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Tidak terasa sekitar 5 bulan lagi 2022 akan berakhir
lho, Sobat Digiser. Tentunya sudah banyak cerita
dan kisah yang telah kita lalui bersama. Seperti
halnya Digimagz yang telah 2 tahun menemani
Sobat Digiser dengan cerita dan kisah menarik.
Dalam rangka HUT Digimagz dan bertepatan juga
dengan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional,
kali ini Digimagz akan mengangkat tema yang
bertajuk “Unlocking Growth Through Technology”.
Seiring dengan perkembangan zaman yang
begitu pesat, kita semua selalu disuguhkan setiap
tahunnya dengan berbagai inovasi teknologi
terbaru. Sadar atau tidak, perkembangan teknologi
telah mengubah banyak aspek dalam kehidupan
kita. Sehingga, pada edisi kali ini akan menyajikan
berbagai informasi mengenai teknologi digital
baik dari Internal maupun eksternal Telkom yang
banyak membantu di berbagai sektor.
Selain itu, berbicara mengenai teknologi digital,
pada edisi kali ini Sobat Digiser akan berkenalan
dengan salah satu Tribe Leader di salah satu produk
digital Telkom yang memiliki komitmen untuk
terus berkontribusi bagi kemajuan perekonomian
Indonesia melalui digitalisasi UMKM. Produk
apakah itu? Simak cerita lengkapnya di edisi kali
ini ya!
DIGIMAGZ juga akan mengulas produk-produk
digital Telkom yang mendorong akselerasi digital
di Indonesia, seperti E-TAB, Muslim Life, QIP dan
SooltanPay. Selain itu, edisi kali ini juga akan
memberikan informasi dan berita terbaru di dunia
teknologi yang terangkum dalam rubrik Digital
Update dan Innovation Day.
Kami ucapkan terima kasih untuk Sobat Digiser
yang setia membaca DIGIMAGZ tiap bulannya.
Pemenang Digi Quiz bulan Juli juga telah
diumumkan. Yuk, bisa dilihat apakah Sobat
Digiser termasuk salah satu pemenangnya! Bagi
yang belum beruntung, jangan lupa untuk coba
mengikuti Digi Quiz bulan Agustus ini karena
akan ada lebih banyak hadiah menarik yang bisa
didapatkan jika terpilih sebagai pemenang. Jawab
kuis dan menangkan hadiahnya, ya!
Happy reading, Sobat Digiser! :)
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Digi Figure

Membuka Kunci
Pertumbuhan
Perekonomian
Indonesia dengan
Digitalisasi UMKM
Rahmat Danu Andika

Tribe Leader SMB Digitalization

Digitalisasi diyakini akan menjadi kunci pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Seiring makin
banyaknya jumlah penduduk yang terkoneksi internet, digitalisasi menjadi cara untuk memudahkan dan
mempercepat segala kegiatan ekonomi. Namun, sayangnya digitalisasi dalam sektor bisnis UMKM di
Indonesia belum merata. Padahal secara kolektif, UMKM adalah giant yang dapat menjadi kunci
penggerak perekonomian Indonesia. Sebagaimana dikutip dari laman Kementerian Investasi/ BKPN, data
dari Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia pada 2021
mencapai 64,19 juta dengan partisipasi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,97% atau
senilai 8.573,89 triliun rupiah. Melihat peluang ini, seorang figur inspiratif dari Tribe SMB Digitalization
berkomitmen untuk terus berkontribusi bagi kemajuan perekonomian Indonesia melalui digitalisasi
UMKM. Wah, tampaknya figur kali ini begitu luar biasa, ya? Sobat Digiser pasti penasaran dengan cerita
dan perjalanan karirnya, kan? Yuk, simak artikelnya!
Rahmat Danu Andika atau yang biasa dikenal dengan Dika bergabung di Telkom sejak 2 Juni 2021, dan
mendapat amanah menjadi seorang Tribe Leader SMB Digitalization. Sebagai seorang leader, Dika
memiliki tanggung jawab untuk mengelola budget supaya dapat menghasilkan output yang maksimal.
Selain itu, beliau juga memastikan supaya bisnis dari produk-produk SMB memiliki attraction maupun
growth yang menjanjikan sehingga layak untuk dikembangkan.
Adapun beberapa produk yang dikelola oleh SMB adalah PaDiUMKM dan SooltanPay. Sejak awal
bergabung, Dika terus mengembangkan PaDiUMKM untuk mendorong marketplace B2B agar
mempunyai daya saing yang tinggi dan memiliki target menjadi unicorn pada 2025. Sementara
itu, SooltanPay bertujuan untuk meng-enable usaha-usaha mikro dan ultramikro supaya memiliki
kapabilitas menerima transaksi secara digital. Saat ini, beliau juga sedang mengembangkan
digitalisasi procurement negara, yang menjadi pembuktian Telkom untuk bisa berperan signifikan
dalam digitalisasi negara fokusnya pada mendigitalisasi Sistem Pengadaan Nasional.
Dalam satu tahun ke depan, Dika berkeinginan supaya PaDiUMKM bisa menjadi calon
unicorn karena terlihat dari performa bisnis yang sesuai. Kemudian, terhadap Digitalisasi
Pengadaan Nasional, harapannya di tahun depan marketplace sudah up and running
sehingga masyarakat bisa merasakan impact dari pengadaan pemerintah.

