan uji coba mobile banking pada 2012. Pada awal 2013, 

BTPN meluncurkan BTPN Wow!

Senapas dengan tujuan Bank BTPN untuk memberikan 

makna lebih dalam hidup rakyat Indonesia, kehadiran BTPN 

Wow! bertujuan membuka akses layanan keuangan bagi 

masyarakat yang belum terlayani industri perbankan. Layanan 

perbankan yang praktis dan terjangkau serta dapat diakses 

melalui telepon genggam merupakan bagian dari program 

Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka 

Keuangan Inklusif) yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK). Bank BTPN merupakan salah satu dari tujuh bank yang 

dipilih OJK untuk memberikan pelayanan keuangan tanpa 

cabang (branchless bank).

IT Integration Service Solution Head Bank BTPN, Joko 

Kurniawan menjelaskan, BTPN Wow! diperuntukkan untuk 

masyarakat kelas ekonomi ke bawah dengan wilayah cakupan 

pelayanan hingga pelosok-pelosok desa. Hal ini dilakukan 

untuk menjangkau mass market di seluruh wilayah di Indonesia. 

Untuk mengakses layanan ini tidak dibutuhkan telepon pintar. 

Dengan menggunakan telepon genggam jaringan GSM dan 2G, 

masyarakat bisa mendaftar sekaligus menggunakannya.

“Untuk mengakses BTPN Wow! tidak membutuhkan 

teknologi yang high end, bisa digunakan dengan USSD platform, 

seperti aktivitas mengecek pulsa. Layanan ini bebas pulsa. 

Nasabah tidak dikenakan pemotongan pulsa untuk mengakses 

layanan ini,” ujar Joko.

Dengan menggunakan layanan ini, transaksi perbankan 

seperti pembukaan rekening, mengecek saldo, melakukan 

peminjaman, setor, dan tarik tunai, dapat dilakukan hanya 

dengan telepon genggam sederhana. BTPN Wow! juga dapat 

digunakan untuk melakukan berbagai transaksi keuangan seperti 

membayar tagihan listrik dan membayar tagihan kendaraan 

bermotor. Bahkan masyarakat yang memiliki uang tunai dan ingin 

menabung tidak perlu mendatangi kantor cabang BTPN. Cukup 

dengan mendatangi agen BTPN Wow!

Direktur Utama Bank BTPN pada masa itu, Jerry 

Ng menyempurnakan visi dan misi Bank BTPN dengan 

menambahkan Power By Digital. Tren sektor perbankan sudah 

mengarah kepada digital bank atau branchless bank. Melalui 

produk-produknya, Bank BTPN sedang mengarah ke pelayanan 

keuangan tanpa kantor dengan menggunakan produk-produk 

digital bank. Saat ini BTPN memiliki dua produk untuk pelayanan 

keuangan tanpa kantor: BTPN Wow! dan Jenius.

Berbeda dengan BTPN Wow! yang ditujukan untuk 

masyarakat kelas menengah ke bawah, Jenius dihadirkan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang melek terhadap 

perkembangan digital (digital savvy). Calon pengguna yang 

ingin mendaftar Jenius tidak perlu mendatangi kantor cabang 

Bank BTPN. Setelah mengunduh aplikasi Jenius dan melakukan 

registrasi secara online, proses Know Your Customer Principle 

(KYC) dapat dilakukan dengan melakukan perjanjian tatap muka 

dengan petugas Jenius atau melalui remote KYC dengan video call.
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Tiga tahun sejak diluncurkan, pengguna Jenius mencapai 

lebih dari 1.6 juta nasabah. Kelebihan yang ditawarkan aplikasi 

life finance ini selain memudahkan transaksi keuangan seperti 

cek saldo, mutasi rekening, transfer, pembelian pulsa, dan token 

listrik melalui telepon genggam, Jenius dilengkapi dengan fitur 

manajemen keuangan. Terdapat tiga fitur yang akan membantu 

penggunanya dalam mengelola keuangannya, Flexi Saver, 

Dream Saver, dan Maxi Saver.

“Jenius memungkinkan nasabah melakukan personalize 

seperti mengatur limit transaksi. Fitur Dream Saver membantu 

nasabah mewujudkan keinginannya dengan mengeset di angka 

tertentu, otomatis simpanan akan didebit setiap hari hingga dana 

terkumpul,” kata Joko.

Tulang Punggung Produk Digital Bank BTPN
Bank BTPN menggunakan banyak teknologi untuk 

mengembangkan produk-produk digitalnya tersebut. Namun, 

seperti yang diungkapkan oleh Joko, yang menjadi backbone-

nya adalah middleware webMethods dari Software AG.

webMethods digunakan untuk mengintegrasikan channel 

dengan back end yang ada di Bank BTPN seperti core banking, 

card management system, switching, dan data warehouse. 

Dengan platform pengintegrasian dari WebMethods Software 

AG ini, Bank BTPN dapat menghubungkan sistem dan aplikasi di 

seluruh kantor cabang sehingga mampu memberikan pelayanan 

terbaik kepada nasabah di seluruh Indonesia.

Penggunaan webMethods sebetulnya sudah dilakukan 

Bank BTPN sejak 2012 dengan menggandeng Software AG 

untuk membantu mengembangkan produk digital bank. Namun, 

seiring perkembangan teknologi dan perubahan yang semakin 

cepat membuat Bank BTPN memutuskan untuk meng-upgrade 

webMethods-nya dari versi 9.6 ke versi 10 pada 2016 lalu. Dalam 

versi terbaru ini, Software AG memperkenalkan microservices 

runtime atau Digital Business Platform (DGB) yang sangat sesuai 

dengan kebutuhan produk digital Bank BTPN.

Menurut Joko, pengalaman Bank BTPN dengan Software 

AG selama ini berjalan sangat baik. Selaku principle dari 

webMethods yang digunakan, Bank BTPN melihat upaya 

Software AG untuk terus meningkatkan layanannya. Hal ini 

terlihat dengan improvement di versi 10.03 yang terjadi efisiensi 

dari penggunaan memory dan size daripada runtime.

Dengan memanfaatkan webMethods Microservices 

Container, infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki Bank 

BTPN semakin kokoh sehingga pelayanan transaksi keuangan 

secara real time melalui mobile banking dapat berjalan optimal. 

Manfaat lainnya dengan pengintegrasian sistem di internal 

perusahaan dapat menurunkan biaya operasional kantor cabang. 

Rasio kesalahan pun secara langsung menurun sebab semua 

dilakukan secara otomasi, minor intervensi dari manusia.

Versi terbaru webMethods yang dirilis Sofware AG 

memungkinkan Bank BTPN menggabungkan unit development 

dan unit operation (DevOps) ke dalam satu unit. Manfaat 

yang didapat dengan diimplementasikannya DevOps adalah 

berhasil menghapus staging di dalam perusahaan sehingga 

mempercepat pelayanan kepada nasabah.

Era digital khususnya produk digital bank mengubah cara 

pandang konsumen dalam melihat pelayanan perbankan. 

Senada dengan perubahan cara pandang tersebut, industri 

perbankan harus bisa meningkatkan pelayanan agar dapat 

memenuhi kebutuhan konsumennya. Joko menilai, saat ini 

sektor perbankan dituntut untuk melakukan semua pelayanan 

serba cepat karena mengejar value konsumen. Terhambatnya 

pelayanan kepada konsumen yang disebabkan birokrasi sama 

saja menghambat value kepada nasabah.

Dari sisi konsumen, Joko mengatakan, manfaat 

menggunakan webMethods dari Softaware AG sebagai tulang 

punggung sistem digital Bank BTPN, memang tidak dapat 

dirasakan secara langsung oleh nasabah. “Tapi, dengan sistem 

yang prima, kami bisa membantu nasabah dengan menyediakan 

fitur-fitur yang memiliki keandalan, cepat, dan availability-nya 

tinggi,” jelas Joko.

Dalam proses pengimplementasian webMethods dan 

DevOps ini, Bank BTPN menggandeng PT Mitra Integrasi 

Informatika (MII), salah satu entitas anak Metrodata Group. Joko 

sampaikan, terpilihnya MII sebagai partner dalam melaksanakan 

implementasi ini tidak terlepas dari pengalaman Bank BTPN 

bekerja sama dengan Metrodata Group, yang menurutnya selalu 

berlangsung dengan sangat baik.

Joko mengatakan selama proses implementasi, pihak MII 

memberikan pendampingan yang cukup berarti. Termasuk ketika 

proses implementasi telah selesai sepenuhnya. 

Permasalahan:
1. Banyak masyarakat yang belum terlayani industri perbankan.

2. Pembukaan rekening baru masih dilakukan di kantor cabang.

3. Layanan konvensional dirasa lambat sehingga tidak sesuai 

dengan kebutuhan nasabah yang ingin serba cepat.

Solusi:
Menggunakan webMethods Software AG memperkokoh infrastruktur 

teknologi informasi dan meningkatkan pelayanan produk digital 

Bank BTPN kepada nasabah.

Manfaat yang Didapat:
1. Meningkatnya pengguna layanan perbankan.

2. Pembukaan rekening dapat dilakukan melalui telepon genggam.

3. DevOps mempercepat pelayanan kepada nasabah.

4. Meminimalisir terjadinya kesalahan karena semua dilakukan 

otomasi.

5. Nasabah dapat menggunakan fitur yang andal, cepat, dan mudah. 
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Yellow Card. Kartu Observasi HSE

Apa itu Yellow Card?
Metrodata Group secara berkelanjutan melaksanakan berbagai 

program dan pelatihan untuk mendukung kebijakan-kebijakan 

Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lindung Lingkungan (K3LL) 

sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan kerja. 

Dalam mengimplementasikan program-program K3LL, Metrodata 

Group berpedoman pada prinsip zero accident atau kecelakaan 

kerja nihil.

Salah satu program yang diterapkan adalah penggunaan 

Yellow Card. Yellow Card adalah sistem yang digunakan oleh 

Metrodata Group untuk melakukan identifikasi bahaya yang 

ada di sekitar lingkungan kerja, sehingga dapat meningkatkan 

kepedulian para karyawan terhadap K3LL.

Health, Safety & Environment (HSE)

Tujuan dari penggunaan Yellow Card adalah melatih 

karyawan untuk melakukan identifikasi bahaya yang ada di 

sekitar tempat kerja dengan mengisi kartu Yellow Card melalui 

aplikasi Metrodata Portal. Secara otomatis data akan terkirim 

ke Tim HSE untuk didata dan diteruskan ke Divisi terkait untuk 

melakukan langkah perbaikan. Di samping itu juga untuk 

mencegah terjadinya kecelakaan kerja, sakit/penyakit akibat 

kerja, dan semua kejadian yang dapat menimbulkan hampir 

celaka maupun dapat menimbulkan cidera, kerusakan harta 

benda dan lingkungan.

Saat karyawan dapat mengidentifikasikan bahaya di sekitar 

tempat kerja, karyawan tersebut dapat mengisi Yellow Card 

dengan informasi tentang lokasi, tanggal dan jam, tipe kejadian, 

ringkasan, uraian kejadian, potensial risiko, bukti foto/lampiran, 

dan saran tindakan perbaikan.
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Adapun penerapan Yellow Card adalah:

Apabila kita melihat kondisi tidak aman dan tindakan 

tidak aman, maka pekerjaan tersebut harus segera 

dihentikan, sehingga kecelakaan kerja dapat dicegah.

Melakukan komunikasi dengan orang yang 

berperilaku tidak aman tersebut, disertai pemberian 

umpan balik yang bersifat korektif agar karyawan 

tersebut sadar dan tidak mengulangi kembali.

Melaporkan dengan mengisi Yellow Card.

Jenis-jenis kejadian:

1. Kondisi tidak aman (Unsafe Condition)
 Merupakan faktor lingkungan fisik yang dapat 

menimbulkan kecelakaan. Contoh: pegangan pintu rusak, 

roda kursi kerja rusak, kabel power tergenang air, dan lain-

lain.

2. Tindakan tidak aman (Unsafe Act)
 Merupakan perilaku atau kesalahan yang dapat 

menimbulkan kecelakaan. Contoh: ceroboh, berdiri di 

atas kursi beroda untuk mengambil barang diatas almari, 

membuang sampah sembarangan, dan lain-lain.

3. Hampir celaka (Near miss)
 Merupakan kejadian yang tidak diinginkan, dalam 

keadaan yang sedikit berbeda, dapat mengakibatkan 

bahaya cidera pada manusia, kerusakan properti, atau 

kerugian sumber daya yang tidak diinginkan.

4. Kecelakaan Kerja (Accident) 
 Merupakan kejadian yang menyebabkan cidera, sakit/

penyakit, atau kematian.

Salam sehat salalu. 

Siti Heni Isminingsih

Strategic Pre-Sales 1 - HSE Officer
Siti.Isminingsih@mii.co.id
contact@mii.co.id

mailto:Siti.Isminingsih@mii.co.id
mailto:contact@mii.co.id
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PT Metrodata Electronics Tbk bekerjasama 

dengan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 

mengadakan kuliah umum bagi mahasiswa 

Fakultas Teknik Informatika.

Kuliah umum yang dihadiri kurang lebih 

175 orang mahasiswa berlangsung santai di 

luar ruang. Ignatius Adi Wiranto, Technical 

Consulting Manager, PT Soltius Indonesia hadir 

sebagai pembicara dengan membawakan 

materi mengenai “Career Path for Fresh 

Graduate in Technology Industry” didampingi 

dengan Fabiana Adi Kusumaningrum dan 

Adella Putri Christian Lay, Talent Acquisition 

Specialist Metrodata Group. 

Kuliah Umum dan Campus Hiring 
Metrodata Group 
di Fakultas Teknik Informatika 
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
T E K S  :  Olivia Darmawan, Melani Dwi Nastiti F O T O  :  HR Metrodata

Suasana outdoor kuliah umum.

Ignatius Adi Wiranto, Technical 
Consulting Manager PT Soltius 
Indonesia (kanan) menerima plakat 
ucapan terima kasih yang diserahkan 
oleh Robertus Adi Nugroho, S.T., 
M.Eng., Kepala Prodi Teknik Informatika.

Ignatius Adi Wiranto, Technical 
Consulting Manager PT Soltius Indonesia 
saat memberikan kuliah umum.

Insight HR

Dalam kuliah umumnya, Adi membeberkan 

tentang tren Industry 4.0, peluang apa saja 

yang dapat diperoleh di industri TI serta jenis 

pekerjaannya. Selain itu juga tentang tantangan 

dalam menemukan dan meraih mimpi agar 

dapat berkarir di bidang TI termasuk dalam 

memetakan ketrampilan yang kita miliki. Dan 

inti sari dari kuliah umum tersebut adalah 

revolusi industri menjadi peluang besar bagi 

orang-orang yang berkarir dalam bidang TI. 

Setiap orang memiliki keunikan sendiri 

seperti berbagai ketrampilan, sikap dan 

kebutuhan, sehingga kita dapat memilih 

karir sesuai keinginan, dan tidak mengikuti 

yang orang lain lakukan, karena kita memiliki 

kemampuan sendiri. Selain itu tidak lupa untuk 

selalu berdoa dan melakukan yang terbaik. 

Kuliah umum pun diakhiri dengan tanya jawab.

Setelah kuliah umum, diadakan acara 

Campus Hiring bagi mahasiswa tingkat akhir 

maupun yang sudah menyelesaikan sidang 

skripsi sebagai bagian dari proses seleksi dan 

rekrutmen (30/8). 
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Sharing Session dalam Inagurasi XIX 
Institut Teknologi Del, Silangit
T E K S  :  Olivia Darmawan, Melani Dwi Nastiti F O T O  :  Tim HR Metrodata

Mahasiswa Baru Institut Teknologi Del yang dikukuhkan.

Insight HR

Sebagai apresiasi kerjasama yang sudah terjalin selama ini, 

PT Metrodata Electronics Tbk (Metrodata) - yang merupakan 

salah satu perwakilan industri dan pengguna lulusan Institut 

Teknologi Del (IT Del) Silangit, Sumatra Utara mendapat 

kehormatan menghadiri acara Inagurasi XIX Institut Teknologi Del 

dengan tema Learning Innovation in the Industrial Revolution 4.0: 

21st Century Skills for Millennial Generation.

Dalam acara tersebut, Metrodata Group mendapat 

kesempatan untuk berbagi cerita bersama mahasiswa-

mahasiswa tahun ketiga dan keempat IT Del Silangit yang 

disampaikan oleh Lie Heng, Solution Director PT Synnex 

Metrodata Indonesia. Lie Heng membuka sharing session 

dengan memperkenalkan profil Metrodata dan dilanjutkan 

dengan sharing tentang seputar teknologi informasi serta tanya 

jawab tentang persiapan untuk menghadapi dunia kerja. Sekitar 

377 mahasiswa yang hadir terlihat fokus dan antusias mengikuti 

keseluruhan acara sharing session Metrodata Group (6/9). 

Mahasiswa yang mengikuti sharing session Metrodata Group.
Lie Heng, Solusi Direktur PT Synnex Metrodata Indonesia sedang 
memberikan sharing session.
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Metrodata hadir di 
Politeknik Caltex Riau
T E K S  :  Olivia Darmawan, Melani Dwi Nastiti F O T O  :  HR Metrodata

Mendengarkan kuliah umum.

Seluruh pesarta final Kompetisi Mahasiswa bidang Informatika Politeknik Nasional 2019.

Hamdani Arif, Division Manager PT Mitra Integrasi Informatika.

Insight HR

Dalam rangka Kompetisi Mahasiswa 

bidang Informatika Politeknik Nasional 

(KMIPN) 2019 yang berlangsung 

di Kampus Politeknik Caltex Riau, 

PT Metrodata Electronics Tbk (Metrodata) 

mendapat kesempatan bekerjasama 

dengan Politeknik Caltex Riau sebagai 

juri kompetisi, kuliah umum, dan campus 

hiring. Dan Hamdani Arif, Division 

Manager PT Mitra Integrasi Informatika, 

mewakili Metrodata dalam penjurian 

final kompetisi dengan tema IT for Smart 

Society yang berlangsung selama 2 hari.

Selain sebagai juri, Hamdani Arif 

juga memberikan kuliah umum bagi 

mahasiswa mahasiswi Politeknik Caltex 

Riau. Keesokan harinya, Metrodata turut 

partisipasi dalam campus hiring bagi 

mahasiwa yang telah lulus maupun 

mahasiwa tingkat akhir. Dalam campus 

hiring, sebanyak 31 peserta hadir dalam 

kegiatan tersebut yang dipandu oleh 

Hendra Hidajat, Talent Acquisition 

PT Metrodata Electronics Tbk dan Adi 

Prakosa, Technical Consulting Manager 

PT Mitra Integrasi Informatika (11-13/9). 
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Sebagai salah satu bentuk realisasi 

komitmen PT Metrodata Electronics Tbk 

(Metrodata) untuk ikut mencerdaskan 

kehidupan bangsa, Metrodata menerima 

kunjungan industri 2019 dari Program 

Studi S1 Teknik Informatika, Fakultas 

Teknologi Informasi Universitas Kristen 

Satya Wacana Salatiga, Jawa Tengah.