Christy & Gitta Fandayani (DBE)

Sebelum bergabung ke Telkom, Dika melihat
banyak sekali hal terkait digitalisasi yang bisa jadi
fokus Telkom. Lebih khusus, Dika melihat satu hal
yang sangat menarik dan menantang, yaitu
bagaimana Telkom bisa memberikan impact pada
digitalisasi negara. Walaupun tantangannya
besar, justru memotivasi Dika karena menurutnya
tantangan tersebut sebanding dengan magnitude
dari impact yang akan dihasilkan untuk negara.
Menjawab
tantangan
membeberkan
bahwa
kuncinya
adalah
dengan
melakukan berbagai
inisiatif
dan
eksperimen
cepat
tetapi
terukur.
Sehingga,
begitu
inisiatif berjalan dan
hasilnya baik maka
akan dengan mudah
meyakinkan orang.
Karena,
dalam
m e y a k i n k a n
masyarakat, rekan
kerja maupun atasan
kuncinya
adalah
memberikan
bukti,
gaining confidence.

tersebut,

Dika

Ketika ditanya mengenai rahasia inovasi ala
Dika, beliau menyatakan bahwa jika seseorang
ingin membuahkan inovasi produk digital yang
tepat sasaran maka harus menggunakan
pendekatan dari identifikasi problem, bukan
teknologi yang tersedia. Pelaku digital harus
menghabiskan lebih banyak waktu dengan user
untuk mengenal mereka dan mengetahui apa
yang diperlukan. Karena UMKM adalah suatu
kelompok besar yang sangat heterogen.
“Jadi ga bisa kita
simplify, oh, ini ada
teknologi untuk UMKM.
Pastikan kita cukup
punya
informasi,
pemahaman,
dan
pengetahuan tentang
problem. Tidak bisa
karena punya semua
(teknologinya),
gimana kalau dipakai
buat UMKM gitu,”
tuturnya.
Di
penghujung
wawancara,
Dika
memproyeksikan
dirinya
sebagai
seseorang
yang
sehat dan bisa tetap
bekerja di sektor
publik pada lima
hingga sepuluh tahun
mendatang. Karena
diakui bahwa sejak
dulu dirinya punya animo untuk berkontribusi bagi
negara, walaupun tidak melalui jalur politik atau
menjadi seorang PNS.
“Yang saya kerjakan sekarang sangat related
dengan public sector. Sampai sekarang saya dapat
kesempatan untuk handle LKPP makin sangat
dekat. Jadi, kalau membayangkan lima sampai
sepuluh tahun lagi, saya masih insya Allah punya
kaitan dengan isu-isu publik,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Dika juga
mengajak Sobat Digiser untuk menanamkan
sense of ownership terhadap pekerjaan yang
dipikul. Bukan sekadar menyelesaikan tugas
karena kewajiban semata. Sehingga, penting
untuk mencari alignment dari personal mission
dan company mission. Supaya dengan tempat
yang strategis, seperti Telkom, Sobat Digiser
bisa
menghasilkan
inovasi-inovasi
yang
impactful bagi negara.
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EVP DBT Serahkan 19 SK Promosi Mutasi
Periode Juli 2022
Jakarta - Telkom Divisi Digital Business &
Technology
(DBT)
kembali
menggelar
penyerahan SK Promosi Mutasi periode Juli 2022.
Digelar secara hybrid yaitu online dan offline di
Telkom Landmark Tower, agenda Penyerahan SK
Promosi Mutasi dihadiri oleh Saiful Hidajat selaku
EVP Digital Business & Technology, Ery Punta
selaku Deputy EVP Digital Technology & Platform
Business, Hepta Yuniarita selaku SM Digital
Business Enabler serta para Tribe Leader terkait.
Acara dipandu oleh Rani Gustiani sebagai MC
dan diisi dengan pembacaan SK yang dilakukan
oleh Hepta Yuniarita selaku SM Digital Business
Enabler. Pada periode kali ini, ada 19 orang yang
mendapatkan SK yaitu 11 orang mendapatkan SK
Pengangkatan Karyawan Tetap, 3 orang
mendapatkan SK Promosi, 2 orang mendapatkan
SK Lepas PJ, 2 orang mendapatkan SK
Penugasan Employee Mobility, dan 1 orang
mendapatkan SK Mutasi.
Acara dilanjutkan dengan penyampaian kesan
dan pesan dari perwakilan penerima SK. Kesan
dan pesan kali ini datang dari Aas Suhendar yang
mendapatkan SK pengangkatan Karyawan Tetap.
Aas menyampaikan bahwa dirinya tidak
menyangka bisa lolos untuk mendapatkan
kesempatan dan kepercayaan menerima SK
pengangkatan karyawan tetap. Semoga ini bisa
menjadi salah satu motivasi dan semangat bagi
para rekan-rekan lainnya yang juga sedang
berjuang untuk menjadi karyawan tetap.