Kunjungan ini diikuti oleh 75 orang 

yang terdiri dari 72 orang mahasiswa 

yang memasuki tahun ketiga, 1 orang 

pendamping, dan 3 orang dosen. 

Kunjungan Industri 2019 
Universitas Kristen Satya Wacana
T E K S  :  Olivia Darmawan, Melani Dwi Nastiti F O T O  :  Ristauli Oktavia Haloho

Peserta Kunjungan Industri 2019 Program Studi S1 Teknik Informatika, 
Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana.

Herryanti, Director PT Mitra Integrasi Informatika (ke-3 dari kanan) bersama salah satu principal.

Edwin Putraoetama Octosa, 
Director PT Mitra Integrasi Informatika.

Olivia Darmawan, Recruitment Manager 
PT Metrodata Electronics Tbk.

Insight HR

Kegiatan kunjungan dibuka oleh Olivia 

Darmawan, Recruitment Manager, 

PT Metrodata Electronics Tbk dan 

Edwin Putraoetama Octosa, Director, 

PT Mitra Integrasi Informatika dengan 

memberikan ucapan selamat datang 

dan sambutan singkat. Kemudian, 

dilanjutkan dengan testimoni oleh Devid 

Erliando Bardin dan Joko Santosa, Trainer 

Bootcamp, PT Mitra Integrasi Informatika 

sekaligus alumni UKSW mengenai 

suasana kerja di Metrodata serta office 

tour. Setelah menyelesaikan office tour, 

sebagai sesi terakhir para mahasiswa 

mengikuti sharing session dalam rangka 

memperkenalkan dan menambah 

wawasan terkait beberapa teknologi 

yang sedang berkembang di dunia TI. 

Peserta dibagi menjadi 6 kelompok dalam 

6 ruangan dengan topik yang berbeda. 

Sharing session diawali dengan presentasi 

singkat Company Profile Metrodata oleh 

tim HR untuk memperkenalkan Metrodata 

dilanjutkan dengan presentasi dari tim 

product/presales terkait RPA (UiPath dan 

Automation Anywhere), CRM (Salesforce), 

Low Code Platform (Outsystems), 

Analytics, IoT, dan SAP (17/9). 
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Seminar & Campus Hiring di 
Universitas Mulawarman, Samarinda
T E K S  :  Olivia Darmawan, Melani Dwi Nastiti F O T O  :  Tim HR Metrodata

Insight HR

Selama 2 hari, PT Metrodata Electronics Tbk (Metrodata) 

bekerjasama dengan Universitas Mulawarman Samarinda, 

Kalimantan Timur mengadakan seminar yang ditujukan bagi 

mahasiswa tingkat 1 dan 2 atau semester 1 sampai semester 4 

dengan tema Posisi IT Security terhadap Revolusi Industry 4.0 

dilanjutkan dengan Campus Hiring yang berlangsung di Ruang 

Serba Guna Perpustakaan, Universitas Mulawarman.

Seminar dibuka oleh Bapak Nathaniel Dengen, Dekan 

Fakultas Komputer dan Teknologi Informatika Universitas 

Mulawarman dan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Dicky 

Hermansyah, Technical Consultant dan Hendro Nindito, 

Technical Support Manager PT Mitra Integrasi Informatika. 

Mereka memberikan materi tentang Menggapai Asa di Ramainya 

Industri Information Technology Security. Dalam sharing session 

tersebut baik Dicky maupun Hendro menyampaikan bahwa 

perkembangan teknologi informasi di era Industry 4.0 sangatlah 

berkembang pesat, luas serta aplikatif. Dan dilanjutkan dengan 

tanya jawab seputar aplikasi dan penerapan TI di era Industry 4.0 

dalam ruang lingkup akademis.

 

Keesokan harinya, diadakan campus hiring yang berlangsung 

di Ruang Pertemuan Dekanat Fakultas Komputer dan Teknologi 

Informasi Universitas Mulawarman. Dalam campus hiring, 

Metrodata berhasil mendapat 15 aplikasi dimana mereka 

nantinya akan diuji untuk mendapatkan kesempatan bekerja di 

lingkungan Metrodata.

Dari sharing session dan campus hiring tersebut, diharapkan 

mahasiswa Universitas Mulawarman dapat lebih memahami 

peluang kerja, pengembangan serta ruang lingkup Teknologi 

Informasi dalam era Industry 4.0 saat ini dengan lebih aplikatif. 

(24-25/9). 

Dicky Hermansyah, Technical Consultant (kiri) dan Hendro Nindito, Technical Support 
Manager PT Mitra Integrasi Informatika (kanan) saat sharing session.

Dalam sesi tanya jawab.

Mahasiswa yang mengikuti seminar.
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Kunjungan Mahasiswa Institut Bisnis 
dan Informatika Kwik Kian Gie
T E K S  :  Olivia Darmawan, Melani Dwi Nastiti F O T O  :  HR Metrodata

Insight HR

PT Metrodata Electronics Tbk 

(Metrodata) mendapat kunjungan 

mahasiswa dan dosen pembimbing dari 

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian 

Gie (IBII KKG), Jakarta. Kunjungan tersebut 

merupakan program keberlanjutan dari 

program Metrodata Coding Camp yang 

telah berlangsung pada tanggal 29 

Juli – 2 Agustus 2019 di IBII KKG, yaitu 

“Metrodata Got Talent”.

Metrodata Got Talent merupakan 

proses seleksi bagi mahasiswa tingkat 3 

dan semester akhir agar bisa mengikuti 

program magang dan talent di lingkungan 

Metrodata Group.

Kegiatan ini dibuka oleh Neil Ihsal 

Imbran, Division Manager MSBU, PT Mitra 

Integrasi Informatika dengan sambutan 

hangat dan singkat dilanjutkan dengan 

office tour yang dipandu oleh tim HR. 

Setelah office tour, 12 mahasiswa yang Mahasiswa dari Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.

mengikuti office tour mengikuti proses 

seleksi yang diawali dengan technical test 

dan diakhiri dengan technical interview 

oleh Joko Santosa, Trainer Bootcamp 

dan Ricky Han, Application Developer, 

PT Mitra Integrasi Informatika (25/9). 

Suasana perkenalan.
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Dalam kuliah umum yang diadakan 

oleh Universitas Pertamina Jakarta, 

PT Metrodata Electronics Tbk (Metrodata) 

mendapat kesempatan sebagai salah satu 

pembicara dalam kuliah umum.

Selama 120 menit, sebanyak 

33 orang mahasiswa dengan mata 

kuliah proyek Multidisiplin, Fakultas 

Sains dan Komputer, Jurusan Ilmu 

Komputer Universitas Pertamina Jakarta 

mendengarkan kuliah umum dengan 

topik Perancangan Sistem Aplikasi.

Dalam kuliah umumnya, Adi Prakosa, 

Technical Consultant Manager 

PT Mitra Integrasi Informatika menjelaskan 

bagaimana tahapan-tahapan merancang 

sebuah Sistem Aplikasi, dimana dalam 

setiap tahapannya juga diberikan contoh 

kasus atau pengalaman-pengalaman 

nyata di lapangan, terutama proyek-

proyek pengembangan aplikasi yang 

dilakukan oleh tim development 

Metrodata atau PT Mitra Integrasi 

Informatika. Dalam kuliah ini dijelaskan 

juga hal-hal apa saja yang membuat 

sebuah rancangan menjadi gagal, 

diantaranya goals yang tidak dipahami 

atau terlalu luas, kekurangan anggota 

tim, tim yang tidak kompeten atau kurang 

terampil, kurang atau tidak adanya review 

Kanban dalam mengembangkan aplikasi 

Sakura.

Dari kuliah umum yang berlangsung di 

Gedung Griya Legita tersebut diharapkan 

seluruh mahasiswa yang hadir dapat 

memahami pentingnya membuat 

rancangan sebuah sistem aplikasi, dan 

mengerti atas risiko-risiko apabila sebuah 

aplikasi dibangun tanpa rancangan 

terlebih dahulu. Para mahasiswa juga 

mendapatkan contoh kasus nyata di 

lapangan, sehingga nantinya mahasiswa 

mempunyai referensi dalam mendapatkan 

solusi apabila menemukan kasus yang 

sama.

Dalam kesempatan tersebut, 

Adi Prakosa juga memperkenalkan profil 

PT Metrodata Electronics Tbk sebagai 

salah satu perusahaan publik yang 

bergerak dibidang TIK dan bermitra 

dengan perusahaan-perusahaan TIK kelas 

dunia serta memiliki tiga unit bisnis utama 

yaitu Bisnis Distribusi, Bisnis Solusi, dan 

Bisnis Konsultasi.

Dan sebelum kuliah umum ditutup, 

Muhamad Koyimatu Ph.D, Ketua Program 

Studi Ilmu Komputer, Universitas 

Pertamina Jakarta memberikan suvenir 

kepada Adi Prakosa (2/10). 

Metrodata Berikan Kuliah Umum di 
Universitas Pertamina Jakarta
T E K S  :  Olivia Darmawan, Melani Dwi Nastiti F O T O  :  HR Metrodata

Peserta kuliah umum.

Muhamad Koyimatu Ph.D, 
Ketua Program Studi Ilmu Komputer,
Universitas Pertamina Jakarta (kanan) 
memberikan suvenir kepada 
Adi Prakosa, Technical Consulting
Manager PT Mitra Integrasi Informatika (kiri).

Insight HR

berkala, kurangnya komitmen, dan lain-

lain.

Berdasarkan pengamatan selama ini, 

dan juga terhadap mahasiswa yang hadir 

setuju bahwa saat mereka mengerjakan 

tugas kuliah merancang sebuah sistem 

aplikasi, mereka (mahasiswa) hampir 

tidak pernah mengikuti tahapan-

tahapan, justru seringkali langsung 

menuju coding, tanpa adanya tahapan 

planning dan designing. Untuk tahapan 

ini, Adi Prakosa kemudian meluruskan, 

agar mahasiswa mulai membiasakan 

diri melakukan planning, analysis dan 

designing sebelum melakukan coding 

atau development, untuk meminimalkan 

risiko-risiko kekeliruan dalam hal analisa, 

design dan coding, yang akan memakan 

waktu, tenaga, effort jauh lebih besar, dan 

tingginya risiko kegagalan.

Dalam kuliah umum, Adi Prakosa juga 

menjelaskan tentang SDLC, khususnya 

penggunaan metode Waterfall dan 

Agile, bagaimana perbedaannya, plus-

minus-nya dan contoh real project, serta 

kapan kita harus menggunakan metode 

Waterfall, kapan menggunakan metode 

Agile. Dicontohkan juga, bagaimana 

Tim Development Sakura (MSBU/ADD) 

menggunakan metode Agile & Scrum-
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Meet Up SAP 
SuccessFactors
Sebagai mitra bisnis dan pengguna solusi SAP, PT Metrodata Electronics Tbk 

turut hadir dalam meet up komunitas pengguna SAP khususnya SAP 

SuccessFactors (SAP SF). Selain sebagai tempat bersilaturahmi, meet up #3 

tersebut juga menjadi ajang saling berkomunikasi serta bertukar pengalaman 

khususnya dalam penerapan solusi SAP.

Meet up #3 yang beranggotakan dari 

lintas industri ini diadakan di kantor PT 

Body Shop Indonesia selama 2 hari 

dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Value dan 

Innovation in Practice (VIP) serta SFX 

Training dengan topik yang berbeda 

dalam setiap pertemuan. Dan dalam 

meet up #3 membahas modul Employee 

Central.

VIP Day merupakan kegiatan sharing 

session interaktif dan kolaboratif dari 

pelanggan pengguna SAP SF berupa 

informasi terkini dari fitur SAP SF serta 

selebrasi bagi pelanggan yang baru 

bergabung dengan komunitas SAP SF 

serta melakukan go-live SAP SF pada 

periode Juni – Agustus 2019. Salah 

satu entitas anak Metrodata Group 

yaitu PT Synnex Metrodata Indonesia 

(SMI) mendapat penghargaan sebagai 

salah satu pelanggan yang berhasil 

menerapkan SAP SF dengan modul 

Recruitment, Onboarding, Goal & 

Performance Management, Succession 

serta Development di lebih 500 user. 

Penerapan roll out SAP SF di SMI 

dilakukan secara mandiri oleh tim HR dan 

MIS Metrodata sehingga mendapatkan 

apresiasi khusus dari SAP SF. 

Penghargaan ini diberikan oleh Cynthia 

Quah, VP, Head of SuccessFactors SEA.

Dalam pertemuan di hari ke-2, 

tim HR Metrodata dan konsultan PT 

Soltius Indonesia mengikuti pelatihan 

SFX untuk mempelajari lebih dalam 

mengenai modul Employee Central. 

Pembelajaran dilakukan secara online 

melalui SAP Learning Hub. Dan di akhir 

sesi pelatihan selama satu hari, seluruh 

peserta diwajibkan untuk mengikuti 

“SAP SuccessFactors Employee Central 

Administration Final Exam”. Hasilnya, 

seluruh peserta berhasil menyelesaikan 

exam dan dinyatakan lulus (21-22/8). 

T E K S  :  Indah Fitriani Chairul, Melani Dwi Nastiti

F O T O  :  Indah Fitriani Chairul

Indah Fitriani Chairul, HRBP Manager PT Mitra Integrasi Informatika.

Peserta pelatihan SAP SFX.
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PT Metrodata Electronics Tbk 

(Metrodata) berkolaborasi bersama 

Salesforce menyajikan seminar teknologi 

yang dibuka oleh Astri Anindita, Regional 

Sales Director, Salesforce menyampaikan 

tujuan dari seminar ini untuk membantu 

lini transportasi dan logistik agar 

dapat bertransformasi lebih baik demi 

peningkatan kepuasan pelanggan/calon 

pelanggan.

Seminar teknologi dengan tema 

Strategi Customer Engagement 

Organisasi dalam Meningkatkan Kualitas 

Transportasi & Logistik di Masa Depan 

yang diselenggarakan di Ruang Jasmine 

4, Hotel Ayana Midplaza, Jakarta.

Jonas Lim, Senior Solution Engineer 

Director, Salesforce mengawali pertemuan 

dengan membawakan materi dengan 

tema Industry Trends and Challenges. 

Jonas menjelaskan bahwa beberapa 

karakter yang belum dimiliki oleh 

industri transportasi dan logistik adalah 

kemudahan, kegesitan, efisiensi dan 

integrasi. Melalui seminar ini dipaparkan 

tren dan tantangan industri Transformation 

& Logistic sehingga dapat meningkatkan 

kualitas layanan pengiriman barang 

dan meningkatkan kinerja operasional 

organisasi secara digital.

Strategi Customer Engagement Organisasi 
Dalam Meningkatkan Kualitas 
Transportasi & Logistik di Masa Depan

Kemudian Roman Laal, Indonesia 

Account Executive, Salesforce 

membawakan materi dengan tema 

Enhancing the Shipper Experience 

Shipper 360, Intelligent Marketing. Pada 

sesi ini dipaparkan bahwa Salesforce 

menghadirkan konsep 360° view yang 

memudahkan dalam engagement ke 

pelanggan.

Dilanjutkan dengan Olivia Elvira 

Tanumihardja, Senior Solution 

Engineering, Salesforce membawakan 

materi dengan tema Improving Your 

Digital Operations Connected Cargo, 

Partner Collaboration. Pada sesi ini 

dijelaskan melalui demo bagaimana 

Peserta seminar beserta pembicara.

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

penerapan Salesforce sebagai platform 

dengan multiple module. Sehingga data 

marketing, sales, B2B, dan service saling 

terkoneksi. Hal ini akan memudahkan 

tim marketing dalam sebuah organisasi 

untuk melakukan pengecekan, sejauh 

mana campaign dapat terkonversi menjadi 

leads, opportunity, pipeline, hingga sales.

Melalui seminar ini diharapkan 

Metrodata dan Salesforce bersinergi 

untuk memberikan solusi bagi industri 

transportasi dan logistik, sehingga 

dapat meningkatkan kualitas layanan 

pengiriman barang dan meningkatkan 

kinerja operasional organisasi secara 

digital (16/10). 

Astri Anindita, Regional Sales 
Director, Salesforce.

Jonas Lim, Senior Solution 
Engineer Director, Salesforce.

Roman Laal, Indonesia Account 
Executive, Salesforce.

Olivia Elvira Tanumihardja, 
Senior Solution Engineering, 
Salesforce.
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PT Metrodata Electronics Tbk dan 

Oracle menggelar kegiatan bertema 

Technology Hype Summit - (E) 

Merging Technologies to the Cloud. 

Acara dibuka oleh Kartiwan Johanes, 

Business Application Solution Director 

PT Metrodata Electronics Tbk dengan 

menjelaskan bahwa seminar teknologi 

ini diadakan untuk memberikan inspirasi 

teknologi terbaru yang digunakan oleh 

perusahaan-perusahaan terkemuka di 

dunia dalam meningkatkan efektifitas 

dan pendapatan bisnis. Seperti teknologi 

“HYPE” yang dapat memberikan teknologi 

penggabungan yang luar biasa bagi 

bisnis Organisasi untuk tetap menjadi 

yang terdepan di tengah persaingan 

bisnis yang semakin ketat.

Technology Hype Summit - (E) 
Merging Technologies to the Cloud

Novi Surawati, Oracle Sales Manager 

for Indonesia mengawali seminar dengan 

topik Top Global Cloud Platforms. Ia 

mengatakan saat ini kegiatan marketing 

yang hard selling sudah banyak beralih 

ke soft selling melalui pendekatan digital 

kepada konsumen. Komunikasi dalam 

tim sales juga sangat diperlukan untuk 

berinovasi agar tetap dapat meningkatkan 

penjualan. Oracle termasuk salah satu Top 

Global Cloud Platforms di dunia saat ini 

yang dapat menyimpan dan mengolah 

data di dalam sistem komputasi awan 

menggunakan layanan Oracle Cloud. 

Dengan menggunakan Oracle Cloud akan 

dapat membantu Organisasi menganalisa 

produk mana yang banyak digunakan 

oleh perusahaan apa saja, sehingga tim 

Kartiwan Johanes, 
Business Application Solution Director 
PT Metrodata Electronics Tbk.

Freddy Darmawan, 
Cloud Specialist Director, APAC.

Novi Surawati, 
Oracle Sales Manager for Indonesia.

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

sales dapat fokus meningkatkan penjualan 

pada target pasar yang lebih tepat dan 

waktu yang efisien.

Kemudian Freddy Darmawan, Cloud 

Specialist Director, APAC melanjutkan 

dengan topik “Enable Innovation in the 

Digital World”. Freddy menjelaskan 

bahwa inovasi adalah kunci untuk 

mengubah dunia yang digital menjadi 

semakin baik ke depannya. Saat ini hampir 

semua individu mengakses internet 

melalui handphone mereka. Aktifitas 

yang terekam dalam handphone dapat 

digunakan sebagai data. Oracle Cloud 

adalah solusi cloud yang ditawarkan 

oleh Oracle Corporation, yang mampu 

menyimpan dan mengolah data dalam 
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Arief Gunawan, 
Oracle Product Manager 
PT Metrodata Electronics Tbk.

Peserta Oracle Cloud bersama para pembicara.

Swee Aun Tan, 
Oracle Principal Solution Consultant.

ukuran besar. Dalam sesi ini dipaparkan 

mengenai produk Oracle Cloud di mana 

untuk dapat mengubah dunia kita harus 

dapat berinovasi menggunakan teknologi. 

Contohnya adalah penerapan IoT (Internet 

of Things), AI (Artificial Intelligence) dan 

Blockchain. Melalui data yang banyak jika 

dapat disimpan dan diolah secara benar 

akan membantu meningkatkan value 

bisnis suatu Organisasi dalam meraih 

kesuksesan.

Selanjutnya demo oleh Swee Aun 

Tan, Oracle Principal Solution Consultant 

dengan topik Autonomous Database: 

What does that mean for you?. Dijelaskan 

bahwa kini mesin yang bekerja untuk kita, 

integrasi yang dimiliki oleh Oracle Cloud 

menggunakan Machine Learning untuk 

membuat pengolahan data lebih mudah 

menghasilkan insight. Oracle Cloud 

memiliki teknologi Machine Learning 

yang memungkinkan otomasi data 

dengan fitur self-driving, self-securing, 

dan self-repairing sehingga meningkatkan 

kinerja, keamanan, dan efisiensi dalam 

pengelolaan data.

Sesi terakhir dibawakan oleh Arief 

Gunawan, Oracle Product Manager PT 

Metrodata Electronics Tbk dengan topik 

Move & Improve to the Oracle Cloud! Get 

the best Digital Upgrade Enhancement. 

Arief memaparkan bahwa On-Premises 

Oracle Applications memiliki tantangan 

terhadap kebutuhan pelanggan di era 

Industry 4.0 di mana Enterprises sudah 

beralih ke public cloud sehingga banyak 

Organisasi yang sudah menyimpan dan 

mengolah data mereka menggunakan 

sistem cloud. Pelanggan yang 

menggunakan layanan Hybrid cloud dari 

Oracle Cloud kini dapat menjalankan 

berbagai layanan dari dalam data center 

mereka.

Melalui seminar yang berlangsung di 

Hallf Patiunus, Jakarta (5/9) diharapkan 

peserta yang hadir dapat membantu 

Organisasi dan menambah wawasan 

mengenai sistem komputasi awan untuk 

meng-upgrade Digital yang terbaik. 
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Cepat Pintar RPA
PT Metrodata Electronics Tbk bersama UiPath Indonesia berkolaborasi menyajikan informasi seputar RPA. Dalam Mini 

Workshop ini memaparkan bagaimana Robotic Process Automation (RPA) membantu proses bisnis Organisasi agar 

lebih mudah dilaksanakan. UiPath juga dapat digunakan untuk pengawasan, mengontrol, dan menjadwalkan pekerjaan 

yang dijalankan dengan UiPath Robot. UiPath Robot merupakan tools dari Robotic Process Automation yang membantu 

proses otomasi yang berulang dilakukan oleh manusia dialihkan ke mesin untuk menggantikan pekerjaan manusia.

Pembicara di sesi pertama oleh Pieter 

Harianto, Partner Manager UiPath 

Indonesia membawakan materi presentasi 

dengan topik Think Automation First: 

Bagaimana RPA dapat membantu 

bisnis. Pieter menjelaskan bahwa 

Robotic Process Automation dapat 

menggantikan interaksi antara manusia 

dan aplikasi dalam suatu bisnis proses 

hingga 24/7 tanpa merasa letih dalam 

optimalisasi kerja. UiPath sudah teruji 

dalam mengurangi biaya pengolahan 

data sebesar 80% sehingga dapat 

menghasilkan ROI (Return of Investment) 

yang signifikan dalam waktu yang singkat. 

Sedangkan dari segi implementasi, RPA 

UiPath dapat dengan cepat melakukan 

implementasi tanpa pemograman yang 

rumit.

Pada sesi kedua diadakan Hands On 

yang dibawakan oleh Michael Antoni, 

Presales UiPath Indonesia dan Alan 

Kindangen, Technical Consultant PT 

Mitra Integrasi Informatika. Dalam sesi 

ini, peserta diajak untuk mempraktikan 

aplikasi UiPath tersebut, sehingga 

pemaparan proses pekerjaan yang akan 

diotomasi menggunakan robot lebih 

mudah dipahami dengan menggunakan 

notebook masing-masing. Secara umum 

UiPath telah dilengkapi library untuk 

melakukan hal: (1) Memindahkan file dari 

folder, (2) Otomasi web, (3) Otomasi email, 

(4) Otomasi excel, dan (5) Otomasi PDF. 

Dengan demikian kita dapat mengotomasi 

proses pemindahan dokumen dari satu 

folder ke folder lain, mengisi form secara 

otomatis, menyimpan file dan menentukan 

lokasi file yang akan dibaca dan lokasi 

untuk menyimpan hasil ekstrak data 

sesuai kebutuhan.

Dari pertemuan mini workshop 

yang berlangsung di APL Tower (10/9), 

diharapkan dapat memberikan inspirasi, 

menambah wawasan digital business 

platform bagi Organisasi dan semakin 

mengerti mengenai RPA dalam satu hari. 

Kemampuan mengintegrasikan sistem 

legacy adalah pendorong utama proyek 

RPA. Dengan teknologi ini, organisasi 

dapat dengan cepat mengakselerasi 

inisiatif transformasi digitalnya, 

dengan tetap memperoleh value dari 

investasi terhadap teknologi-teknologi 

sebelumnya. 

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

Peserta mini workshop RPA.

Pieter Harianto, 
Partner Manager, 
UiPath Indonesia.

Meice Suryadi, Digital 
Transformation Specialist, 
PT Mitra Integrasi Informatika.

Michael Antoni, Presales 
UiPath Indonesia.

Alan Kindangen, 
Technical Consultant 
PT Mitra Integrasi Informatika.
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Steven Salim, Sr. Solution Architect OutSystems.

Peserta seminar. Suasana kelas selama seminar berlangsung.

Caroline Wijaya, Digital Transformation Specialist 
PT Mitra Integrasi Informatika

Pembicara berikutnya adalah Steven 

Salim, Sr. Solution Architect OutSystems 

yang membawakan materi dengan 

tema How to Build Application on The 

Platform. Dalam sesi ini juga didemokan 

secara singkat penggunaan produk 

OutSystems sebagai business platform. 

Dengan demikian OutSystem hadir 

untuk memberikan solusi bagi para TI, 

khususnya developer dalam membuat 

aplikasi yang mudah digunakan dalam 

berbagai perangkat namun tampilan UI/

UX yang bagus dan tetap mudah untuk 

diakses.

Membuat Aplikasi Secara Cepat 
Menggunakan Platform 
Lowcode #1 OutSystems

Pembicara pada seminar ini yaitu 

Caroline Wijaya, Digital Transformation 

Specialist PT Mitra Integrasi Informatika 

yang membawakan materi dengan 

tema Surviving in Today’s Distruptive 

Digital World. Dipaparkan bahwa 

dalam membuat aplikasi yang bagus 

membutuhkan waktu yang lama, biaya 

yang berat dan minimnya sumber daya 

sehingga dibutuhkan platform yang 

dapat membantu dalam membuat aplikasi 

dengan platform lowcode.

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

PT Metrodata Electronics Tbk dan OutSystems menggelar seminar dengan tema Membuat Aplikasi Secara Cepat 

Menggunakan Platform Lowcode #1 OutSystems yang berlangsung di kantor Metrodata lantai 37 APL Tower. Seiring 

dengan perkembangan zaman yang semakin canggih, ada beberapa pekerjaan yang sudah ditinggalkan dan dialihkan. 

Beberapa social media platform juga sudah tidak eksis lagi di era digital saat ini seperti Blockbuster, Myspace dan lain-lain.

Melalui seminar ini diharapkan dapat 

memberikan kesempatan bagus untuk 

mengetahui betapa mudahnya membuat, 

mengembangkan dan mengubah aplikasi 

mobile & web hanya dengan drag & drop, 

mengintegrasikan aplikasi dengan sistem 

eksternal, menambahkan kode kustom 

sesuai dengan kebutuhan, dan melakukan 

perubahan (change) pada aplikasi secara 

cepat sesuai dengan dinamika bisnis 

(20/9). 
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Menjawab kebutuhan pasar yang semakin banyak dan unik, 

SMI bersama dengan Synology dan Seagate berkolaborasi 

menggelar event dengan tema Maximize Your Client Productivity. 

Acara ini dibuka oleh Ronaldy Suhendra, Distributor Director 

PT Synnex Metrodata Indonesia dengan memaparkan posisi 

strategis SMI dan pentingnya terus mengikuti kebutuhan pasar.

Setelah Ronaldy acara dilanjutkan oleh Clara Hsu, Sales 

Account Manager Synology dan Victor Wang, Indonesia Account 

Manager Synology yang secara berurutan memperkenalkan 

Synology yang telah menunjuk SMI untuk memasarkan 

produknya di Indonesia. Synology adalah brand asal Taiwan 

yang sudah memiliki 6 juta instalasi akan produknya di seluruh 

dunia. Fokus membangun digital world dengan pondasi utama 

akses, kelola, dan perlindungan data.

Mereka juga memaparkan mengenai produk unggulan 

Synology untuk menjawab kebutuhan pasar server-storage di 

Indonesia, yaitu Network Attach Storage (NAS). Teknologi NAS 

dapat diaplikasikan mulai dari personal & home storage hingga 

ke enterprise business. NAS memungkinkan kita untuk backup 

data dan ketika dihubungkan melalui jaringan internet, kita dapat 

mengakses data tersebut melalui perangkat apapun asalkan 

terhubung ke internet atau intranet. Ini tentu menjadi langkah 

strategis SMI untuk melanjutkan dukungan terhadap Digital 

Transformation dan Making Indonesia 4.0.

Saat ini sudah semakin banyak perusahaan start-up tumbuh 

di Indonesia yang berdampak pada semakin berkembangnya 

kebutuhan penyimpanan data, backup data, proteksi data, dan 

sharing data yang beragam. SMI menjembatani fungsi teknologi 

tersebut bersama Synology.

Event tersebut kemudian dilanjutkan oleh Melvino Sukamto, 

Product Specialist Seagate Indonesia. Membawakan presentasi 

bertema Seagate Revolution for NAS Storage. Salah satu Solusi 

Seagate untuk memaksimalkan NAS adalah Hard Disk Seagate 

IronWolf Pro. Dengan hard disk ini memungkinkan Anda untuk 

mengoptimalkan RAID dan penggunaan akses data 24 jam 

nonstop. Kemudian IronWolfPro juga dilengkapi sensor RV untuk 

memitigasi getaran di NAS (28/8). 

Ronaldy Suhendra, 
Distributor Director 
PT Synnex Metrodata Indonesia.

Victor Wang, 
Sales Account Manager 
Synology untuk pasar ASEAN.

Clara Hsu, 
Indonesia Sales Specialist 
Synology.

Melvino Sukamto, 
Product Specialist 
Seagate Indonesia.

Foto grup acara kolaborasi SMI bersama Synology & Seagate Indonesia.

Maximize Your Client Productivity 
with Synology and Seagate
Bantu klien tingkatkan produktifitasnya, PT Synnex Metrodata Indonesia (SMI) perluas jajaran portofolio server dengan 

memasarkan solusi dari Synology di Indonesia.

T E K S  :  Thomas Himawan Suryanata F O T O  :  Marcom Synnex Metrodata Indonesia



Oktober 2019

59S O L U S I D I N A M I K A F O K U S

Rudiono, Product Manager, PT Mitra Integrasi Informatika. Henry Pea, Sales Engineer Director (APAC) Tufin.

Komponen lisensi Tufin antara lain adalah:

1. Dapat menentukan komponen berlisensi (SKU), termasuk jumlah perangkat dari 

setiap jenis data yang dapat dipantau.

2. Komponen berlisensi harus ditentukan dan setiap jenis komponen memerlukan SKU 

tertentu.

3. Komponen berlisensi tambahan memungkinkan manajemen dan pemantauan 

berbagai jenis dan jumlah perangkat.

4. Perangkat baru yang dipantau secara otomatis dialokasikan lisensi yang tersedia.

Seminar juga dilengkapi dengan demo singkat penggunaan produk Tufin sebagai 

The Security Policy Company. Tufin Orca membantu pengguna dengan cepat 

mengimplementasikan model keamanan Zero Trust untuk melindungi aplikasi penting 

dan data pelanggan di cloud. Dari pembuatan kebijakan otomatis hingga validasi data. 

Tufin Orca melindungi aplikasi dari ancaman cyber yang terus berkembang. Manfaat 

lain dari Tufin antara lain adalah Desain dan otomatisasi perubahan awal ke akhir yang 

akurat, Visibilitas lengkap, Transparan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, 

Otomatisasi pembersihan firewall, serta Perusahaan semakin kuat dalam Security policy.

Building A Change Workflow 
to increase Policy Control and 
Policy Automation

PT Mitra Integrasi Informatika (MII) dan 

Tufin menggelar seminar Security bertema 

“Building a Change Workflow to increase 

Policy Control and Policy Automation” 

dibuka oleh Rudiono, Product Manager 

PT Mitra Integrasi Informatika. Rudiono 

mengatakan bahwa dengan maraknya 

Hacker menimbulkan kebutuhan sebuah 

sistem pengelolaan informasi yang 

transparan, real time dan memiliki fitur 

sekuriti tinggi untuk melindungi data 

Organisasi dari serangan Cyber. Guna 

mengantisipasi kompetisi bisnis yang 

semakin kompetitif di bidang digital 

sekuriti serta mengurangi ancaman 

serangan dibutuhkan platform yang tepat.

Henry Pea, Sales Engineer 

Director (APAC) Tufin berbicara 

tentang Network Orchestration 

Suite yang merupakan solusi policy-

centric untuk menganalisa risiko, 

mendesain, mengatur, dan mengaudit 

perubahan network security. Network 

Orchestration Suite memungkinkan 

perusahaan mengimplementasikan 

perubahan konfigurasi keamanan dalam 

hitungan menit sesuai compliance dan 

meningkatkan agility.

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

Dari seminar yang diseleng-

garakan di Glass House Aston, 

Jakarta (12/9), diharapkan 

dapat memberikan inspirasi 

untuk menyederhanakan dan 

memegang kendali untuk 

lingkungan physical network 

dan hybrid cloud. Organisasi 

dapat mengimplementasikan 

perubahan konfigurasi keamanan 

dalam hitungan menit. Peserta seminar Tufin.



Oktober 2019

60 S O L U S ID I N A M I K AF O K U S

Mempersiapkan Organisasi 
Mengadopsi Transformasi Digital

Seminar IT Infrastructure diakhiri 

oleh pembicara Echo Lee, Director Asia 

Pasific Cloud Business Huawei Indonesia 

yang membawakan materi dengan tema 

Huawei Cloud. Solusi inovatif dari Huawei 

tersebut diharapkan dapat membantu 

perusahaan melakukan transformasi 

infrastruktur internet menuju era 

komputasi awan yang berorientasi Artficial 

Intelligence (AI).

Seminar yang berlangsung di Hotel 

Ayana Midplaza, Jakarta diharapkan dapat 

memberikan inspirasi dalam transformasi 

digital organisasi untuk terus berinovasi 

dalam menghadapi tantangan global 

(25/9). 

Widianto Salim, 
Product Manager 
PT Mitra Integrasi 
Informatika.

Jong Hengky, 
Solution Manager 
Huawei Indonesia.

Ivan Raditya 
Tanumiharja, 
Product Manager, 
IP Product Huawei 
Indonesia.

Galuh Purnama, 
Solution Manager 
Video Surveillance 
Huawei Indonesia.

Budiman, 
Product Manager, 
Data Center Facility 
Huawei Indonesia.

Echo Lee, 
Director Asia Pasific 
Cloud Business 
Huawei Indonesia.

Peserta seminar.

Pembicara Ivan Raditya Tanumiharja, 

Product Manager, IP Product Huawei 

Indonesia membawakan sesi dengan 

tema Next Generation and Network 

Infrastructure. Dikatakan bahwa solusi 

bisnis yang ditawarkan oleh Huawei 

semakin luas di seluruh dunia. Teknologi 

yang ditawarkan Huawei antara lain 

adalah smart data center facility, IP 

network solution, storage solution, 

intelligence video surveillance solution, 

dan Huawei Cloud.

Pembicara selanjutnya yaitu 

Budiman, Product Manager, Data Center 

Facility Huawei Indonesia. Budiman 

membawakan sesi dengan tema Smart 

Data Center. Jaringan infrastruktur masa 

depan harus dapat diandalkan, lattensi 

dipastikan rendah, dan secara otomatis 

dapat mengakomodasi layanan bandwith 

tinggi yang saling terkoneksi satu sama 

lain. Huawei juga membangun Data 

Center dalam skala besar di Dubai. 

Strategi pengelolaan cloud terpadu, 

Huawei cloud data center mendukung 

akselerasi transformasi di bisnis ISP, 

pertumbuhannya semakin pesat seiring 

maraknya aplikasi cloud.

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

Kemudian Jong Hengky, Solution 

Manager Huawei Indonesia melanjutkan 

mengenai teknologi Huawei yang 

memungkinkan device untuk saling 

berkomunikasi antar storage yang satu 

dengan storage yang lain dengan baik. 

Arsitek infrastruktur Huawei sudah 

menggunakan NVMe dan inline.

Pembicara Galuh Purnama, Solution 

Manager Video Surveillance Huawei 

Indonesia menerangkan bahwa kamera 

dari teknologi Huawei bukan hanya 

sekedar CCTV saja melainkan dapat 

menghasilkan insight dan analytict seperti 

face recognized.

PT Mitra Integrasi Informatika dan Huawei menggelar seminar dengan tema Mempersiapkan Organisasi Mengadopsi 

Transformasi Digital menyajikan seminar IT Infrastructure. Seminar ini dibuka oleh Widianto Salim, Product Manager 

PT Mitra Integrasi Informatika dengan memaparkan bahwa proses digitalisasi global berlangsung semakin cepat 

dan menghadirkan banyak peluang serta tantangan. Dunia semakin terkoneksi berbanding lurus dengan kebutuhan 

organisasi atas kualitas & kapasitas infrastruktur yang memadai. Sehingga organisasi juga digiring untuk dapat 

bertransformasi.
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Amalia, Product Manager F5.

Faran Gunawan, Territory 
Business Manager F5.

Alexander Marcel, 
System Engineer F5.

Ahmad Shauqi, Deliver 
Application Services for 
Multi – Cloud World, 
Central Data Technology

Rudiono, Product Manager 
PT Mitra Integrasi Informatika.

Metode Baru Pengembangan 
Aplikasi Modern Bersama 
F5 & NGINX
PT Mitra Integrasi Informatika (MII) dan F5 – NGINX menggelar Seminar 

Teknologi dengan tema Metode Baru Pengembangan Aplikasi Modern 

Bersama F5 & NGINX yang dibuka oleh Amalia, Product Manager F5 dengan 

menjelaskan latar belakang NGINX yang telah diakuisisi oleh F5 untuk bekerja 

sama menyediakan perlindungan komprehensif di area yang membutuhkan. 