Begitu juga dengan Saiful Hidajat yang
mengatakan bahwa manajemen selalu berusaha
untuk melihat dan menghargai apapun yang
dilakukan oleh para karyawan yang selalu
memberikan yang terbaik bagi perusahaan.
Berbagai kebijakan dievaluasi untuk bisa
memberikan
manfaat
tidak
hanya
bagi
perusahaan saja, tetapi juga para karyawannya.
"Adanya 11 SK Pengangkatan Karyawan Tetap
yang Saya berikan pada hari ini menjadi satu lagi
bukti nyata dan komitmen bahwa kami
manajemen selalu berusaha memfasilitasi dan
mendengarkan masukan serta keresahan
teman-teman semua. Untuk itu, Saya berharap
teman-teman bisa sharing dan menceritakan
momen ini kepada teman yang lainnya sehingga
bisa menjadi semangat baru dan cerita positif."
ujar Saiful
Selanjutnya Saiful juga berbagi pengalaman dan
insight bagaimana untuk bisa berkarir di Telkom.
Menurutnya, Telkom menilai karyawannya dalam
penilaian 3C, yakni character, competence, dan
collaboration. Secara lebih terperinci, character
akan dilihat dari aspek integritas, antusias, dan
totalitas seseorang.
Terakhir, acara ditutup dengan sesi foto bersama.
Semoga di agenda penyerahan SK selanjutnya
akan ada banyak cerita positif lainnya yang bisa
di-share untuk menjadi motivasi bagi karyawan
lainnya.

Di kesempatan yang sama, Ery Punta
menyampaikan ucapan selamat kepada para
penerima SK. Menurutnya, Telkom selalu
memberikan peluang bagi para karyawan untuk
bisa mengembangkan potensinya sehingga tidak
hanya kerja tuntas, tapi harus bisa memberikan
yang terbaik.
Annisa Qonita (DBE)
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Yuk, Intip Keseruan Workshop Culture Agent
Digital Business !!
Jakarta - Untuk menciptakan beragam agenda
menarik
dan
meningkatkan
engagement
karyawan, tim Culture Digital Business menggelar
agenda Workshop Culture Agent Digital Business
pada 20-21 Juli 2022. Bertempat di lantai 5
gedung
BDV
(Bandung
Digital
Valley)
Gegerkalong Bandung, workshop dibuka oleh
EVP Digital Business & Technology Saiful Hidajat.
Saiful menyampaikan bahwa culture bukanlah
sebuah ekstrakurikuler, namun seluruh tim yang
terlibat di kegiatan ini memiliki peran penting untuk
memberikan warna di DBT, sehingga terjalin
engagement yang baik antar karyawan. Dari
beberapa program yang sudah dijalankan, Saiful
mengapresiasi atas kerja keras dan kerja cerdas
tim Culture selama 1 tahun ke belakang. Untuk itu,
Saiful berharap dengan diadakannya workshop
ini, maka ke depannya culture di DBT bisa
semakin "wakacipuy" dan lahir banyak program
menarik lainnya karena banyak orang-orang yang
kreatif di dalamnya.
Diikuti oleh lebih dari 30 peserta yang terdiri dari
karyawan tetap, Prohire dan juga TKP, agenda
workshop dikemas dengan konsep dan suasana
yang seru, casual dan menyenangkan. Para
peserta duduk di lantai beralaskan bean bag
dengan jarak yang dekat dengan para pemateri.
Acara dilanjutkan dengan agenda laporan dari
Guggie Yudhistira selaku koordinator tim Culture.
Guggie pun menjelaskan tentang rangkaian
workshop dan juga tujuan diadakannya workshop
tersebut.

Annisa Qonita (DBE)

Agenda hari pertama workshop menjadi semakin
menarik dan unik dengan diadakannya acara
hiburan bertajuk "Kampring Night". Pada acara ini
para peserta Kampring Night berdandan dengan
"gaya kampungan". Ada yang memakai sarung
dan kopiah, baju hansip, berpenampilan ala
penjaga villa di Puncak Bogor, dan para peserta
perempuannya yang memakai daster ala ibu-ibu
rumahan. Kampring Night menyajikan hiburan
dengan penampilan band akustik, aneka menu
makan malam prasmanan, dan jajanan pasar.
Minuman panas tersedia dalam cangkir-cangkir
jadul yang terbuat dari kaleng, serta air panas
yang disimpan dalam termos yang juga bermodel
jadul. Pada acara Kampring Night ini, juga
diadakan
pemilihan
peserta
berkostum
"terkampring" malam itu dengan indikator
penilaian yaitu tepuk tangan paling meriah dari
peserta Kampring Night lainnya.
Oiya Sobat Digiser, dalam acara Kampring Night
juga turut dihadiri oleh Bapak Hikmatullah Insan
Purnama selaku Head Of Digital Vertical
Ecosystem Agriculture. Beliau menggaris bawahi
bahwa happiness adalah salah satu kunci yang
bisa membuat karyawan mampu men-deliver
performa kerja yang optimal. Tentunya, acara
Kampring Night ini merupakan salah satu bentuk
kegiatan yang bisa mendongkrak level of
happiness para karyawan, khususnya di
lingkungan DBT dan rencana nya akan dibuat
secara rutin. So, stay tune yah!
Memasuki hari kedua workshop para Culture
Agent, Booster dan Covid Safe mendapat tutorial
serta praktek langsung dari coach Nuril mengenai
pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran
tubuh, serta gerakan-gerakan olahraga yang bisa
kita praktekkan tiap hari selama 15 menit per hari.
Acara pun ditutup dengan penyusunan team dan
time plan aktivasi culture.