Kemudian Rudiono, Product Manager PT Mitra Integrasi Informatika 

memberikan pembukaan dengan memaparkan bahwa di era ini, WAF (web 

application firewall) dengan performa terbaik adalah yang terus diperbarui serta 

menawarkan berbagai cara pendeteksian dan teknik respon. Maka solusi WAF 

dari F5 untuk melindungi aplikasi organisasi di seluruh penempatan cloud, baik 

publik maupun hibrida.

Pembicara Faran Gunawan, Territory 

Business Manager, F5 Networks 

membawakan materi dengan tema 

Modern App Development with F5 and 

NGINX bahwa NGINX terbagi menjadi 

dua produk yaitu NGINX yang dapat 

digunakan secara gratis dan NGINX 

Plus yang memiliki fitur seperti session 

persistence, configuration via API, dan 

active health checks serta memiliki 

dukungan tersendiri. NGINX Plus adalah 

software load balancer, web server, dan 

content cache yang dibangun di atas 

NGINX open source.

Pembicara selanjutnya yaitu Ahmad 

Shauqi, Deliver Application Services 

for Multi – Cloud World, Central Data 

Technology. Ahmad Shauqi membawakan 

materi dengan tema Multi – Cloud 

Application Services dan dilanjutkan 

dengan demo produk. Teknologi F5 dan 

NetOps, arsitektur tradisional & modern. 

Dalam demo dijelaskan bahwa web server 

merupakan salah satu hal yang cukup 

penting karena berperan sebagai pelayan 

pesan antara browser dengan server.

Dan diakhiri dengan Alexander Marcel, 

System Engineer F5 yang membawakan 

materi singkat mengenai F5 dan NGINX. 

NGINX adalah server HTTP dan Proxy 

dengan kode sumber terbuka yang bisa 

juga berfungsi sebagai proxy IMAP/POP3. 

Sehingga mampu memanfaatkan thread 

seminimal mungkin untuk memproses 

request dari user. Akhirnya memori yang 

terpakai oleh NGINX menjadi minimal. 

Oleh karena memori yang dipakai sangat 

kecil, maka hasil pada server menjadi 

ringan dan jauh lebih responsif (memiliki 

respon yang lebih cepat).

Melalui seminar yang diselenggarakan 

di The Hermitage Menteng, Jakarta 

diharapkan dapat memberikan inspirasi 

teknologi bagi Organisasi/Perusahaan 

untuk berinovasi tanpa dibatasi oleh 

infrastruktur. F5 dan NGINX dapat 

memberikan perlindungan kepada 

Organisasi/Perusahaan dari serangan 

Distributed DDoS (Denial-of-Service) 

berbasis internet, yang seringkali 

menyerang jaringan, pusat data, dan 

aplikasi (26/9). Peserta seminar.

T E K S  :  Ristauli Oktavia Haloho, Melani Dwi Nastiti
F O T O  :  Ristauli Oktavia Haloho
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Memperkenalkan 
Veritas Enterprise 
Data Services Platform
PT Mitra Integrasi Informatika (MII) berkolaborasi dengan Veritas untuk menyajikan 

seminar teknologi. Seminar ini dibuka oleh Hariyo Eko Nugroho Nusantoro, 

Product Marketing Manager, PT Mitra Integrasi Informatika. Hariyo membuka 

seminar dengan menjelaskan mengenai peningkatan jumlah pemakaian 

komputer dan para pengguna seluler, penyimpanan data/data storage telah 

menjadi prioritas di hampir segala bidang bisnis. Cloud Computing adalah 

proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan (biasanya lewat internet). 

Jadi transfer data yang terjadi bukan secara fisik dan sumber daya komputasi 

yang dimiliki berada di lokasi pengguna yang memakai layanannya. Kemudian 

dilanjutkan oleh Anthonius Hutabarat, Channel Director, Veritas Indonesia untuk 

memberikan kata sambutan. Veritas membantu Organisasi mengatasi tantangan 

manajemen informasi dengan strategi produk dan road map yang lengkap dan 

terorganisir yang berfokus pada kebutuhan mereka.

Pembicara pertama pada seminar ini yaitu 

Dicky Soeharto, Technical Consultant, 

Veritas Indonesia dengan membawakan 

tema Ensure Application are always 

Available and Deliver, Keep Data Protected 

at Scale and Always Recoverable. Dengan 

semakin banyaknya data Organisasi yang 

harus dikelola serta jumlah regulasi terus 

meningkat, maka Veritas membantu 

pengelolaan data dan storage yang 

aman melalui System Cloud yang juga 

dapat menghasilkan insights. Komputasi 

awan sebenarnya dapat menurunkan 

permintaan hardware dan software 

dari sisi si pengguna. Satu-satunya hal 

yang dapat dilakukan adalah software 

interface dari sistem komputasi awan. Ini 

akan membantu mengurangi pekerjaan 

pengguna dengan adanya teknologi 

jaringan Cloud yang tanggap dan 

otomatis menyelesaikan masalah-masalah 

TI lainnya.

Pembicara kedua pada seminar 

ini yaitu Heru Hernieyanto, Principle 

Consultant, PT Mitra Integrasi Informatika. 

Heru membawakan tema Gain Key 

Insights Into Data That Allow Customer 

To Take Action. Platform Enterprise Data 

Servis Teknologi Veritas, NetBackup 

8.2 membantu organisasi mengatasi 

kompleksitas pengelolaan data & 

infrastruktur dengan menyediakan akses 

ke 500 jenis sumber data, lebih dari 

150 lokasi penyimpanan data (storage), 

termasuk 60 penyedia cloud.

Melalui seminar yang diselenggarakan 

di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta ini 

diharapkan dapat memberikan inspirasi 

dan mengenal lebih dekat teknologi 

NetBackup 8.2 Veritas Technologies. 

Kebutuhan Organisasi untuk produktif, 

efektif dan efisien Biaya, Agility, 

Availability, Efisiensi (3/10). 

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

Dicky Soeharto, 
Technical Consultant, Veritas Indonesia.

Anthonius Hutabarat, 
Channel Director, Veritas Indonesia.

Heru Hernieyanto, Principle Consultant, 
PT Mitra Integrasi Informatika.

Suasana seminar. Peserta seminar.

T E K S  :  Ristauli Oktavia Haloho, Melani Dwi Nastiti
F O T O  :  Ristauli Oktavia Haloho
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PT Mitra Integrasi Informatika dan 

Dell menggelar Seminar dengan tema 

Mengenal Strategi Multi Cloud Dell 

Technologies menyajikan seminar 

teknologi yang dibuka oleh Widianto 

Salim, Product Marketing Manager, 

PT Mitra Integrasi Informatika. Widianto 

membuka seminar dengan menjelaskan 

bahwa pada masa mendatang 

perusahaan Enterprise diprediksi akan 

menggunakan lebih dari lima platform 

cloud untuk menjalankan operasional 

bisnis.

Mengenal Strategi Multi Cloud 
Dell Technologies

Seminar diawali dengan pemaparan 

oleh Trigantoro Bramaningtyas, Enterprise 

Technologist, Dell Technologies 

Indonesia dengan tema Modernized 

Database Infrastructure with Dell 

Technologies. Pemanfaatan multi cloud 

menjadi tren baru, namun pengelolaannya 

akan menjadi tantangan tersendiri bagi 

perusahaan-perusahaan pada tahun 

2021. Organisasi membutuhkan wawasan 

solusi untuk mengantisipasi situasi 

tersebut. Teknologi Dell Technologies 

membawa solusi baru pengelolaan multi 

Peserta seminar bersama pembicara.

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

cloud dengan ukuran penuh teknologi 

Pivotal, VMware, Dell EMC, dan RSA, 

memudahkan pengelolaan beban kerja 

organisasi pada lingkungan multi cloud 

dengan fitur konsol & pengendalian 

terpusat.

Kemudian William Wijaya, Solution 

Architech, Dell Technologies Indonesia 

membawakan materi dengan tema 

Roadmap to Multicloud Using Container 

as a Service Infrastructure. William 

menjelaskan bahwa fleksibilitas naik 

turunnya data dari on premise ke cloud 

dan antar cloud (Agility), fase belajar 

yang lebih singkat & mudah, Total Cost 

Ownership (TCO) yang lebih rendah 

begitu efisien diterapkan dalam TI 

infrastruktur organisasi.

Dari seminar yang diselenggarakan di 

Ruang Jasmine 6, Hotel Ayana Midplaza, 

Jakarta dapat memberikan inspirasi dan 

wawasan untuk mengelola sistem TI pada 

lingkungan on premise dan multi cloud 

secara lebih terkendali (16/10). 

Widianto Salim, Product Marketing 
Manager, PT Mitra Integrasi Informatika.

Trigantoro Bramaningtyas, Enterprise 
Technologist, Dell Technologies Indonesia

William Wijaya, Solution Architech, 
Dell Technologies Indonesia.
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Transformasi Digital Pengelolaan 
Infrastruktur IT dengan Solusi MADE

Diawali dengan presentasi oleh Hendro 

Dinito, Technical Consulting Manager, PT 

Mitra Integrasi Informatika dengan tema 

MADE, Managed Service Automation IT 

Task to Deliver IT Services in Effective & 

Efficient. Layanan IT Managed Service 

untuk memikul sebagian tanggung 

jawab dapat membantu organisasi TI 

mengurangi dan mengendalikan biaya 

opex & capex. Ini dapat meningkatkan 

efisiensi dan daya saing serta memberikan 

skalabilitas untuk TI dapat berkembang 

sesuai skala prioritas bisnis. Kelebihan 

teknologi MADE sendiri memiliki interaksi 

dan report bagi penggunanya.

Dilanjutkan dengan Windy 

Hendwiananda, Senior Technical 

Product Manager, Global Asia Sinergi 

Peserta seminar MADE sesi pagi. Peserta seminar MADE sesi siang.

PT Mitra Integrasi Informatika (MII) menggelar Seminar dengan tema Transformasi Digital Pengelolaan Infrastruktur IT 

Dengan Solusi MADE bersama Global Asia Sinergi menyajikan seminar IT Infrastructure. Seminar dibuka oleh Marlina 

Je, Product Marketing Manager, PT Mitra Integrasi Informatika dengan menjelaskan bahwa proses digitalisasi global 

berlangsung semakin cepat dan menghadirkan banyak peluang serta tantangan. Teknologi berubah dengan sangat 

cepat seiring dengan pertumbuhan bisnis, tuntutan atas kualitas dan kinerja TI juga berubah.

Marlina Je, 
Product Marketing Manager, 
PT Mitra Integrasi Informatika.

Hendro Dinito, 
Technical Consulting Manager, 
PT Mitra Integrasi Informatika.

Windy Hendwiananda, 
Senior Technical Product 
Manager, Global Asia Sinergi.

Neil Ihsan Imbran, 
Delivery Director, 
PT Mitra Integrasi Informatika.

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

yang membawakan materi dengan tema 

UILA, Holistic Full Stack Monitoring 

Tools in a Single Platform Application – 

Network Infrastructure - Data Center. 

Layanan perangkat lunak dari UILA 

dapat mengelola infrastruktur pusat 

data dan sumber daya yang digunakan. 

Ketika digunakan dengan tepat, maka 

Manajemen Infrastruktur pusat data dapat 

mengoptimalkan infrastruktur fisik dan 

pengoperasian pusat data.

Neil Ihsan Imbran, Delivery Director, 

PT Mitra Integrasi Informatika melanjutkan 

dengan materi MII Experience. Dari 100 

pelanggan, sebanyak 50 pelanggan MII 

sudah menggunakan layanan IT Managed 

Service. Melihat kebutuhan pelanggan 

yang semakin banyak terhadap servis, 

hal ini menjadi peluang bagi MADE 

untuk meningkatkan layanan terhadap 

pelanggan menggunakan teknologi 

MADE. Layanan IT Managed Service 

MADE menyediakan layanan terpadu 

pengelolaan Desktop Management, 

Audit & Inventory Management, Network 

Monitoring, IT Automation, Application 

Performance Visualization dengan 

dukungan penuh 24 x 7 dari MADE.

Melalui seminar yang diselenggarakan 

di Ruang Jasmine 4, Hotel Ayana 

Midplaza, Jakarta diharapkan dapat 

memberikan inspirasi dan wawasan 

atas manfaat strategis dan kapabilitas 

layanan IT Managed Service MADE 

untuk peningkatan kinerja operasional 

Organisasi (17/10). 
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Big Data: 
Perkembangan, dan Dampaknya pada Bisnis

prediksi kerusakan mesin, bahkan Mengetahui kondisi lalu lintas 

jalan raya secara waktu nyata.

Teknologi memiliki kemampuan untuk membentuk 

dunia. Big Data adalah salah satu teknologi yang paling 

penting dikarenakan data saat ini menjadi kebutuhan dan 

kewajiban setiap perusahaan untuk mengolah, memproses 

dan memanfaatkannya, agar dapat menjadi informasi serta 

pengetahuan yang berguna bagi para pengambil keputusan 

di sebuah organisasi. Organisasi yang mampu mengolah data 

dengan cara yang tepat dan cepat akan memiliki kemampuan 

bersaing yang lebih tinggi tinimbang perusahaan yang 

belum dapat mengolah data menjadi sebuah informasi atau 

pengetahuan (knowledge) yang berguna bagi para pengambil 

keputusan.

Big Data, adalah istilah umum untuk segala himpunan data 

(data set) dalam jumlah yang sangat besar, rumit dan tak 

terstruktur sehingga menjadikannya sulit ditangani apabila hanya 

menggunakan perangkat berbasiskan manajemen data biasa 

atau aplikasi pemroses data tradisional belaka.

Tantangannya meliputi pemerolehan, akurasi, penyimpanan, 

penelusuran (search), pembagian, pemindahan, analisis, dan 

visualisasi data. Tren membesarnya himpunan data terjadi akibat 

bertambahnya informasi dari himpunan-himpunan besar yang 

saling terkait, dibandingkan dengan himpunan-himpunan kecil 

lain dengan total data yang sama. Korelasi baru dapat ditemukan 

dalam analisis himpunan data guna: Mencermati tren bisnis, 

Menentukan kualitas penelitian, Mencegah penyakit, Melawan 

tindak pidana, Melakukan proyeksi penjualan, Melakukan 
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Sebelum Big Data dapat digunakan sebagai aset yang 

strategis, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh 

pemimpin TI (CIO) dalam sebuah perusahaan. Sebagai 

permulaan, ekspektasi bisnis harus sesuai dengan teknologi.

Tantangan dan Kesempatan di dalam Big Data
Kebutuhan ekonomi saat ini memiliki karakter di mana semua 

terhubung dengan cepat dan mudah ke jaringan bisnis seperti ke 

pelanggan, supplier dan lainnya. Kita yakin bahwa pertumbuhan 

kuantitas data akan bertumbuh dengan sangat cepat. Dalam 

waktu yang sama, data bisa berasal dari berbagai macam tipe 

seperti terstruktur dan tidak terstruktur, mulai dari jumlah rendah 

dan besar.

Pada dekade terakhir, perusahaan seperti Google, Facebook, 

dan Netflix telah memimpin dalam hal mengumpulkan data 

dalam jumlah yang sangat besar yang dihasilkan dari aktifitas 

pelanggan setiap hari. Mereka melihat data ini sebagai asset 

strategic yang dapat digunakan untuk setiap keputusan bisnis di 

organisasi yang mengacu pada data. Hal ini telah menciptakan 

daya tarik yang sangat besar kepada perusahaan tradisional 

di mana dapat melihat keuntungan atau manfaat dengan 

menggunakan data mereka.

Telah terjadi ledakan teknologi baru, tipe data baru dan 

sumber data baru dan juga cara baru dalam menggunakan 

teknologi saat ini. Mulai dari mobile dan cloud computing 

hingga media sosial serta sentiment analysis dan machine 

learning, sensor data, data scientist mengolah data dari jumlah 

yang sangat besar baik terstruktur maupun tidak terstruktur, 

yang memiliki tingkat pertumbuhan sangat cepat yang dapat 

membantu pengambilan keputusan.

Hanya dengan memproses data, tidak akan menambah nilai 

dari data tersebut, namun jika dapat digunakan pada waktu 

yang tepat, maka dapat menghasilkan keputusan yang memiliki 

manfaat bisnis besar dan luas. 

Bagan bagian kiri menggambarkan mengenai ekspektasi dari 

solusi Big Data yang memerlukan perhatian seperti:

 Channel digital baru yang muncul

 Korelasi yang mungkin antara transaksi dan analytic dari 

skala organisasi maupun dari sumber data lain yang 

mungkin berguna

 Kemampuan untuk membuat simulasi dan visualisasi data 

yang canggih yang dapat menampilkan wawasan dengan 

cara yang baru.

Di bagian kanan, direktur TI harus paham mengenai 

teknologi yang ada dan kemampuan mereka dengan tujuan 

agar bisa memilih mana solusi yang terbaik dan dapat memenuhi 

ekspektasi bisnis. Sebagai contoh, platform yang baik dapat 

mengurangi biaya operasional dan pada saat yang sama 

mempertahankan investasi pada teknologi, staf dan pelatihan.

Portofolio Big Data & Analytics Metrodata
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Bernardy Suhendra

Head of Analytics Metrodata Group
Bernardy.Suhendra@metrodata.co.id
info.metrodata@metrodata.co.id

Untuk menjawab tantangan era Big Data saat ini, Metrodata 

Group memiliki solusi Big Data & Analytics lengkap yang meliputi:

 Business Intelligence. Solusi analisa bisnis atau Business 

Intelligence adalah solusi atau aplikasi yang membantu 

pengguna bisnis dalam melakukan analisa data dan 

informasi dengan membuat tampilan dashboard atau 

visualisasi yang dapat membantu pengguna bisnis 

terutama level top manajemen untuk mengambil 

keputusan dan membuat strategi bisnis yang akurat 

berdasarkan data.

 Data Management. Solusi manajemen data memiliki sub 

segmen sebagai berikut:

 Data Warehouse. Solusi gudang data atau data 

warehouse akan membantu perusahaan dalam 

melakukan konsolidasi data atau harmonisasi data dari 

berbagai macam sumber data dengan berbagai macam 

platform atau pun dari file seperti MS excel, csv.

 Data Integration. Aplikasi integrasi data dapat 

membantu perusahaan dalam melakukan otomatisasi 

penarikan, transformasi dan loading data atau disebut 

ETL.

 Data Cleansing. Aplikasi ini akan membantu 

perusahaan dalam melakukan pembersihan data 

sesuai aturan atau rule yang dibuat. Tingkat kualitas 

data sangat penting untuk memastikan apa yang 

akan dianalisa adalah benar dan akurat. Jika tingkat 

kualitas data sangat rendah maka tingkat kepercayaan 

perusahaan terhadap aplikasi akan menjadi lebih 

rendah.

 Enterprise Performance Management. Aplikasi EPM ini 

dapat membantu perusahaan dalam melakukan:

 Budgeting & Planning. Aplikasi EPM dapat 

membantu perusahaan dalam melakukan 

perencanaan anggaran dan juga melakukan revisi 

anggaran sesuai kebutuhan di periode berjalan. 

Dengan aplikasi EPM ini, perusahaan dapat melakukan 

monitoring terhadap progres daripada penyusunan 

anggaran tahunan yang harus diselesaikan tepat 

waktu.

 Legal Consolidation. Aplikasi EPM juga memiliki 

kemampuan untuk membantu perusahaan di dalam 

melakukan konsolidasi legal entitas. Terutama untuk 

perusahaan yang memiliki anak perusahaan dan 

grup perusahaan serta memiliki transaksi antara anak 

perusahaan yang harus dieliminasi, aplikasi ini akan 

membantu perusahaan untuk melakukan otomatisasi 

terhadap pembuatan laporan keuangan konsolidasi.

 Big Data. Solusi Big Data memiliki karakteristik sebagai 

berikut:

 VOLUME. Memiliki besar volume data yang sangat 

besar dan tidak dapat ditangani oleh aplikasi RDBMS 

biasa.

 VELOCITY. Memiliki kecepatan pertumbuhan data 

yang sangat besar dan eksponensial ketimbang 

database pada umumnya.

 VARIETY. Memiliki variasi tipe data yang lebih banyak 

baik terstruktur, tidak terstruktur dan semi terstruktur.

 VERACITY. Tingkat kualitas, akurasi dan ketidak-

pastian dari data dan sumber data itu sendiri.

 VALUE. Memiliki nilai bisnis dan insight yang sangat 

membantu bisnis jika diolah dan dimanfaatkan dengan 

benar.

 Aplikasi big data sangat membantu dalam hal 

melakukan proses data dengan jumlah yang sangat 

besar dan lebih besar daripada data warehouse serta 

dengan kecepatan yang lebih tinggi.

 Machine Learning. Solusi Machine Learning dapat 

membantu perusahaan untuk melakukan prediksi 

perihal apa yang akan terjadi ke depannya dan juga 

memberikan rekomendasi perihal apa yang terbaik untuk 

dilakukan atau ditawarkan kepada pelanggan. Aplikasi ini 

menggunakan algoritma statistik untuk membentuk suatu 

model yang akan membantu perusahaan dalam membuat 

prediksi atau proyeksi ke depannya.

 Social Media & Sentiment Analytics. Solusi ini akan 

sangat membantu perusahaan dalam melakukan 

analisa data yang terdapat di dalam sosial media seperti 

Facebook, twitter, YouTube comment dan web forum 

lainnya. 

mailto:Bernardy.Suhendra@metrodata.co.id
mailto:Info.metrodata@metrodata.co.id
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Transformasi Digital: 
Dimulai dengan Big Data atau Digital Twin?

Berapa banyak proyek Big Data yang gagal diimplementasikan? Menurut estimasi analis dari Gartner sekitar 
85% proyek implementasi Big Data dinyatakan sebagai proyek yang gagal, atau hanya 15% yang sukses. 
Alasan-alasan tertinggi mengapa proyek Big Data gagal adalah masalah kepemimpinan, komunikasi yang 
buruk, terlampau penuh harapan, tujuan yang terlalu ambisius dan keterampilan yang tidak memadai.
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Contoh aset fisik di lapangan dengan pasangan data Digital Twin-nya.

Belajar dari kondisi ini, pertanyaan besar adalah apakah 

adopsi teknologi Big Data merupakan prasyarat awal untuk 

bertransformasi menjadi perusahaan yang “data-driven” atau 

dapat mengambil keputusan berdasarkan data? Atau adakah hal 

lain yang perlu terlebih dulu diterapkan dalam proses perjalanan 

transformasi digital? 

Sebelum membicarakan teknologi, marilah kita belajar dari 

sejarah tentang salah satu benda yang menjadi penemuan 

terpenting dalam sejarah manusia. Benda ini memungkinkan 

informasi bisa disampaikan secara universal membantu 

kemudahan perjalanan ke berbagai lokasi. Benda ini adalah 

PETA yang memuat informasi yang mereplikasi dunia nyata, 

baik berupa gambar coretan sederhana hingga 3D virtual reality 

seperti Google Maps.

Peta atau replikasi digital dari entitas baik berupa aset, proses 

ataupun sistem yang berperan dalam usaha Anda disebut 

sebagai Digital Twin, dan merupakan salah satu prasyarat untuk 

berhasilnya perjalanan transformasi digital.

Sebagai contoh: suatu perusahaan di bidang tambang yang 

memiliki aset berupa alat berat bulldozer, dapat membuat replika 

Digital Twin yang menyimpan informasi bulldozer yang bersifat 

spesifikasi statik dan juga informasi real-time dari operasional aset 

yang selalu diperbaharui tepat waktu dengan teknologi Internet 

of Things. Digital Twin juga dapat digunakan untuk menyimpan 

historikal dari data operasional sehingga dapat digunakan untuk 

proses diagnostik.

Pembuatan digital twin dapat dimulai dengan sederhana 

dan investasi minimal terlebih dahulu, dimulai dengan 

melibatkan tim operasional aset untuk membuat model 

informasi aset yang cukup disimpan dalam file spreadsheet:

 Tentukan klasifikasi aset, cukup dalam tiga level hirarki 

(misal: Mesin > Bergerak > Alat Berat) 

 Tentukan informasi atau properti yang umum akan 

terdapat pada setiap aset (misal: Status Operasional, 

Lokasi, Brand)

 Tentukan aset properti yang bersifat statik (misal: 

kapasitas mesin, bahan bakar)

 Tentukan aset properti yang bersifat dinamis, dan 

dokumentasikan bila terdapat aplikasi atau sumber 

data yang sudah menyimpan data informasi dinamis 

tersebut (misal: temperatur mesin)

 Buat model relasi atau hubungan antara aset 

tersebut dengan aset lainnya (misal: Aset Alat Berat A 

menggunakan/tergantung kepada Fire Suppression B)
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Model digital twin yang akan dibuat dalam spreadsheet 

sederhana ini yang akan menjadi modal awal pengembangan 

transformasi digital berikutnya, bertahap menjadi aplikasi 

database, dan ketika informasi yang dikelola dalam digital twin 

sudah sangat intensif itulah saatnya Anda perlu investasi Big Data 

sebagai tool untuk operasional digital twin.

Pengembangan informasi digital twin dapat dibuat dalam 

beberapa tingkatan:

 Level Aset: Untuk membuat digital twin dari piranti spesifik 

yang digunakan dalam produksi

 Level Komponen: Untuk menekankan satu komponen 

yang sangat kritikal dalam proses produksi

 Level Sistem: Untuk memetakan keseluruhan alat produksi 

untuk pengawasan dan penyempurnaan 

 Level Proses: Untuk memetakan keseluruhan proses 

produksi yang sudah ada, dimulai dari disain dan 

pengembangan hingga proses produksi atau manufaktur 

dan distribusi hingga produk akhir digunakan oleh 

konsumen. Pada tahapan berikutnya juga untuk 

pengembangan produk masa depan.

Berikut adalah beberapa manfaat signifikan yang didapatkan 

dari pengembangan teknologi digital twin: 

1. Penghubung dari berbagai sistem yang terpisah: Model 

dari digital twin bila direncanakan dan didisain secara tepat 

akan dapat digunakan untuk menghubungkan berbagai 

aplikasi backend untuk mendapatkan manfaat bisnis dalam 

konteks operasi mata rantai suplai seperti proses pembelian, 

manufaktur, dan pergudangan.

2. Visibilitas: Digital twin memungkinkan adanya visibilitas 

dari operasi suatu aset produksi, satu lini produksi hingga 

keseluruhan pabrik.

3. Membantu memahami dan menjelaskan perilaku: Model 

dari digital twin dapat dimanfaatkan sebagai dokumentasi 

dan dalam mekanisme komunikasi untuk menjelaskan 

dan juga memahami perilaku dari satu individual mesin 

atau sekumpulan mesin yang saling terhubung dalam 

proses produksi, sebagaimana suatu peta dapat digunakan 

menjelaskan suatu wilayah maupun rute menuju ke suatu 

lokasi.

Kurniadi

Presales Support Sr.
Product Management 3 Division
Kurniadi@mii.co.id
contact@mii.co.id

4. What if analysis: Dengan memanfaatkan teknologi 

Machine Learning dan Big Data maka suatu mesin 

yang sudah memiliki model data baik data historis, 

data terkini dan juga masukan rencana perubahan 

spesifikasi ke depan, memungkinkan untuk 

dilakukan simulasi berbagai perubahan kondisi pada 

model digital twin-nya. Sehingga dapat menjawab 

pertanyaan what-if dengan simulasi dengan biaya 

murah tanpa perlu langsung mengubah spesifikasi 

aktual yang selain tidak praktis, membutuhkan biaya 

tinggi dan juga sangat risiko mengganggu produksi.

Diharapkan perjalanan transformasi digital yang 

diawali dengan pembuatan digital twin akan memberikan 

dampak positif kepada perusahaan Anda dengan 

berbagai keuntungan kompetitif berikut:

 Memiliki satu sumber data yang valid dan up-

to-date tentang kondisi aset dan operasional 

perusahaan

 Dapat mengurangi biaya pemeliharaan aset 

dengan dimungkinkan dilakukan proses predictive 

maintenance sebelum terjadi kerusakan yang lebih 

parah dan menghambat jalannya produksi.

 Secara umum dapat meningkatkan reliabilitas 

setiap mesin, lini produksi dan keseluruhan 

produksi atau di dalam dunia manufaktur dikenal 

dengan Overall Equipment Effectiveness (OEE).

 Dengan adanya data digital twin yang dapat 

dilibatkan dalam setiap proses peningkatan 

efisiensi dan produktifitas, pada akhirnya digital 

twin juga akan meningkatkan profit perusahaan.

Apakah perusahaan Anda siap menjawab tantangan 

Industri 4.0? Mulailah perjalanan transformasi digital 

perusahaan Anda dengan pembuatan Digital Twin. 

mailto:Kurniadi@mii.co.id
mailto:contact@mii.co.id
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DevOps
Know Before You Go
Hal-hal yang harus Anda ketahui sebelum memulai 
perjalanan DevOps

Mengikuti perkembangan zaman dan inovasi sekarang bisa dibilang tidak 

mudah. Terkadang, rencana lima tahun yang sudah ada bisa berubah 

menjadi rencana 3 tahun yang masih bisa berubah. Kita harus bisa 

beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ini. Kecepatan adalah 

ukuran baru dan organisasi harus dapat bergerak dengan cepat untuk bisa 

menghadirkan layanan baru yang dapat mendorong bisnis dan tentunya 

dapat bersaing dengan kompetitor.

Untuk mendapat jawaban tersebut, menerapkan budaya dan proses 

kerja DevOps bisa jadi jawaban untuk dapat bersaing. Konsep DevOps 

yang seringkali dipahami cenderung fokus pada aspek budaya delivery 

TI: memecah kotak-kotak dalam tim dan mendorong kolaborasi seluruh 

organisasi untuk mencapai tujuan bersama.
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Organisasi yang menerapkan DevOps harus dapat 

mempelajari peran baru, ekspektasi baru, dan mengadopsi 

kecepatan baru. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang mungkin 

bisa diperhatikan ketika menerapkan DevOps bagi perusahaan 

dari NetApp Indonesia:

1. Menentukan motivasi
 Cara terbaik memulai adalah menentukan motivasi Anda 

menerapkan DevOps. Mungkin ada banyak alasan untuk 

pindah ke metodologi DevOps, termasuk mempercepat 

pengiriman fitur baru, mengurangi biaya pengiriman dan 

pemeliharaan, meningkatkan kualitas, atau membuat 

keputusan dengan menerapkan metrik. Tentukan motivasi 

yang paling penting bagi penerapan DevOps Anda sebelum 

memulai perjalanan ini.

2. Komunikasikan motivasi tersebut kepada tim
 Sebagai sebuah tim, penting bagi mereka untuk dapat 

mengetahui tujuan bersama sehingga penerapan sistem baru 

dapat diterima dan dimengerti dengan baik. “DevOps” adalah 

istilah yang luas, sehingga Anda dengan mudah terganggu 

apabila tidak ada komunikasi yang lancar. Tidak dapat 

dihindari, mengubah cara tim mengirim dan mengoperasikan 

produk apa pun pada awalnya akan menimbulkan biaya 

dan mungkin mengubah peran orang. Dengan komunikasi 

yang baik, semua tim terinformasi dengan hal-hal yang ingin 

dicapai bersama dan kolaborasi akan terasa lebih lancar dan 

berjalan baik.

3. Siap menghadapi perubahan
 Salah satu praktik umum dari komunitas DevOps satu tim 

bertanggung jawab atas pengembangan dan operasi, dan 

praktik kerja dapat berubah. DevOps merupakan sebuah 

konsep yang luas, sehingga hal ini memungkinkan Anda 

terganggu dengan beberapa pilihan lainnya. Tidak dapat 

dihindarkan dengan mengubah cara tim mengirim dan 

mengoperasikan sebuah produk dapat menimbulkan biaya 

dan juga penggantian peran. Dengan komunikasi yang lebih 

baik, seluruh tim bisa mendapatkan informasi apa saja yang 

ingin mereka capai bersama dan kolaborasi akan berjalan 

baik.

4. Mempersiapkan tantangan teknikal
 DevOps yang terutama merupakan perubahan budaya, 

keterampilan teknis tertentu dapat membantu memfasilitasi 

transisi misalnya keterampilan integrasi dan otomasi 

infrastruktur seperti Jenkins, Chef dan Ansible. Jadi, pastikan 

tim Anda juga dibekali dengan pelatihan memadai. Misalnya 

di tim Cloud Analytics di NetApp, kami menggunakan 

Atlassian’s JIRA dan Confluence products, karena hal ini 

memberikan kolaborasi dan kebudayaan real time untuk 

komunikasi yang dibutuhkan dalam penerapan DevOps.

5. Teknologi merupakan sarana, bukan hasil akhir
 DevOps difasilitasi oleh beberapa tools. Oleh karena itu, 

DevOps bukan merupakan hasil akhir. Satu kesalahan 

umum dalam hal ini adalah percaya hanya alat-alat saja 

yang akan mengubah kebiasaan, perilaku dan praktik 

buruk. Tidak masalah apakah Anda menggunakan Ansible 

atau Chef, Confluence, atau SharePoint. Jalur terbaik Anda 

untuk mencapai tujuan Anda adalah melalui peningkatan 

komunikasi dan otomatisasi jika memungkinkan, 

dibandingkan mengadopsi teknologi tanpa memperhatikan 

konteks pekerjaannya.

Sekarang, tim infrastruktur semakin kecil dan tim 

pengembangan aplikasi berkembang. Sangat penting bagi 

organisasi berinvestasi dalam mengembangkan layanan mikro 

di sekitar aplikasi lama mereka, untuk menutupi komponen yang 

sudah tertanam lama dan menciptakan layanan yang memajukan 

bisnis mereka. Mereka juga perlu mengadopsi pola pikir yang 

berpikiran maju. Memahami lanskap DevOps merupakan tahap 

awal yang baik, namun sangat penting dapat mengikuti dengan 

kecepatan yang terjadi. Organisasi harus cukup gesit untuk 

berinvestasi dalam budaya DevOps di masa depan dengan 

bergerak menuju pengalaman hybrid multicloud.

Di NetApp, kami mengantarkan pengalaman DevOps yang 

konsisten dan seamless di berbagai on-premises, baik itu private 

maupun public cloud sehingga menawarkan kesempatan bagi 

perusahaan untuk bekerja dalam lingkungan hybrid multicloud 

yang dirancang untuk mempercepat pengembangan aplikasi 

dan memperlancar pipeline mereka. NetApp menawarkan nilai 

unik di seluruh kapabilitas yang kami percaya memberdayakan 

tim berkembang dengan cara yang benar. Tim dapat mencapai 

tingkat inovasi yang tepat, dengan kecepatan tuntutan bisnis 

mereka. 

Informasi lengkap, hubungi: 

Gunawan Angsana, Product Marketing Manager, Product 5 Dept, 

Gunawan.Angsana@mii.co.id, contact@mii.co.id

Ana Sopia

Country Manager
NetApp Indonesia
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Fortinet Diakui sebagai 
Perusahaan Keamanan Terbaik 
di 2019 SC Magazine Awards

Bersamaan berlangsungnya RSA Conference 2019, Fortinet 

berhasil memenangkan Award Excellence kategori “Best 

Security Company” dan Trust Award kategori “Best UTM 

Security Solution” di 2019 SC Awards yang berlangsung di San 

Francisco, Amerika Serikat.

“The Excellence Award merupakan sebuah penghormatan 

bagi organisasi dan perorangan yang tanpa henti mengejar 

keamanan data, inovasi dan layanan pelanggan tiada henti di 

tempat mereka sendiri. Fortinet telah menunjukkan komitmennya 

untuk meningkatkan industri dan telah mendapatkan pengakuan 

ini,” kata Illena Armstrong, VP, editorial, SC Media. “Dan sebagai 

pemenang dalam kategori Trust Award, solusi UTM Fortinet 

menonjol karena pendekatan inovatifnya untuk melindungi 

bisnis dari ancaman yang terus berubah. Ini adalah pencapaian 

yang signifikan dan menunjukkan dedikasi Fortinet untuk 

meningkatkan industri keamanan TI secara keseluruhan.”

Kepercayaan: Solusi UTM Fortinet
Fortinet telah secara konsisten memberikan solusi Unified 

Threat Management (UTM) industri yang paling kuat sejak dirilis 

pertama kali. Integrasi yang ketat antara konektivitas jaringan, 

akses nirkabel, dan keamanan titik akhir dengan perlindungan 

berperingkat teratas, manajemen yang disederhanakan, dan 

pelaporan yang kaya memberikan solusi yang kuat untuk 

pelanggan di seluruh dunia.

Keunggulan: Struktur Keamanan Fortinet
Portofolio solusi keamanan, jaringan, dan produktifitas bisnis 

Fortinet yang semakin berkembang terintegrasi erat untuk 

memastikan bahwa organisasi saat ini dapat dengan percaya diri 

membangun infrastruktur bisnis digital yang mereka butuhkan 

tanpa mengorbankan keamanan. Dengan menggabungkan 

prosesor keamanan khusus, sistem operasi intuitif, dan intelijen 

ancaman terapan, pelanggan Fortinet terbukti menerima 

keamanan, kinerja luar biasa, dan visibilitas dan pengawasan 

yang lebih baik, bersama dengan administrasi yang lebih mudah 

untuk mengurangi overhead dan TCO.

Pendekatan arsitektur Security Fabric ini juga memberikan 

perlindungan tanpa batas di antara lingkungan jaringan yang 

berbeda, baik fisik maupun virtual, dan dapat beradaptasi 

ketika persyaratan dan teknologi bisnis terus berkembang 

tanpa mengurangi kinerja fungsi. Pendekatan holistik terhadap 

keamanan ini, yang luas, terintegrasi, dan otomatis, membedakan 

Fortinet dari industri keamanan lainnya, dan upaya-upaya 

tersebut tercermin dalam penghargaan yang diakui industri ini. 

mailto:Joko.Purnomo@metrodata.co.id
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Tips Memilih Produk Ubiquiti UniFi 
Sesuai dengan Kebutuhan Wi-Fi Anda

Mengapa Ubiquiti UniFi?
UniFi adalah series produk yang dikeluarkan oleh UBNT 

(Ubiquiti Network) yang didesain khusus untuk membangun 

dan mengembangkan jaringan kelas konsumer/enterprise 

berbasis Wi-Fi Hotspot atau jaringan nirkabel jarak pendek untuk 

perangkat laptop ataupun smartphone. UniFi punya banyak seri 

dan tipe yang bisa digunakan untuk membuat Wi-Fi hotspot di 

berbagai macam tempat dan kebutuhan seperti sekolah, kampus, 

stadion, hotel, kantor ataupun komplek perumahan.