Digi Updates | DOA

Ingin Punya Halaman Login yang Maksimal?
yuk, Simak Tips UX dari DOA

Sobat Digiser pasti sudah tahu bahwa Digital Operation & Assurance (DOA) memiliki layanan evaluasi
user experience (UX), dan layanan assessment kesiapan sebelum produk go-to market, kan? Nah, selama
melakukan evaluasi UX, sering ditemukan usability problem yang berulang pada produk digital yang
berbeda. Oleh karena itu, DOA berinisiatif untuk membagikan tips-tips umum terkait UX agar Sobat
Digiser dapat meminimalisasi potensi usability problem tersebut. Adapun untuk untuk edisi Digimagz kali
ini, DOA akan membahas sepuluh tips UX untuk login page. Silakan simak dengan baik, ya, Sobat
Digiser!

01

02

03

04

DOA

Opsi login yang beragam
Berikan opsi login yang beragam, misalnya, login menggunakan fingerprint, akun
Google, atau media sosial lainnya. Dengan memberikan opsi ini, user bisa login
dengan cepat tanpa harus membuat atau mengingat username dan password
mereka.

Judul halaman login yang jelas
Logo atau brand serta nama halaman harus terlihat, supaya user merasa yakin
bahwa mereka login ke website/ aplikasi yang benar. Apabila diperlukan, bisa
ditambahkan satu paragraf mengenai benefit setelah login.

Tidak menampilkan gambar yang kurang relevan
Maksimalkan signal, yaitu jumlah elemen yang memiliki informasi tinggi; dan
kurangi noise, yaitu elemen yang sedikit/ tidak memiliki nilai informasi. Gambar
atau animasi yang sifatnya hanya untuk mengisi kekosongan halaman, termasuk
dalam noise.

Label dan field isian yang sekelompok harus didekatkan
Dibandingkan dengan form login di sebelah kiri, yang mana label dan field isian
saling berjauhan dan memiliki jarak yang sama dengan field isian lain; form login
yang di sebelah kanan tentu akan lebih mudah dan cepat dikenali oleh user.
Dengan label dan field isian yang letaknya didekatkan, field isian menjadi lebih
mudah dikenali dan proses pengisian login dapat dipercepat.

05

Label menggambarkan field isian yang sebenarnya
Sering kali saat melakukan assessment produk, didapati bahwa label dan isian
yang diterima sistem berbeda. Misalnya, login-nya username tetapi isian yang
diterima sistem adalah NIK atau email. Dengan memberikan label yang tidak
sesuai, akan berpotensi meningkatkan cognitive load user. Akan tetapi, apabila
label langsung menuliskan NIK atau email maka user akan segera mengetahui
apa yang harus diisi dengan benar.

Hindari mengganti label dengan ikon karena sifatnya multitafsir. Apabila ingin
menggunakan ikon, wajib menyertakan label untuk memperjelas makna ikon
tersebut.

06

07

Tidak menempatkan apa pun di placeholder text
Hasil riset eyetracking Nielsen Norman Group menyatakan bahwa field yang
kosong lebih mudah dikenali oleh user daripada field yang sudah terisi. Field yang
tampak terisi memunculkan persepsi bahwa field sudah terisi sehingga user akan
melewatkan isian tersebut. Apabila form field diisi dengan label, ketika kursor
diarahkan ke field, label akan menghilang. Hal ini berpotensi membebani memori
user karena perlu mengingat informasi apa yang sedang diisi; dan apabila di
tengah jalan ada interupsi, user akan lupa kelanjutan isiannya. Bahkan, bisa saja
user akan menghapus isian yang sudah diisikan hanya untuk melihat labelnya.
Oleh karena itu, sebaiknya field dibiarkan kosong, label tertulis jelas dan tidak
menghilang, serta contoh dan deskripsi pengisian diletakkan di bawah label.

Konsisten dari segi bahasa
Dalam penulisan judul, label, keterangan, button, link, dan notifikasi eror; jangan
mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Kecuali jika ada istilah
yang lebih dikenali dalam satu bahasa tertentu.
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08

09

Kata sandi harus bisa dilihat
Secara default, kata sandi dalam kondisi di-masking bisa diberikan fitur untuk
unmasking agar user bisa mengecek ulang apa yang sudah diinputkan dan
meminimalisasi eror karena salah ketik. Unmasking kata sandi bisa menggunakan
checkbox show password atau tanda mata.

Menampilkan link lupa password & register apabila ada
form register
Wajib menyediakan fitur lupa password karena user yang lupa, tidak akan bisa
mengakses aplikasi. Link harus diberikan style warna yang berbeda dari teks
biasa dan memberikan underline supaya link bisa langsung dikenali.

Style-nya harus konsisten di seluruh tempat. Jangan menggunakan warna yang
sama dalam text yang bukan link karena akan membingungkan user. Yang terbaik
adalah memberikan underline karena user yang buta warna atau memiliki
penglihatan yang kurang, akan kesulitan mengenali link.

10

Pencegahan dan penanganan eror dengan benar
Pencegahan eror bisa dilakukan dengan memberikan contoh isian untuk
username dan validasi isian ketika user sudah selesai mengetik. Namun, validasi
isian sebelum user selesai melakukan input harus dihindari. Sebagai contoh,
gambar di bawah ini menunjukkan bahwa user yang belum selesai menginputkan
email sudah dimunculkan eror, dan user belum mengetikkan nomor telepon sudah
dimunculkan eror.