Memilih UniFi Wi-Fi Access Point
UniFi Access Point (UAP) adalah perangkat untuk memancarkan 

signal Wi-Fi yang digunakan untuk membuat jaringan Wi-Fi 

Hotspot. Perangkat ini memiliki banyak seri yang didesain untuk 

berbagai macam skenario kebutuhan, jadi dipilih sesuai dengan 

kebutuhan untuk menghemat anggaran.

Sebelum membahas mengenai produk Ubiquiti UniFi, kita akan mengulas terlebih dahulu mengenai Ubiquiti UniFi.
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Beroperasi pada dual band secara bersamaan 2.4GHz dan 5GHz
Semua perangkat UniFi seri AC juga beroperasi pada frekuensi 2.4GHz dan 5GHz yang aktif secara bersamaan.

Mampu Menangani banyak user
UniFi seri AC mampu menangani 250an user untuk setiap perangkat AP dan sangat cocok digunakan untuk membuat jaringan Wi-Fi 

Hotspot di rumah, rumah sakit, sekolah, kampus dan kantor.

Di bawah ini adalah 4 Unit UniFi AC Access Points yang paling banyak digunakan:

1. UniFi UAP-AC-Lite
 Kelebihan menggunakan UAP-AC-LITE adalah dapat digunakan untuk pemasangan indoor rumah dan kantor dengan kecepatan 

5x Wi-Fi normal.

 UniFi AC Lite berukuran kecil untuk dipasang di dalam ruangan seperti digunakan untuk membuat hotspot rumah ataupun kantor 

dan mampu menangani client hingga 250an dengan kecepatan hingga 300Mbps.

UniFi AC Access Points 
(Untuk Rumah, Kantor, 
Sekolah & Kampus)
Kelebihan dari UniFi AC Access 

Points adalah solusi perangkat 

Wi-Fi untuk rumah ataupun 

kantor dengan jumlah dan 

intensitas user yang biasa dan 

sedang.

Menggunakan 
teknologi MIMO
UniFi seri AC telah menggunakan 

standar Wi-Fi 802.11AC yang 

mendukung teknologi MIMO 

untuk mendapatkan kecepatan 

dan performa yang optimal. Spec UniFi AC



Oktober 2019

76 S O L U S ID I N A M I K AF O K U S

2. UniFi UAP-
AC-LR

 Kelebihan 

menggunakan 

UAP-AC-LITE 

adalah dapat 

digunakan 

untuk 

pemasangan 

indoor rumah 

dan kantor 

dengan 

jangkauan lebih 

luas.

 Sama seperti versi AC Lite yang mampu menangani hingga 250an user, versi Long Range (LR) ini mempunyai jangkauan yang 

lebih luas dan mampu mentransmisikan data lebih besar 150Mbps lebih banyak dibanding seri Lite yaitu total sebesar 450Mbps 

untuk frekuensi 2.4GHz.

3. UniFi UAP-AC-PRO
 Kelebihan menggunakan UAP-AC-LITE adalah dapat digunakan untuk pemasangan indoor/outdoor untuk rumah dan kantor 

dengan penggunaan yang sangat padat.

 UniFi seri AC PRO menggunakan 3×3 antena MIMO baik untuk band 2.4GHz ataupun 5GHz dan mampu bekerja dengan kecepatan 

maximal 450Mbps pada 2.4GHz dan 1300Mbps untuk frekuensi 5GHz. Perangkat ini bisa dipasang diluar ruangan dan tahan akan 

perubahan cuaca.

4. UniFi UAP-AC-EDU
 Kelebihan menggunakan 

UAP-AC-LITE adalah 

dapat digunakan untuk 

pemasangan indoor 

untuk sekolah dan 

kampus ataupun rumah 

sakit dengan jaringan Wi-

Fi yang luas dan besar.

Dwi Permata Sari

Product Marketing Reps.
Ubiquiti Networks
Dwi.Permatasari@metrodata.co.id
ContactUs@metrodata.co.id

 UniFi Seri AC EDU menggunakan standar Wi-Fi terbaru 

802.11ac dengan 3×3 MIMO untuk mengoptimalkan 

kecepatan hingga 450Mbps pada band 2.4GHZ dan 

1300Mbps untuk band 5GHz. Serta telah dilengkapi 

speaker dengan kualitas terbaik yang bisa digunakan untuk 

melakukan pengumuman seperti di sekolah, kampus ataupun 

rumah sakit. 

mailto:Dwi.Permatasari@metrodata.co.id
mailto:ContactUs@metrodata.co.id
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Digital 
Transformasi 

dengan 
Solid Edge 2020

Transformasi digital sangat berpengaruh terhadap 

kehidupan sehari-hari. Transformasi digital terjadi hampir pada 

semua lini mulai dari perusahaan besar, perusahaan menengah 

hingga individu. Melalui transformasi digital kita dapat bersaing 

dengan beragam perusahaan baik perusahaan nasional maupun 

internasional.

Kita dapat berpikir tentang transformasi digital dalam dua 

sudut pandang. Salah satunya next generation tool yang akan 

membawa kita pada teknologi di masa depan. Teknologi yang 

akan kami bagikan merupakan akses untuk semuanya. Jadi 

baik di perusahaan besar, perusahaan kecil ataupun pelajar, kita 

akan memberikan teknologi tersebut. Kedua “democratizing” 

the technology. Siemens memiliki portofolio yang lengkap dan 

misi kita ingin memberikan teknologi tersebut untuk semua jenis 

perusahaan maupun individu. Kita juga ingin mengembangkan 

teknologi bersama sama. Di mana kita dapat memulai dengan 

next generation tools.

Melihat banyaknya aktifitas di dunia industri tentang teknologi 

atau yang kita sebut sebagai center circle. Generative Design dan 

Reverse Engineering yang telah ditingkatkan pada Solid Edge 

versi 2020 sangat berguna dalam transformasi digital. Dimana 

dapat merealisasikan prototype fisik dan melakukan validasi 

disain secara visual dan dengan hasil yang luar biasa.

Analisa geometri terhadap model secara virtual dengan 

menggunakan Solid Edge 2020 sangat menarik. Solid Edge 

memiliki tools yang disebut b-rep model atau Solid model. Jika 

memiliki disain kerucut, cylinder dan semua bentuk kita dapat 

menganalisanya dengan Solid Edge 2020.

Solid Edge 2020 memiliki fitur-fitur yang sangat berguna 

dalam transformasi digital seperti Augmented Reality (AR), Model 

Based Definition, Reverse Engineering, Design for Additive 

manufacturing, dan peningkatan kemampuan untuk membuat 

model. Sehingga dengan Solid Edge 2020 kita benar benar akan 

menggunakan next generation tools sebagai tahapan awal dalam 

transformasi digital. 

M. Arief Maulana

Product Support Solid Edge
Siemens PLM Dept.
muhammad.maulana@metrodata.co.id
ContactUs@metrodata.co.id
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Bagi mereka yang mengelola Data Center, menunda 

peningkatan teknologi dan menutup mata terhadap kebutuhan 

modernisasi perangkat keras yang menua dapat berisiko. 

Terlepas dari apakah Data Center tersebut berada di lokasi, di 

cloud, di edge, atau kombinasi hibrid dari masing-masing, laju 

evolusi pasar yang cepat memerlukan evaluasi ulang yang 

berkesinambungan terhadap kelayakan aset Data Center. Lebih 

dari itu, Data Center harus beradaptasi dengan portofolio aplikasi 

yang didukungnya. Beberapa perubahan dalam aplikasi memiliki 

efek mendalam pada peralatan TI yang diperlukan dan oleh 

karena itu bagaimana Data Center diaktifkan dan didinginkan 

untuk mendukung tumpukan TI baru ini. Ketika modernisasi 

diabaikan, kinerja Data Center dan daya tanggap akan terganggu.

Tips Modernisasi Untuk 
Infrastruktur Data Center

Tren yang berkembang seperti penggunaan GPU dan 

Internet of Things (IoT) akan mempercepat penuaan infrastruktur 

Data Center. Meskipun daya dan peralatan pendingin akan 

tetap berfungsi, peningkatan penghitungan dan penyimpanan 

kepadatan yang lebih tinggi akan memaksa modifikasi dan 

desain ulang untuk menghindari downtime. Memproses data 

waktu nyata dalam jumlah besar menempatkan peningkatan 

beban kerja eksponensial pada infrastruktur Data Center. 

Dengan jumlah data yang besar, administrator TI dan jaringan 

menghadapi serangkaian tantangan baru. Dibutuhkan analitik, 

keamanan, dan kapasitas fleksibel. Daya yang lebih tinggi 

menarik per kaki persegi, misalnya, menghasilkan zona panas 

yang lebih terkonsentrasi. Mengakomodasi perubahan seperti 

itu akan membutuhkan lebih banyak penahanan panas, lebih 

banyak daya, dan fleksibilitas untuk memindahkan daya itu.
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Anjuran untuk memprioritaskan upaya 
modernisasi Data Center

Saat memodernisasi desain Data Center Anda, pertimbangkan 

aspek-aspek Data Center yang paling mempengaruhi kinerja dan 

keandalan, yaitu:

 Data pelanggan harus dilindungi melalui ekosistem 

teknologi yang memastikan lingkungan siber dan 

aman secara fisik. Produk-produk berbasis aset seperti 

perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) seperti 

EcoStruxure™ IT Schneider Electric sangat populer untuk 

memberikan visibilitas aset yang dibutuhkan. Anggota 

staf Data Center hanya melihat ponsel pintar mereka 

untuk akses mudah ke semua perangkat di jaringan. 

Alarm di bundle sesuai dengan relevansi, dan dikirim 

setiap 5 menit. Dari dasbor, administrator dapat masuk ke 

perangkat atau alarm apa pun dan dapat segera memulai 

pemecahan masalah jika diperlukan.

 Pertimbangan redundansi dan perlindungan daya - 

Server dan sistem dalam Data Center yang membutuhkan 

tingkat ketersediaan tertinggi harus diidentifikasi dan 

dikonfigurasikan untuk mendukung runtime yang lebih 

lama dan tingkat redundansi yang lebih tinggi. Mereka 

juga harus ditempatkan di area yang terpisah, dan di rak 

yang terpisah. Konsep “ketersediaan yang ditargetkan” ini 

membantu meningkatkan ketersediaan sistem kritis tanpa 

harus mengeluarkan biaya modal yang besar di seluruh 

Data Center. Tingkat redundansi yang lebih tinggi seperti 

umpan ganda hingga ke rak, dengan generator ganda, 

dan UPS N + 1 ganda harus dipertimbangkan untuk Data 

Center dan jaringan yang sangat kritis ini.

Bersandar ke pendinginan presisi dan kontrol kerapatan 

daya - Pembelajaran mesin dan teknologi AI membutuhkan daya 

komputasi yang menghasilkan panas terkonsentrasi di Data 

Center (misal hotspot). Oleh karena itu, perangkat pendingin 

udara presisi yang canggih harus digunakan dan beban daya 

dimonitor dengan cermat sehingga waktu kerja komputasi dapat 

dimaksimalkan.

Ketika memodernisasi juga pertimbangkan 
persyaratan khusus industri

Kekritisan TI meningkat di berbagai industri. Itu berarti bahwa 

staf TI dan Data Center perlu lebih waspada tidak hanya tentang 

bagaimana infrastruktur fisik dipengaruhi oleh tren teknologi 

umum tetapi juga oleh transformasi bisnis khusus industri. Dalam 

industri ritel, misalnya, Data Center telah muncul sebagai jantung 

dari perusahaan ritel yang terhubung. Mereka memproses ribuan 

transaksi dan pesanan yang datang setiap hari dari etalase, situs 

web, gudang, dan kantor pusat regional maupun perusahaan. 

Data Center ini juga memungkinkan pembelian di omni-channel 

dan menyimpan data besar yang melacak tren dan perilaku 

online dan di dalam toko sehingga mendorong pengalaman 

pelanggan utama.

Dalam layanan kesehatan, catatan medis elektronik 

menjadikan penting bagi staf medis untuk memiliki akses yang 

konsisten, aman, dan cepat ke sistem TI. Aplikasi semacam 

itu juga membutuhkan daya yang andal untuk prosedur dan 

pengarsipan cadangan. Sistem rak, keamanan, perangkat lunak 

manajemen TI, daya dan pendinginan di dalam Data Center 

yang melindungi server dan penyimpanan, merupakan elemen 

penting dalam mendukung waktu kerja sistem rekam medis.

Di bidang keuangan, tren teknologi seperti Banking 4.0 

mendorong evaluasi ulang tentang bagaimana arsitektur Data 

Center digunakan. Dengan “perbankan di telapak tangan Anda” 

menjadi lebih normal daripada pengecualian, Data Center 

perusahaan, banyak dari aset infrastruktur yang berusia 10 tahun 

atau bahkan lebih tua, mengalami kesulitan menyelaraskan 

teknologi untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan 

pasar. 

Hans Kristianto

Product Marketing Reps. Assoc.
Divisi APC Enterprise
Hans.Kristianto@metrodata.co.id
ContactUs@metrodata.co.id
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Pendahuluan
Dalam teknologi yang semakin canggih di jaman sekarang 

ini, kecepatan dan akurasi sangat diperlukan dalam sebuah 

proses, banyaknya perusahaan yang menginginkan 

pemutakhiran dengan teknologi yang digunakan sekarang 

ini.

Perusahaan berlomba-lomba untuk “Go-Cloud”, 

penggunaan IoT di dalam proses produksi, proses migrasi 

dari jaringan kabel menuju nirkabel penuh, semua ini adalah 

sebagian dari tren yang ada dalam dunia teknologi saat ini.

Untuk mengejar hal ini, teknologi di masa depan harus 

menyediakan koneksi berkualitas tinggi yang memiliki 

kapasitas lebih besar dan latensi lebih rendah.

Kemudahan dalam mobilitas adalah salah satu hal yang 

melatarbelakangi proses migrasi ini yang bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi produksi dalam suatu perusahaan.

Dari uraian tersebut diatas, terdapat empat tren di dunia 

teknologi.

Tren #1: Jaringan Nirkabel
Jaringan nirkabel jelas sekali penting saat ini untuk 

meningkatkan produktifitas dan efisiensi perusahaan. 

Migrasi jaringan kabel menjadi nirkabel adalah tren yang tak 

terhindarkan untuk saat ini.

Bahkan semua aspek dari hidup kita menggunakan 

teknologi ini, sebut saja, telepon genggam yang kita gunakan 

setiap hari, komputer jinjing yang sekarang menjadi kebutuhan 

penting.

Dengan banyaknya pengguna yang menggunakan jaringan 

nirkabel, tentu dibutuhkan teknologi yang mampu menampung 

setiap kebutuhan dari setiap pengguna.

Berawal dari teknologi Wi-Fi pertama kali yaitu generasi a, 

b, g, lalu mulailah dikenal dengan istilah Wi-Fi 4 yang dimulai 

sejak teknologi 802.11n pada tahun 2019, penggunaan Wi-Fi 

sudah mulai meluas dan dikenal oleh banyak pengguna dan 

juga semakin didukung oleh perkembangan smartphone yang 

semakin canggih. Terlihat dari gambar 1 bahwa teknologi Wi-Fi 

sudah bergerak cepat dan sekarang berada pada teknologi Wi-

Fi 6, dimana semakin cepat dan mendukung penggunaan di 

banyak sektor yang membutuhkan band with besar.

4Tren 
Teknologi
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Teknologi Wi-Fi yang banyak digunakan sekarang ini yaitu 

Wi-Fi 5, sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan saat ini. 

Wi-Fi 6, bagaimanapun, dapat membuat perbedaan, karena 

memberikan kecepatan koneksi hingga 4 kali, kapasitas 

pengguna yang lebih banyak dan latensi jaringan yang lebih 

rendah daripada Wi-Fi 5.

Wi-Fi 6 juga membuka kemungkinan untuk memperluas 

kebutuhan baru dalam dunia korporasi seperti penggunaan 

IoT dalam proses produksi suatu perusahaan, yang akan sangat 

membantu dalam meningkatkan efisiensi produksi.

Kami percaya bahwa Wi-Fi 6 akan menjadi tren baru dalam 

skala besar. Selain itu, protokol daya rendah jarak pendek (seperti 

BLE, RF, dan ZigBee) yang dirancang untuk IoT juga akan banyak 

digunakan dalam rentang waktu 5 hingga 10 tahun kedepan.

Tren #2: Koneksi cepat yang memerlukan 
bandwidth 100 Mbit/s dan latensi tingkat 
milidetik
Konvergensi dari kabel, nirkabel, dan jaringan IoT sangat 

membantu dalam mengurangi biaya Capex dari sebuah 

perusahaan, di sisi lain diperlukan dukungan dari infrastruktur 

yang ada.

Dalam hal ini ada 2 jenis layanan baru yang akan memberikan 

tantangan bagi para vendor jaringan.

 Jenis pertama adalah interaksi antara manusia. Batas 

antara dunia fisik dan digital sekarang menjadi semakin 

pudar. Perusahaan sedang berlomba-lomba untuk 

melakukan digitalisasi dalam hal komunikasi, seperti 

komunikasi tatap muka online yang memberikan rasa 

nyata tidak hanya dari suara tapi dalam gambar bergerak.

 Kebutuhan jenis media yang semakin canggih mulai 

dari video 4K, 8K sampai dengan Virtual Reality (VR) dan 

Augmented Reality (AR) memerlukan bandwidth yang 

tinggi (200Mbit/s) dan latensi yang lebih rendah (kisaran 

10-30 milidetik). Kami percaya bahwa kebutuhan ini tidak 

akan pernah menurun, bahkan lebih meningkat di masa 

mendatang.

 Jenis kedua adalah interaksi antara obyek dan 

aplikasi, dalam hal ini adalah teknologi IoT yang mulai 

dikembangkan oleh berbagai perusahaan. Banyaknya 

layanan IoT yang sangat sensitif mengenai kehilangan 

paket data ataupun delay membutuhkan dukungan dari 

perlengkapan yang bisa mendukung teknologi IoT secara 

penuh.

Sebagai contoh adalah inovasi berupa otomasi robotik, di 

mana dibutuhkan akurasi 100%. Ketika ada satu atau dua paket 

data yang hilang atau terlambat diproses dapat menyebabkan 

terhenti atau tertundanya proses otomasi. Hal ini menyebabkan 

reaksi berantai terhadap proses selanjutnya yang dapat 

menyebabkan kerugian dalam proses produksi tersebut. Oleh 

sebab itu, sebuah infrastruktur yang memiliki latensi rendah, 

kapasitas besar, kehandalan tinggi sangat diperlukan untuk 

mencegah terjadinya kerugian.

Gambar 1



Oktober 2019

82 S O L U S ID I N A M I K AF O K U S

Yudhi Irawan
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Tren #3: Arsitektur jaringan yang 
disederhanakan dan fleksibel
Arsitektur jaringan sekarang ini secara konstan akan berubah 

menjadi semakin mudah dan fleksibel. Evolusi ini disebabkan 

oleh inovasi tiada henti, performa berbanding harga yang selalu 

diperbaharui, dan yang tak terbantahkan adalah tujuan untuk 

mencapai layanan berkualitas tinggi.

Semakin kompleks sistem tersebut, semakin mudah masalah 

muncul. Sebaliknya, semakin stabil arsitektur maka semakin 

mudah pula hal operasi dan pemeliharaannya.

Dengan hadirnya teknologi Wi-Fi 6, akses poin nirkabel 

akan dapat menerima koneksi nirkabel klien dengan kepadatan 

yang tinggi. Dengan perbaikan ini, kita dapat fokus untuk 

memperbaharui koneksi kecepatan switch daripada menambah 

jumlah switch.

Sekarang ini, koneksi kabel berbagai perusahaan telah 

didominasi oleh jaringan 1GE dan 10GE. Dengan popularitas dari 

Wi-Fi 6, kami merekomendasikan agar perusahaan melakukan 

peningkatan menuju kecepatan yang lebih tinggi seperti 40GE 

dan 100GE.

Dengan melakukan perubahan, maka struktur jaringan bisa 

disederhanakan dan lebih fleksibel dalam mengatasi perubahan. 

Hal ini bisa menjadikan layanan yang jauh lebih baik. 

Tren #4: Ancaman keamanan akan bergerak 
dari tepi ke seluruh jaringan
Dalam beberapa tahun terakhir ini, ancaman keamanan telah 

berpindah dari dalam jaringan ke luar jaringan. Sebagai contoh, 

virus, ransomware, semakin merajalela dengan banyaknya 

varian yang terus bertambah. Selain itu, konvergensi dari IoT 

dan jaringan yang ada memberikan banyak tantangan terhadap 

keamanan jaringan. Karena keterbatasan mereka sendiri, 

peralatan IoT dapat dengan mudah terinfeksi dengan virus.

Serangan dan gangguan keamanan jaringan dapat 

menyusup ke dalam jaringan intranet menggunakan jaringan 

yang terenkripsi dan dengan cepat menyusup ke dalam jaringan 

suatu perusahaan. Akibatnya admin TI suatu perusahaan 

seringkali kewalahan dalam mencari jalan keluar dari masalah 

yang dapat berlangsung beberapa jam bahkan berhari-hari.

Menghadapi hal ini, kita perlu memperkenalkan solusi 

keamanan baru terhadap jaringan yang ada. Di satu sisi, kita 

harus membangun arsitektur keamanan zero-trust cyber, 

peralatan jaringan yang terintegrasi dengan kemampuan 

keamanan. Dan di sisi lainnya elemen-elemen kemanan, dan 

network controller harus saling bersinergi untuk menciptakan 

sistem keamanan yang proaktif. 

mailto:Yudhi.Irawan@mii.co.id
mailto:contact@mii.co.id
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Meningkatkan Produktifitas Manufaktur 

dengan OEE

OEE merupakan standar untuk mengidentifikasi persentase 

dari waktu produksi yang benar-benar produktif. Nilai OEE 

ideal adalah 100%. Artinya perusahaan bisa memproduksi 

yang menghasilkan hanya barang bagus (Good Part), secepat 

mungkin, dan tanpa waktu berhenti (Stop Time). Dalam istilah 

OEE hal tersebut berarti 100% Quality (hanya Good Parts), 100% 

Performance (secepat mungkin), dan 100% Availability (tidak 

ada Stop Time).

Untuk dapat terus bersaing sebuah 
perusahaan di sektor manufaktur 
tidak hanya dituntut untuk 
mempertahankan produktifitasnya 
pada level yang sama, tetapi juga 
harus terus melakukan continuous 
improvement. 

Bagaimana mengukur produktifitas manufaktur? 

Pengukuran adalah suatu teknis untuk membandingkan sifat 

dari suatu obyek dengan suatu standar. Proses pengukuran 

membutuhkan alat ukur standar yang akan memberikan kuantitas 

atau nilai suatu sifat pada obyek tersebut. Sebagaimana untuk 

mengukur panjang sebuah kertas digunakan standar alat ukur 

penggaris, dalam hal mengukur produktifitas dari produksi 

standar pengukurannya adalah Overall Equipment Effectiveness 

(OEE).
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Pengukuran OEE adalah best practice dalam produksi yang 

memungkinkan mengidentifikasi kerugian, untuk selanjutnya 

dapat dilakukan langkah peningkatan produktifitas pada setiap 

peralatan produksi hingga perbaikan keseluruhan proses 

produksi secara sistematis.

Gambar: Struktur OEE

Tiga faktor dasar dari OEE adalah Availability, Performance, 

dan Quality. Untuk memulai perhitungan OEE, kita mulai dari 

penentuan waktu All Time, keseluruhan waktu dalam satu 

periode. All Time dikurangi dengan Schedule Loss, yaitu semua 

waktu yang dikeluarkan dari analisis OEE karena sengaja tidak 

dijadwalkan produksi di waktu tersebut (hari libur, jam istirahat, 

periode tidak ada order, jadwal overhaul pabrik). Sisa waktu yang 

tersisa adalah Planned Production Time atau waktu produksi 

yang direncanakan, pengukuran OEE dimulai dari Planned 

Production Time dan meneliti semua kehilangan efisiensi dan 

produktifitas yang terjadi dalam durasi waktu tersebut, dengan 

tujuan mengurangi atau bahkan menghilangkan kerugian yang 

terjadi.

Marilah kita melihat tiga faktor OEE, yang masing-masing 

berpengaruh pada jenis kerugian yang berbeda, yaitu Availability, 

Performance dan Quality.

AVA I L A B I L I T Y
Availability memperhitungkan Availability Loss, yaitu semua 

kejadian yang menyebabkan berhentinya waktu produksi 

yang sudah direncanakan untuk waktu yang cukup lama. 

Hal yang termasuk Availability Loss adalah Unplanned Stops 

(seperti kerusakan peralatan dan kekurangan material), dan 

Planned Stops (seperti waktu Changeover saat pergantian 

produksi). Waktu Changeover dimasukkan dalam analisis OEE, 

karena waktu tersebut seharusnya dapat digunakan untuk 

manufacturing. Walaupun tidak mungkin untuk menghilangkan 

waktu Changeover, dapat dilakukan pengurangan dengan 

strategi SMED (Single-Minute Exchange of Dies).

Sisa waktu setelah pengurangan Availability Loss disebut sebagai 

Run Time.

P E R F O R M A N C E
Performance memperhitungkan Performance Loss, dihitung 

dari semua hal yang menyebabkan proses produksi berjalan 

lebih lambat dari kecepatan maksimum yang dimungkinkan. 

Terjadinya Performance Loss bisa disebabkan mesin yang aus, 

macet, bahan baku di bawah standar hingga kesalahan proses.

Waktu yang tersisa setelah pengurangan dari Performance Loss 

disebut sebagai Net Run Time.

Q UA L I T Y
Quality memperhitungkan Quality Loss sebagai akibat dari hasil 

produksi yang tidak memenuhi standar kualitas. Contoh hal yang 

menghasilkan Quality Loss termasuk hasil produksi yang harus 

dikerjakan ulang.

Waktu yang tersisa setelah pengurangan Quality Loss disebut 

sebagai Fully Productive Time.

P E R H I T U N G A N  O E E
OEE dihitung dengan mengalikan ketiga faktor OEE, yaitu: 

Availability, Performance, dan Quality.

Availability dihitung dari rasio Run Time terhadap Planned 

Production Time:

Availability = Run Time/Planned Production Time

Performance dihitung dari rasio Net Run Time terhadap Run 

Time, yang ekuivalen dengan Actual Production Rate dibanding 

Ideal Production Rate.

Performance = Actual Production Rate/Ideal Production Rate
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Performance = Actual Production Rate / Ideal Production Rate

Performance = (Total Count / Run Time) / Ideal Production Rate

Performance = (3840 bungkus / 8 jam) / 600 bungkus per jam

Performance = 480 bungkus per jam / 600 bungkus per jam = 

80%

Quality = Good Count / Total Count

Quality = 3456 bungkus / 3480 bungkus = 90%

Setelah mendapatkan nilai dari Availability, Performance dan 

Quality (yang tampak bagus nilainya yaitu 80%, 80% dan 90%) 

kita melanjutkan ke perhitungan nilai OEE, yaitu:

OEE = Availability x Performance x Quality

OEE = 80% x 80% x 90% = 57,6%

Dari contoh kasus perusahaan di atas, kita dapat mengetahui 

skor OEE yang didapatkan ternyata masih rendah yaitu 57,6% - 

jauh di bawah target OEE yang baik untuk manufaktur di angka 

85%.

Perhitungan OEE baru akan menghasilkan keuntungan untuk 

peningkatan produktifitas setelah dilakukan langkah lanjutan 

analisis dan continuous improvement pada keseluruhan alat dan 

proses produksi, sehingga tercapai skor OEE yang lebih tinggi 

dan lebih banyak Fully Productive Time. 

Kurniadi

Presales Support Sr.
Product Management 3 Division
Kurniadi@mii.co.id
contact@mii.co.id

Quality dihitung dari rasio Fully Productive Time terhadap Net 

Run Time, atau ekuivalen dengan rasio dari Good Count (semua 

barang yang berhasil diproduksi sekali jalan dan tidak butuh 

pekerjaan ulang) terhadap Total Count:

Quality = Good Count/Total Count

C O N T O H  P E R H I T U N G A N  O E E
Sebuah pabrik kopi beroperasi 12 jam per hari, dengan 2 jam 

waktu istirahat. Mesin kopi yang dijalankan memiliki kemampuan 

menghasilkan 1 bungkus kopi per 6 detik, atau 600 bungkus per 

jam, sedangkan aktualnya setiap jam hanya mampu diproduksi 

480 bungkus, antara lain disebabkan Stop Time selama 1 jam. 

Dalam satu hari produksi dihasilkan 3840 bungkus, yang di 

antaranya terdapat 384 dengan kualitas bungkusnya kurang 

bagus sehingga harus dikerjakan ulang pengemasannya.

PARAMETER:

Parameter Data

Shift Length 12 jam 

Breaks 2 jam

Stop Time 1 jam

Ideal Cycle Time 6 seconds

Total Count 3840 bungkus

Reject Count 384 bungkus

FORMULA:

Planned Production Time = Shift Length – Breaks

Planned Production Time = 12 jam – 2 jam = 10 jam

Run Time = Planned Production Time – Stop Time

Run Time = 9 jam – 1 jam = 8 jam

Good Count = Total Count − Reject Count

Good Count = 3840 bungkus – 384 bungkus = 3456 bungkus

Dari parameter di atas kita bisa lanjut menghitung nilai masing-

masing Availability, Performance dan Quality: 

Availability = Run Time/Planned Production Time

Availability = 8 jam/10 jam = 80%

mailto:Kurniadi@mii.co.id
mailto:contact@mii.co.id


Oktober 2019

86 S O L U S ID I N A M I K AF O K U S

Organisasi atau perusahaan tentunya membutuhkan 

proteksi terhadap aset yang kritikal dari ancaman, baik yang 

dilakukan dari dalam organisasi atau perusahaan maupun dari 

luar. Namun, pada saat ini kebanyakan lalu lintas jaringan sudah 

terenkripsi. Dan perangkat-perangkat keamanan saat ini tidak 

mampu atau tidak bisa melakukan dekripsi sampai pada level 

yang dibutuhkan untuk melakukan hal tersebut, artinya aset yang 

kritikal dianggap akan dikesampingkan. F5 SSL Orchestrator 

menyediakan policy-based orkestrasi dan memastikan 

ketersediaan visibilitas di semua perangkat keamanan jaringan di 

setiap skenario jaringan, aplikasi dan perangkat.

F5 SSL Orchestrator dan 
Dynamic Service Chains

Tantangan
Persoalan dari privasi telah mendorong pertumbuhan lalu 

lintas jaringan yang terenkripsi dengan SSL/TLS lebih dari 80% 

dari semua website di internet. Dari pertumbuhan tersebut 

mengakibatkan munculnya tantangan, biasanya para penyerang 

menyembunyikan ancamannya pada muatan enkripsi dan 

menggunakan jalur enkripsi tersebut dalam melakukan 

pengambilan data. Mereka memilih untuk menggunakan 

chipper-chipper yang spesifik pada produk keamanan 

jaringan berdasarkan celah keamanan yang sudah dikenal 

untuk memaksa by pass enkripsi. Sebagian besar organisasi/

perusahaan tidak memiliki kebijakan pengontrolan yang terpusat 

terhadap pemusatan untuk diskripsi yang umumnya ditemukan 

dalam masing-masing perangkat keamanan jaringannya (daisy-

chain), hal ini akan meningkatkan latensi, kompleksitas dan risiko 

juga.
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Solusi
F5 SSL Orchestrator memberikan 

proses dekripsi dengan kinerja 

yang tinggi terhadap lalu lintas 

yang terenkripsi (SSL/TLS) baik 

masuk maupun keluar, hal ini 

memungkinkan untuk melakukan 

inspeksi keamanan terhadap 

ancaman dan menghentikan 

serangan, selain itu pengaturan 

lalu lintas dilakukan secara 

cerdas dan optimal. SSL 

Orchestrator memastikan lalu 

lintas terenkripsi dapat didekripsi, 

diperiksa oleh kontrol keamanan, 

kemudian dienkripsi ulang, 

memberikan peningkatan 

visibilitas untuk mengurangi 

ancaman yang melintasi jaringan, 

yang pada akhirnya akan 

memberikan manfaat terhadap 

organisasi/perusahaan dalam 

hal memaksimalkan investasi 

layanan keamanan mereka untuk 

malware, solusi pencegahan 

kehilangan data (DLP) dan 

Firewall (NGFW).

Manfaat:
a. Mendapatkan visibilitas yang 

baik terhadap lalu lintas 

yang terenkripsi dengan 

mendeteksi ancaman-

ancaman yang tidak terlihat 

didalam jaringan.

b. Memaksimalkan investasi 

perangkat keamanan, dengan 

cara mengoptimalkan 

manajemen visibilitas untuk 

keluar masuk lalu lintas yang 

terenkripsi.

c. Meningkatkan manajemen 

risiko dan privasi, dengan 

cara mengimplementasikan 

kebijakan secara efektif yang 

memberikan keseimbangan 

keamanan dan privasi.

Fleksibilitas
SSL Orchestrator mendukung banyak metode implementasi, dengan mudah dapat terintegrasi 

kepada arsitektur jaringan yang kompleks untuk memberikan fungsi sentralisasi dekripsi untuk 

keluar masuk lalu lintas. SSL Orchestrator juga mendukung lalu lintas sebagai berikut:

1. Inbound Layer 2/3

2. Outbound Layer2,

3. Outbound explicit / transparent proxy,

4. Bersama dengan berbagai perangkat keamanan jaringan, termasuk

5. Inline layer 2/3 (TAP, Web Proxies, ICAP)

Operasional efisiensi
Tim keamanan terbiasa menghubungkan produk keamanan jaringan sehingga membuat rantai 

keamanan (daisy-chain) dari beberapa komponen, pada umumnya adalah NGFW, DLP, IPS, WAF, 

anti-malware dan lainnya. Rantai keamanan yang dikonfigurasi secara statis tidak efisien secara 

operasional dan gagal beradaptasi dengan perubahan kondisi jaringan.

SSL Orchestrator dapat secara dinamis menghubungkan perangkat keamanan yang bekerja 

secara daisy-chained secara mandiri, monitor dan mengklasifikasikan mereka, dan secara cerdas 

mengelola dekripsi di seluruh rantai keamanan dengan berdasarkan konteksnya, sehingga 

mengurangi biaya operasional dan mengubah perangkat keamanan menjadi layanan keamanan 

yang sangat tersedia. 

Riyaldie Pratama Syarif

Product Marketing Rep.,
Dept Product 3 (Network Security)
Riyaldie.Syarif@mii.co.id
contact@mii.co.id

Fitur

SSL Visibility Dynamic Service 
Chaining

Context 
Engine

Granular Control Deployment 
Modes

SSL decryption/
re-encryption

Service insertion Geolocation Header Changes Inline L2/3

Strong cipher 
support

Service resiliency IP reputation Support for port 
transition

ICAP services

Support for inbound 
and outbound 
encrypted traffic

Service 
monitoring

URL 
categorzation

Robust proxy-level 
control over ciphers 
and protocols

Receive-Only

Support for L2 Load balancing Source and 
Destination

TAP

mailto:Riyaldie.Syarif@mii.co.id
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Mengenal Promapp dan 
Manfaatnya dari 

Proses Pemetaan Nintex
Agar dapat terus bertahan, perusahaan perlu terus melakukan 

transformasi bisnis. Banyak perusahaan yang berusaha untuk 

bertransformasi agar ada perbaikan proses bisnis, namun sulit 

untuk memulai mengoptimalkan proses bisnis itu sendiri. Lalu 

apa yang menghambat proses transformasi tersebut? 

Sebagian besar perusahaan memiliki proses bisnis yang 

rumit dan masih mengandalkan dokumen serta alur kerja yang 

dibuat oleh tim TI di dalam perusahaan. Ada kemungkinan 

tim TI belum memahami lini bisnis bagian mereka. Selain itu, 

kurangnya visibilitas atas proses yang ada sehingga transformasi 

tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Agar perusahaan dapat 

mulai bertransformasi, hal pertama yang perlu dilakukan adalah 

memahami operasi bisnis mereka sehari-hari dan melakukan 

proses mapping.

PEMETAAN 
NINTEX
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Pembuatan proses mapping menjadi lebih cepat dan mudah 

dalam mengelola proses, memastikan bahwa improvisasi dapat 

terbuka dalam perusahaan Anda. Keberhasilan dalam proses 

transformasi bergantung pada visibilitas dari proses bisnis dan 

setiap karyawan yang bersangkutan dapat mengakses serta 

melakukan update proses mapping secara tepat waktu. Dengan 

promapp, Anda memberikan kesempatan pada karyawan Anda 

untuk melakukan perubahan di dalam perusahaan.

Agnes Sanitha

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

(Sumber: https://www.nintex.com)

Keuntungan yang akan diperoleh:

 Meningkatkan produktifitas, efisiensi, mengurangi 

pekerjaan yang berulang dan memberikan karyawan 

banyak waktu untuk fokus pada pekerjaan yang lebih 

strategik.

 Mengurangi proses penggunaan kertas.

 Membuat perubahan dengan mudah dengan adanya 

notifikasi secara otomatis terhadap perubahan yang 

dilakukan.

 Membuat proses mapping yang mudah dimengerti oleh 

semua orang.

 Mengotomasi proses yang tidak memiliki efektifitas yang 

jelas dan menggantikan dengan proses yang memberikan 

kontribusi pada kesuksesan bisnis. 