Eror sebaiknya menggunakan bahasa yang mudah dipahami user. Kemudian,
tunjukkan lokasi eror dengan memberikan highlight berwarna merah dan dekatkan
deskripsinya dengan lokasi eror. Selain itu, berikan juga ikon penanda khusus
untuk mengantisipasi user yang buta warna. Khusus untuk eror yang terjadi
karena salah password, sebaiknya di belakang notifikasi erornya diberikan link
forgot password agar user tidak perlu mencari link tersebut di halaman login lagi.

Demikianlah tips-tips UX untuk login page yang telah dibagikan oleh tim DOA. Semoga dapat bermanfaat
untuk pengembangan produk Sobat Digiser, ya!
DIGIMAGZ EDISI AGUSTUS 2022 | 10

Digi Updates

PetraNetra,
Aplikasi Besutan Anak Bangsa untuk
Membantu Para Penyandang
Tunanetra
Inovasi yang dibuat oleh anak bangsa
tentunya mempunyai kebanggaan tersendiri bagi
kita sebagai warga negara Indonesia, apalagi
inovasi tersebut dapat memberikan manfaat bagi
masyarakat yang membutuhkan. Selain itu,
aplikasi yang dibuat oleh anak bangsa ini telah
dilirik oleh perusahaan luar negeri yaitu Apple.
Apakah Sobat Digiser tahu? Aplikasi tersebut
bernama PetraNetra yang dikembangkan oleh
mahasiswa Universitas Indonesia yaitu Alif
Mahardhika bersama Felicia Stevanie U.,
Graciela Gabrielle A., Jessi Febria, Rony
Fhebrian, Roshani Ayu P., dan Yafonia K. M. N.
Hutabarat.
PetaNetra adalah aplikasi penuntun jalan bagi
penyandang
tunanetra
atau
yang
memiliki
gangguan
penglihatan
agar
memudahkan
mobilitasnya.
Terciptanya
aplikasi ini juga dikarenakan terinspirasi dari
salah satu anggota tim pengembang aplikasi,
yaitu Graciela yang mana kedua orangtuanya
mengalami kehilangan penglihatan saat usia
muda. Selain itu orang tua Alif juga
mengeluhkan kesulitan saat menggunakan
transportasi umum yang ada di Jakarta. Lantas,
Alif menemukan sebuah solusi untuk membantu
mengatasi permasalahan tersebut dengan
menciptakan aplikasi PetraNetra.

Melalui aplikasi ini, membawa Alif Mahardhika ke
markas Apple di Cupertino, Amerika Serikat,
untuk menghadiri Apple Worldwide Developers
Conference (WWDC) 2022. Alif merupakan
satu-satunya
warga
Indonesia
yang
mendapatkan kesempatan untuk hadir di
kegiatan tersebut. Perusahaan yang dipimpin
oleh Tim Cook tersebut mengundang Alif untuk
bertemu dan berdiskusi bersama developer
dunia yang berkumpul di sana.
Cara kerja aplikasi ini juga cukup sederhana,
dengan memanfaatkan fitur accessbility dan
augmented reality (AR) yang ada di iPhone,
PetraNetra akan mendeteksi jalur yang telah
direkam sebelumnya. Selanjutnya aplikasi ini
akan memberikan informasi navigasi melalui
getaran dan suara agar informatif bagi
penyandang tunanetra.
Terciptanya aplikasi PetraNetra karena Alif
bersama rekannya concern terhadap sarana
transportasi publik di Indonesia, khususnya
Jakarta yang belum sepenuhnya ramah untuk
penyandang tunanetra. Solusi ini menguntungkan
bagi berbagai pihak karena di satu sisi tunanetra
bisa lebih cepat memperoleh aksesibilitas yang
lebih baik, di satu sisi penyedia layanan tidak
perlu keluar duit dan waktu yang banyak untuk
meningkatkan layanannya.
PetraNetra juga dilirik oleh MRT Jakarta dan
menjadikan
PetaNetra
sebagai
mitra.
Selanjutnya Alif bersama rekannya berencana
akan terus mengembangkan PetaNetra di
seluruh tempat publik dan fasilitas di Jakarta dan
kota-kota lain.
Harapannya dengan adanya aplikasi ini dapat
menjadikannya infrastruktur pendukung yang
jauh lebih praktis, murah, cepat dan bermanfaat
untuk penyandang tunanetra. Semoga aplikasi
ini bisa memberikan manfaat bagi yang
membutuhkan ya Sobat Digiser.

Airul Septian Faronsyah (DBE)
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Saat ini, teknologi berkembang demikian pesatnya.
Bagi masyarakat, tak terkecuali penyandang
disabilitas yang tidak mampu beradaptasi dengan
teknologi dan mengoperasikannya, maka ia akan
tertinggal. Aksesibilitas perlu menjadi isu yang
terus diperjuangkan agar dapat menjadi harapan
bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas secara
sederhana bisa diartikan sebagai tindakan untuk
menghilangkan hambatan yang dimiliki seseorang
dengan menggunakan cara, metode, atau sarana
yang memudahkannya melakukan kegiatan.
Membangun
aksesibilitas
dalam
segala
hal, khususnya teknologi, akan membantu
memberdayakan semua orang untuk melakukan
banyak hal. Sayangnya, hingga saat ini masih
banyak penyandang disabilitas yang belum bisa
mengakses teknologi. Lebih dari satu miliar orang
saat ini memerlukan teknologi, namun hanya
1 dari 10 orang yang dapat mengaksesnya.
Seiring dengan perkembangan teknologi di
era digital, perusahaan-perusahaan teknologi
perlu mengembangkan produk dan fitur yang
inklusif agar lebih mudah diakses bagi semua
orang, khususnya penyandang disabilitas guna
mengatasi isu-isu terkait keterbatasan mereka.

Anindiva Rahmi (DBE)

Salah satu perusahaan teknologi yang memiliki
komitmen
terhadap
aksesibilitas
adalah
Microsoft. Microsoft bekerjasama dengan
pemerintah dan organisasi untuk memberikan
manfaat teknologi digital bagi seluruh pelanggan
termasuk penyandang disabilitas. Microsoft
memiliki tools yang bisa membantu semua orang
dalam membuat dokumen slide presentasi atau
dokumen lainnya agar lebih inklusif. Misalnya
pada aplikasi Office seperti Word, Excel, dan
Powerpoint, terdapat fitur Accessibility Checker
yang bisa digunakan untuk memberikan petunjuk
dan saran. Dengan menggunakan Accessibility
Checker, fitur ini memberikan saran apa saja yang
bisa diperbaiki dan di-adjust agar dokumen lebih
ramah terhadap penyandang disabilitas. Tidak
hanya itu, Microsoft juga menambahkan banyak
fitur aksesibilitas lainnya baik di Windows dan juga
di aplikasi Microsoft 365. Fitur-fitur tersebut sudah
dikelompokkan untuk penyandang disabilitas
seperti penglihatan, pendengaran, neurodiversity,
learning, mobilitas, dan juga kesehatan mental.

Selain Microsoft, perusahaan teknologi Apple
belum lama ini mengumumkan fitur barunya yang
semakin ramah disabilitas. Salah satunya fitur
pendeteksi pintu. Fitur ini menggunakan sensor
di iPhone atau iPad untuk membantu pengguna
yang memiliki masalah penglihatan untuk
menemukan jalan ketika tiba di lokasi baru. Fitur
ini juga dapat membantu pengguna mengetahui
cara membuka dan membaca tanda atau simbol
di sekitar pintu dan memberikan informasi
lebih lanjut seperti nomor gedung atau kantor.

Selain itu, Apple juga memiliki fitur di iPhone,
iPad, dan Mac untuk pengguna dengan
gangguan pendengaran yang memungkinkan
mereka melihat teks secara real-time pada
konten audio apa pun di panggilan video,
konten streaming, dan video di media sosial.
Nah, menarik, ya Sobat Digiser! Semoga
kedepannya semakin banyak perusahaan
teknologi yang meluncurkan produk dan fitur
yang lebih mudah diakses untuk penyandang
disabilitas guna mendukung inklusi digital.
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Alyssa Kirana (DBE)
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Usir Jenuh
di Tengah Kemacetan
Sobat Digiser mungkin sering menggunakan taksi konvensional atau online, dan pernah melihat ada
sebuah tab device di balik sandaran jok depan. Nah, tab device tersebut merupakan perwujudan konsep
Digital OOH (Out of Home) media platform yang berisi konten hiburan atau informasi untuk mengusir rasa
jenuh dan bosan saat di perjalanan.
Jakarta identik dengan kemacetan lalu lintas. Untuk mengatasi kejemuan penumpang di tengah
kemacetan, ETab Technologies menghadirkan keseruan untuk para pelanggan setia taksi online maupun
konvensional di Jabodetabek. ETab merupakan startup dari Indigo yang bergabung pada batch kedua
tahun 2018 dengan menyediakan platform yang dapat membantu semua kebutuhan beriklan sebuah
brand atau perusahaan.
ETab sudah tersedia di sekitar 200 armada taksi online dan jumlahnya akan bertambah setiap bulan. Akhir
2019, ETab sudah menjalin kerja sama dengan Bluebird. Sebagai permulaan, ETab sudah memasang 300
unit tablet untuk Bluebird dan jumlahnya akan terus bertambah.
Sobat Digiser bisa menyaksikan beragam konten dengan jeda iklan yang tidak bisa di-skip mulai dari
berita hiburan, olahraga, film pendek, video lucu, animasi, musik, hingga rekomendasi kuliner dan tempat
wisata. Penumpang bisa langsung menikmati beragam konten di tablet tanpa perlu login atau subscribe.
ETab menyediakan semua konten yang dipadukan dengan iklan secara gratis.
Konten-konten tersebut berasal dari pihak-pihak yang sudah bekerja sama dengan ETab, seperti
Uzone.id, Suara.com, Billboard Music, Singapore Guide Book, Animasia, dan akan ada konten olahraga
dari One Championship, dan masih banyak lagi. Semua itu dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu
explore, entertainment, dan news.
Menariknya, Sobat Digiser sebagai penumpang tidak akan menemukan konten yang sama setiap kali naik
taksi online maupun konvensional. Sebab, ETab memprogram dan memperbarui konten setiap sepuluh
hari di semua tablet.
ETab juga berencana menghadirkan layanan
di Bali. Turis yang datang ke Bali akan
menggunakan taksi, dan mereka akan selalu
mengeksplor apa yang ada di Bali. Mulai dari
tempat wisata, makanan, dan pura. Konten
ETab di Jabodetabek dan Bali akan sangat
berbeda. ETab di Bali akan lebih banyak
memuat konten lokal, seperti rekomendasi
tempat wisata dan kuliner.
Harapannya ETab menjadi solusi
hiburan untuk mengusir rasa jenuh di
tengah kemacetan. Nah apakah
Sobat
Digiser
pernah
menemukan ETab di taksi
yang
Sobat
Digiser
tumpangi? Cukup terhibur
bukan?