Mengotomasi proses bisnis tidak cukup efisien untuk 

menciptakan perubahan yang berlangsung lama. Namun, 

melakukan proses mapping adalah langkah awal yang tepat, 

dengan pemahaman tentang proses yang ada saat ini dan 

bagaimana mereka terhubung satu sama lain. Setelah proses 

mapping, dengan mudah Anda dapat menemukan proses mana 

yang dapat memberikan manfaat terbesar bagi perusahaan Anda, 

dan dapat memahami di mana otomasi dapat dilakukan untuk 

efek terbaik bagi perusahaan. Proses mapping dapat dilakukan 

dengan mudah menggunakan Promapp. Karyawan dapat 

mengidentifikasi, meng-edit dan mengembangkan proses bisnis 

mereka.

mailto:Agnes.Sanitha@mii.co.id
mailto:contact@mii.co.id
https://www.nintex.com
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Mengenal 
OpenStack Virtual Machine Image: 

Pembuatan Cloud Base Image
OpenStack, sebagai sebuah teknologi komputasi awan, tidak akan bermanfaat jika tidak dapat meluncurkan 
(launch) virtual machine (VM). Peluncuran VM memerlukan sumber daya siap pakai yang disebut cloud base 

image atau base image. Base image adalah file dengan format tertentu yang berisi operating system (OS) 
dengan minimal perangkat lunak yang terinstal. Base image hanya menyediakan fungsi dasar OS. 

Format base image yang didukung OpenStack antara lain raw, qcow2, vdi, vhd, vmdk dan iso.

Meskipun Red Hat telah menyediakan base image 

untuk Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Centos dan 

Fedora, tutorial ini menyajikan pembuatan base image 

untuk tujuan pembelajaran penggunaan image di 

OpenStack. Base image yang dibuat adalah base image 

CentOS 7. Pembuatan base image dimulai dengan instalasi 

VM CentOS 7 di VirtualBox.

Persyaratan Cloud Base Image
Berdasarkan dokumentasi OpenStack, VM yang 

diluncurkan dari sebuah base image Linux harus 

memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat bekerja di 

lingkungan komputasi awan. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. OS Dan Applikasi Di VM Dapat Dikonfigurasi Secara 
Otomatis
OS dan aplikasi di dalam VM harus dapat dikonfigurasi secara 

otomatis pada saat peluncuran VM. OS dan aplikasi hanya 

dikonfigurasi satu kali pada saat VM boot untuk pertama kali. Syarat 

ini dapat dipenuhi dengan melakukan instalasi perangkat lunak 

tambahan di dalam base image Linux, yaitu cloud-init.

Perangkat lunak cloud-init adalah sekumpulan python script dan 

utilitas untuk mengkonfigurasi VM saat pertama kali boot. Pada saat 

peluncuran VM, cloud-init mendapatkan informasi konfigurasi 

dari Nova Metadata Service. Konfigurasi yang dapat dilakukan oleh 

cloud-init antara lain:

T U T O R I A L
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lunak openssh-server dan openssh-clients di dalam 

base image Linux. Konfigurasi keamanan layanan SSH yang 

direkomendasikan adalah berikut ini:

 Disable empty passwords

 Disable password authentication

 Enable RSA private/public key authentication

 Disable root login and rhosts

 Disconnect idle sessions

 Limit authentication attempts

 Disable X11 forwarding

5. Tanpa Layanan IP Filter atau Firewall
VM harus tidak memiliki layanan IP filter atau firewall. 

OpenStack sudah memiliki fungsi firewall melalui sumber 

daya yang disebut Security Group. VM dengan layanan 

firewall akan meningkatkan kesulitan pemecahan masalah-

masalah jaringan ketika sebuah VM tidak dapat diakses.

6. SSH Public Key Dapat Dikonfigurasi Secara Otomatis
SSH public key untuk default user di dalam VM harus dapat 

dikonfigurasi secara otomatis pada saat peluncuran VM. 

Syarat ini dapat dipenuhi dengan melakukan instalasi 

perangkat lunak tambahan di dalam base image Linux, 

yaitu cloud-init. Pada saat peluncuran VM, cloud-init 

mendapatkan informasi public key dari Nova Metadata 

Service. Nama default user yang akan dikonfigurasikan public 

key-nya, agar dapat melakukan login SSH ke VM, didefinisikan 

dalam file /etc/cloud/cloud.cfg.

7. Serial Console Sebagai Perangkat Masukan Dan 
Keluaran Utama
VM harus memilki serial console sebagai perangkat masukan 

dan keluaran utama. Serial console menjadi akses utama 

untuk login dan menampilkan informasi boot.

8. VM Dapat Dimatikan oleh Hypervisor
VM harus dapat di-reboot atau di-shutdown oleh Hypervisor 

yang dikontrol OpenStack. Syarat ini dapat dipenuhi dengan 

melakukan instalasi perangkat lunak tambahan di dalam 

base image Linux, yaitu acpid. Perangkat lunak acpid 

mengimplementasikan standar spesifikasi ACPI (Advanced 

Configuration and Power Interface). ACPI merupakan 

standar terbuka yang mengatur agar OS dapat melakukan 

manajemen perangkat keras dan juga melakukan manajemen 

kepada sumber daya listriknya.

9. Disable the zeroconf route
Agar VM dapat mengakses Nova Metadata Server maka 

non-aktifkan (disable) default zeroconf route di file /etc/
sysconfig/network. Zero Configuration Networking 

(zeroconf) adalah sekumpulan utilitas dan protokol yang 

memungkinkan sebuah komputer dapat secara otomatis 

mengkonfigurasikan koneksi jaringanya.

 Setting a default locale

 Setting an instance hostname

 Generating instance SSH private keys

 Adding SSH keys to a user’s .ssh/authorized keys so they 

can log in

 Setting up ephemeral mount points

 Configuring network devices

Selain itu, cloud-init dapat juga menerima masukan 

langsung berupa script atau data dari sebuah file, disebut 

dengan user-provided data (atau user data). Format file user 

data antara lain berupa bash script, cloud-config dan upstart 

job.

2. Pengubahan Ukuran root Filesystem Secara 
Otomatis
VM harus memiliki kemampuan pengubahan ukuran (resize) 

root filesystem secara otomatis sesuai kebutuhan pengguna. 

OpenStack menggunakan flavor untuk mendefinisikan 

ukuran virtual disk yang diinginkan. Syarat ini dapat dipenuhi 

dengan melakukan instalasi perangkat lunak tambahan di 

dalam base image Linux, yaitu cloud-init, cloud-utils 

dan cloud-initramfs-growroot.

OpenStack merekomendasikan pembuatan base image Linux 

yang memiliki hanya satu partisi disk dan tidak memerlukan 

LVM (Logical Volume Manager). Partisi disk yang dibuat yaitu 

/ untuk root filesystem sedangkan partisi /boot dan swap 

sudah tidak diperlukan lagi. Linux mendukung root filesystem 

berupa ext3, ext4 dan xfs.

3. Konfigurasi Antarmuka Jaringan Secara Otomatis 
Dengan DHCP
VM harus memiliki antarmuka jaringan yang dapat 

dikonfigurasikan secara otomatis melalui DHCP (Dynamic 

Host Configuration Protocol). Syarat ini dapat dipenuhi 

dengan melakukan instalasi perangkat lunak tambahan di 

dalam base image Linux, yaitu cloud-init. Selain itu, semua 

file konfigurasi antarmuka jaringan harus dalam keadaan 

default dan hapuskan semua informasi MAC (Medium Access 

Control) address atau UUID (Universally Unique Identifiers) 

dari file konfigurasi. File konfigurasi yang menyimpan 

informasi MAC address yaitu:

 /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
 /li b/udev/r ules.d/75-persistent-net-
generator.rules

 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

4. Tersedia Layanan SSH
VM harus dapat diakses dari jaringan melalui SSH (Secure 

Shell) dengan menggunakan private/public key. Syarat 

ini dapat dipenuhi dengan melakukan instalasi perangkat 
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Pembuatan Base Image CentOS 7
Pembuatan base image CentOS 7 dimulai dengan instalasi VM 

CentOS 7. Sesuai dengan syarat-syarat base image maka instalasi 

CentOS 7 memiliki konfigurasi sesuai gambar berikut.

Gambar 1. Konfigurasi Instalasi CentOS 7

Perintah-perintah berikut memperlihatkan konfigurasi utama VM 

CentOS 7 hasil instalasi.

# yum -v group list hidden |grep -A 4 
‘ Înstalled’
Installed Groups:
   Core (core)
   E-mail Server (mail-server)
   KVM platform specific packages (platform-kvm)
   System Administration Tools (system-admin-
tools)

# blkid
/dev/sda1: UUID=”3e90bd8c-2edb-42b9-9f94-
41310e005ac8” TYPE=”xfs”

# mount|grep sda
/dev/sda1 on / type xfs 
(rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,noquota)

# kdumpctl status
Kdump is not operational

# getenforce
Enforcing

Selesai instalasi VM CentOS 7 maka perubahan terhadap 

base image CentOS 7 dilakukan agar memenuhi syarat-syarat 

berikutnya.
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Disable Firewall

# systemctl stop firewalld
# systemctl disable firewalld
# systemctl mask firewalld

Configure SSH

# systemctl|grep ssh
sshd-keygen.service     loaded active exited    
OpenSSH Server Key Generation
sshd.service            loaded active running   
OpenSSH server daemon

# vi /etc/ssh/sshd _ config
PermitRootLogin no
PermitEmptyPasswords no
PasswordAuthentication no
PubkeyAuthentication yes
MaxAuthTries 3
IgnoreRhosts yes
X11Forwarding no
ClientAliveInterval 300
ClientAliveCountMax 3

# systemctl restart sshd

Install cloud-init, cloud-utils, cloud-utils-growpart

# yum list|grep cloud
cloud-init.x86 _ 64               18.2-1.el7.
centos.2        updates
cloud-utils.x86 _ 64              0.27-20.el7.
centos         extras
cloud-utils-growpart.noarch     0.29-2.el7 _ 6.2             
updates

# yum -y install cloud-init.x86 _ 64 cloud-utils.
x86 _ 64
# yum -y install cloud-utils-growpart.noarch

Install ACPID

# yum list |grep acpi
acpica-tools.x86 _ 64                   20160527-3.
el7             base
acpid.x86 _ 64                          2.0.19-9.
el7               base
acpid-sysvinit.x86 _ 64                 2.0.19-9.
el7               base
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Furqan Yudi Pranata

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

# yum install acpid.x86 _ 64
# systemctl enable acpid
# systemctl start acpid
# systemctl status acpid

Add default user for SSH login

# vi /etc/cloud/cloud.cfg
users:
 - default
 - name: cloud-user
   (...)

Remove MAC, UUID or interface name from 
configuration files

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3
TYPE=”Ethernet”
PROXY _ METHOD=”none”
BROWSER _ ONLY=”no”
BOOTPROTO=”dhcp”
DEFROUTE=”yes”
IPV4 _ FAILURE _ FATAL=”no”
ONBOOT=”yes”

# > /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
# > /lib/udev/rules.d/75-persistent-net-generator.
rules

Disable zeroconf route

# echo “NOZEROCONF=yes” >> /etc/sysconfig/network
# cat /etc/sysconfig/network
# Created by anaconda
NOZEROCONF=yes

Configure Serial Console in GRUB configuration

# vi /etc/default/grub
…
GRUB _ CMDLINE _ LINUX=”rhgb console=tty0 
console=ttyS0,115200n8”
…
# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

Sampai di sini, pembuatan base image CentOS 7 sudah 

selesai. Image yang dihasilkan berformat vdi karena dibuat 

dengan VirtualBox. Perintah-perintah berikut digunakan untuk 

mengubah format sebuah image ke format image lain.

$ sudo yum install qemu-img

$ qemu-img convert -f vdi -O qcow2 centos7-vm.vdi 
centos7-vm.qcow2

Ukuran file image dapat diperkecil dengan utilitas dari 

libguestfs. Perintah-perintah berikut digunakan untuk 

memperkecil ukuran sebuah file image.

$ sudo yum install libguestfs-tools-c.x86 _ 64

$ export TMPDIR=/mnt/tmp

$ virt-sparsify centos7-vm.qcow2 centos7-vm-
small.qcow2

Demikian tutorial ini, semoga bermanfaat. 

mailto:Furqan.Pranata@mii.co.id
mailto:contact@mii.co.id
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CODE COURSE TITLE
Fees 
(IDR/
USD)

DAYS

2019

NOV DEC

Starting Date
Microsoft Technologies (Fees in IDR)

20461 Querying Microsoft SQL Server 2012/2014 8.500.000 5 4 - 8 2 - 6
20462 Administering Microsoft SQL Server 2012/2014 Databases 8.500.000 5 11 - 15 9 - 13
20463 Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012/2014 8.500.000 5 18 - 22 16 - 20
20761 Querying Data with Transact-SQL 8.500.000 5 18 - 22 2 - 6
20762 Developing SQL Databases 8.500.000 5 25 - 29 9 - 13
20778 Analyzing Data with Power BI 5.500.000 3 4 - 6  2 - 4
20347 Enabling and Managing Office 365 8.500.000 5 11 - 15 9 - 13
20740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 8.500.000 5 18 - 22 16 - 20
20741 Networking with Windows Server 2016 8.500.000 5 25 - 29 2 - 6
20742 Identity with Windows Server 2016 8.500.000 5 4 - 8 9 - 13
20331 Core Solution SharePoint 2013 8.500.000 5 11 - 15 16 - 20
20341 Core Solution of Microsoft Exchange Server 2013 8.500.000 5 18 - 22 2 - 6
20480 Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 8.500.000 5 25 - 29 9 - 13
20486 Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications 8.500.000 5 4 - 8 2 - 6
20698 Installing and Configuring Windows 10 8.500.000 5 11 - 15 9 - 13
20697 Implementing and Managing Windows 10 8.500.000 5 18 - 22 16 - 20
10982 Supporting and Troubleshooting Windows 10 8.500.000 5 18 - 22 2 - 6

EC Council (Fees in IDR)
C|ND Certified Network Defender 13.000.000 5 25 - 29 9 - 13
C|EH Certified Ethical Hacker 15.000.000 5 4 - 8 2 - 6

E|CSA EC-Council Certified Security Analyst 16.000.000 5 11 - 15 9 - 13
C|HFI Computer Hacking Forensic Investigator 15.000.000 5 18 - 22 16 - 20
E|CIH EC-Council Certified Incident Handler 9.000.000 2 4 - 5 2 - 3
C|DM Certified Digital Marketing 15.000.000 5 25 - 29 9 - 13

C|CISO Certified Chief Information Security Officer by request 3 upon request and availability

E|DRP EC-Council Disaster Recovery Profesional 15.000.000 5 4 - 8 2 - 6

Java Technologies (Fees in IDR)
D83527 Java SE 8 Fundamentals 11.847.150 5 11 - 15 9 - 13
D84838 Java SE 8 Programming 11.847.150 5 18 - 22 16 - 20
D67240 Java SE 7 Programming 11.847.150 5 25 - 29 9 - 13
D65269 Developing Applications for the Java EE 6 Platfom 16.265.820 5 4 - 8 2 - 6

Oracle (Fees in IDR)
D78846 Oracle Database 12c: Administration Workshop 16.265.820 5 11 - 15 9 - 13
D77766 Oracle Database 12c: Install and Upgrade Workshop 6.506.328 2 11 - 12 9 - 10
D50102 Oracle Database 11g: Administration Workshop I Release 2 16.265.820 5 18 - 22 16 - 20
D50079 Oracle Database 11g: Administration Workshop II Release 2 16.265.820 5 25 - 29 9 - 13
D50317 Oracle Database 11g: Performance Tuning DBA Release 2 16.265.820 5 4 - 8 2 - 6
D59987 R12.x Oracle Asset Management Fundamentals 16.265.820 4 upon request and 

availabilityD59687 R12.x Oracle General Ledger Management Fundamentals 20.332.275 5
D80198 Oracle Database: SQL and PL/SQL Fundamentals 16.265.820 5 11 - 15 9 - 13
D79995 Oracle Database: SQL Tuning for Developers 9.759.492 3 11 - 13 9 - 11
D80186 Oracle Database: Program with PL/SQL 16.265.820 5 18 - 22 16 - 20
D80174 Oracle Database : Introduction to SQL 16.265.820 5 25 - 29 9 - 13

Quint Wellington Redwood (Fees in IDR)
ITIL-V3 ITIL v.3 Foundation 10.500.000 3 18 - 20 16 - 18

DF DevOps Fundamentals 13.000.000 3 25 - 27  2 - 4
COF COBIT5 Foundation 12.500.000 3 4 - 6  2 - 4
APF Agile Project Management Foundation 15.500.000 3 11 - 13 9 - 11
SM Scrum Master** 11.000.000 2 18 - 19 16 - 17

RedHat (Fees in IDR)
RH124 Red Hat Enterprise Linux System Administration I (Course Only) 10.500.000 5 4 - 8 2 - 6
RH134 Red Hat Enterprise Linux System Administration II (Course Only) 8.400.000 4 4 - 7 2 - 5
RH135 Red Hat Enterprise Linux System Administration II (w RHCSA Exam) 10.500.000 4,5 upon request and 

availabilityRH200 RHCSA Rapid Track Course (w RHCSA Exam) 13.300.000 4,5
RH254 Red Hat Enterprise Linux System Administration III (Course Only) 8.400.000 4 11 - 14 9 - 12
RH255 Red Hat Enterprise Linux System Administration III w RHCSA and RHCE Exams 12.600.000 5 11 - 15 9 - 13
JB248 JBoss Application Administration I 10.500.000 5 18 - 22 16 - 20
DO290 Red Hat OpenShift Enterprise Development 10.500.000 3 18 - 20 16 - 18

Salesforce (Fees in IDR)
ADM 201 Admin Essentials for New Administrators 28.000.000 5 25 - 29 9 - 13
ADM 211 Admin Essentials for Experienced Administrators 22.400.000 4 18 - 21 16 - 19
RPT 101 Reporting Fundamentals 5.600.000 1 upon request and availability

Data Center (Fees in USD)
CDCP Certified Data Center Professional  USD 1.000 2 25 - 26 26 - 27

VMware (Fees in IDR)
Vmw Vmware vsphere v6.5: Install Configure Manage 24.000.000 5 4 - 8 2 - 6

CompTIA (Fees in IDR)
ITF CompTIA IT Fundamentals 4.000.000 2 4 - 5 2 - 3
CA CompTIA A+ 11.500.000 5 11 - 15 9 - 13
CC CompTIA Cloud+ 11.500.000 5 18 - 22 16 - 20
CL CompTIA Linux+ 11.500.000 5 25 - 29 9 - 13
CN CompTIA Network+ 11.500.000 5 4 - 8 2 - 6
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Use Cases:

1. Account Payable / 
 Account Receivable
2. Banking Reconciliation
3. Upload e-Faktur
4. Customer Onboarding
5. Employee Onboarding & 
 Offboarding
6. Expense & Reimbursement
7. Data Migration & Data Entry
8. Extracting Data from PDFs, 
 Scanned Documents & 
 Other Formats
9. Periodic Report Preparation & 
 Dissemination

10. Generating Mass Emails

DIGITAL SOLUTION PROVIDER

Robotic
Process
Automation

Digital 
Business 
Platform

METRODATA READY

Untuk informasi lebih lanjut, 

silakan menghubungi:

customer.experience@metrodata.co.id

021-29345777 ext. 3330
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