Gitta Fandayani (DBE)
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Dalam kesempatan tersebut,
Saiful turut menyampaikan
bahwa
IndigoSpace
bisa
menjadi tempat para inovator
muda dan talenta digital untuk
berkumpul dan membangun
komunitas startup untuk saling
berbagi
dan
berkembang
bersama.
Transformasi digital merupakan hal penting untuk diterapkan, baik bagi
pihak swasta maupun pemerintahan sekalipun. Melalui implementasi
transformasi digital tersebut, berbagai proses manual yang banyak
memakan waktu dan sumber daya dapat dipangkas sedemikian rupa
untuk menghemat anggaran, sekaligus menghadirkan dokumentasi
hingga proses pelayanan publik yang jauh lebih baik.
Kendati demikian, belum banyak pihak yang dapat memaksimalkan
digitisasi proses dan mengembangkan ekosistem digital yang dapat
menyokong pelayanan publik secara seamless. Ada banyak kendala
yang perlu dibenahi terlebih dahulu, baik dari segi ketersediaan
infrastruktur, integrasi data antar dinas terkait, hingga keamanan
data dan sistem.

“Indigo Space harus mampu
menjadi lem perekat community
gathering. Indigo Space bisa
menjadi tempat temu para aktor
akademisi, technical startup,
dan orang-orang bisnisnya,”
pungkas Saiful.

Telkom Indonesia selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
yang tengah bertransformasi menjadi digital telco, terus berupaya
membantu berbagai pihak dalam percepatan adaptasi teknologi
digital. Maka dari itu pada Mei 2022 silam, IndigoSpace Malang
dan perwakilan Telkom Indonesia menggelar audiensi dengan
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk membantu menghadirkan
percepatan pengembangan ekosistem digital di Kota Malang.

Setiaji (Wali Kota Malang)
mengungkapkan apresiasinya
atas kolaborasi Pemkot Malang
dengan Telkom Indonesia.
Menurutnya, dengan bantuan
Telkom
Indonesia
dan
Indigo selaku inkubator dan
akselerator
startup,
Kota
Malang dapat memaksimalkan
perkembangan
ekosistem
digital
dan
mendorong
perekonomian ke arah yang
lebih baik.

Dalam kesempatan tersebut, Saiful Hidajat (Executive Vice President
Digital Business & Technology) selaku perwakilan dari Telkom
Indonesia turut memperkenalkan Indigo dan IndigoSpace sebagai
wadah bagi para inovator dan talenta muda Indonesia. Kehadiran
Indigo melalui IndigoSpace Malang diharapkan dapat membawa
dampak pada perekonomian dan ekosistem digital di Kota Malang.

“Kami mengucapkan terima
kasih dan selamat kepada
Telkom atas kerja sama ini.
Semoga manfaatnya besar dan
bisa langsung dirasakan oleh
berbagai lapisan,” tandasnya.

Untuk memahami ekosistem digital di Kota Malang, Saiful sempat
menggelar diskusi di IndigoSpace Malang dengan para founder
startup, talenta digital, serta inovator muda berbakat pada hari
sebelumnya. Dalam kegiatan tersebut, Telkom Indonesia melalui
Indigo, mencoba mengelaborasi ekosistem digital yang perlu
dibangun dari hulu ke hilir di kota Malang.

Wah, keren banget kan Sobat
Digiser?
Semoga
dengan
adanya kerja sama ini semakin
banyak melahirkan founder
startup dan talenta digital di
Indonesia.

https://indigo.id/publication/899
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Keren! QIP Ciptakan Program Loyalty
yang Dapat Memaksimalkan Bisnis
Pelanggan setia adalah aset penting bagi sebuah bisnis. Selain dari tidak adanya biaya akuisisi jika
dibandingkan dengan pelanggan baru, pelanggan setia biasanya akan melakukan transaksi lebih sering
dan mengajak pelanggan baru untuk melakukan transaksi untuk pertama kalinya.
Kesetiaan pelanggan adalah elemen penting sebagai penyokong berkembangnya sebuah bisnis dalam
menawarkan suatu produk maupun layanan. Tanpa kehadiran pelanggan setia, sangat sulit rasanya
sebuah bisnis dapat bertahan dalam menghadapi kondisi persaingan usaha yang
kian kompetitif setiap harinya.
Upaya mempertahankan kesetiaan pelanggan agar terus memilih produk
maupun layanan memang tidak mudah. Terdapat salah satu cara yang
bisa dilakukan yaitu dengan menghadirkan program loyalty.

Mengapa Program Loyalty?
Program loyalty diciptakan dalam upaya mempertahankan sebuah
bisnis untuk jangka waktu yang lama. Saat ini, bisnis mulai melihat
pelanggannya bukan lagi atas kepentingan produk dalam jangka
pendek, tetapi tentang bagaimana sebuah cara dapat
dihadirkan untuk menciptakan kenyamanan dan memberikan
pelayanan terbaik secara optimal.
Jenis penerapan program loyalty sangat beragam seperti
penerapan berbasis pemberian poin, keanggotaan berjenjang/
tiering, dan masih banyak lagi. Penting bagi sebuah bisnis
untuk memastikan bahwa program loyalty yang diberikan telah
tepat guna dan sesuai sasaran dengan karakteristik dari pelanggan.
Pada akhirnya, secara tidak langsung bisnis akan dinilai telah
memahami pelanggan dengan baik.
Penerapan program loyalty berimplikasi pada peningkatan metric
customer retention rate (CRR), yaitu sebuah rumus pasti yang mengatakan bahwa
semakin tinggi persentase retention rate, hal tersebut akan semakin berpengaruh terhadap
pertumbuhan sebuah bisnis. Studi menunjukan bahwa pelanggan setia menghabiskan 67%
lebih banyak untuk produk maupun layanan daripada pelanggan baru, selain itu dengan
peningkatan retensi pelanggan sebesar 5% dapat meningkatkan profitabilitas sebesar 75%.

Fajar Chaniago (FIN)

Pertumbuhan Teknologi Menjadi Kreasi
dalam Menciptakan Program Loyalty
Perkembangan teknologi yang kian pesat sampai saat ini, telah membuat para pelaku bisnis semakin
gencar dalam memanfaatkan teknologi yang tersedia dan hadir tiada henti dengan kreativitas yang
ditawarkan. Pemanfaatan teknologi tersebut ditujukan untuk mendukung pertumbuhan bisnis secara
berkelanjutan.
Pemanfaatan teknologi dalam pembuatan program loyalty telah dilakukan oleh para pelaku bisnis, baik
dengan melakukan pengembangan secara mandiri maupun dengan bekerja sama dengan pihak
ketiga melalui layanan API’s integration.
Saat ini, QIP hadir dengan berbagai pilihan program loyalty untuk mendukung bisnis melalui
layanan API’s yang siap di integrasikan dengan satu kali proses registrasi. Dengan penerapan
program loyalty yang mudah bersama QIP, bisnis akan lebih dekat dengan pelanggannya.
Yuk, Sobat Digiser kita dukung percepatan pertumbuhan bisnis berkelanjutan
melalui penerapan program loyalty bersama QIP.
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Teknologi Digital
Bantu UMKM dalam
Memaksimalkan
Bisnis

UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah
dapat dikatakan “Si Kecil yang Berperan Besar”,
bagaimana tidak? Merujuk data yang dikeluarkan
oleh Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan
Menengah pada 2018, sebanyak 64,2 juta atau
99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia
adalah UMKM. Dari data di atas sudah cukup
menunjukkan bahwa pentingnya peran UMKM
bagi Indonesia.
Kategori UMKM sendiri merujuk dari aset dan
omzet usaha yang dimiliki yang terdiri dari usaha
mikro kurang dari 1 miliar, usaha kecil sebanyak 1
hingga 5 miliar, dan usaha menengah sebanyak 5
hingga 10 miliar. Data tersebut menunjukkan
banyaknya populasi pelaku usaha di Indonesia
yang terus berkembang. Namun, fakta tersebut
diiringi dengan fakta lain bahwa sebanyak 85,42%
dari seluruh pelaku UMKM hanya mampu
bertahan selama satu tahun di tengah pelemahan
ekonomi akibat Covid-19, seperti disampaikan
oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri
DKI Jakarta, Diana Dewi pada acara Webinar
Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020.

Menyadari pentingnya growth mindset bagi
sebuah usaha, SooltanPay mengajak masyarakat
Indonesia khususnya pelaku UMKM untuk
memanfaatkan teknologi digital yang kini telah
tersedia. Fenomena ini dapat menjadi peluang
baru
bagi
para
pelaku
UMKM
untuk
mengembangkan bisnisnya agar semakin maju.
SooltanPay
sendiri
menjelaskan
dengan
memaksimalkan penggunaan teknologi digital
membuat UMKM akan semakin banyak menuai
pundi-pundi keuntungan, karena kini teknologi
dapat mempercepat laju jalannya usaha. Seperti
peralihan metode pembayaran yang semula
masih menggunakan uang tunai, kini dapat
dilakukan dengan durasi yang singkat bila
melakukan pembayaran dengan uang elektronik.
Dengan teknologi digital kini seluruh transaksi jual
beli dapat dilakukan di mana saja. Maka dari itu,
penting sekali bagi UMKM untuk memiliki
kemampuan memaksimalkan teknologi digital
sebagai peluang menciptakan keuntungan baru.
Yuk pakai SooltanPay, dengan SooltanPay Sobat
Digiser bisa #JadiSooltanDalamSekejap.

Fakta ini seolah menuntut para pelaku UMKM
untuk terus melakukan improvement dengan
merambah ke dunia digital. Growth mindset
sangat penting dimiliki agar pelaku UMKM bisa
lebih menerima dan beradaptasi dengan
perubahan zaman. Kemampuan beradaptasi tidak
hanya
akan
membantu
meningkatkan
keterampilan dalam memanfaatkan teknologi,
tetapi juga dapat menginspirasi pelaku UMKM
dengan ide-ide kreatif yang mendorong
pendapatan dan keuntungan bagi bisnisnya.
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PENTINGNYA TEKNOLOGI
DALAM PENERAPAN
GAGASAN GREEN
ECONOMY
Sobat Digiser kamu harus tahu nih ternyata
teknologi sangat mempunyai peranan penting lho
dalam hal green economy, lantas kamu tahu ngga
apa itu green economy? Green economy atau
dikenal dengan green growth adalah suatu
gagasan ekonomi yang bertujuan untuk
meningkatkan
kesejahteraan
dan
kesetaraan sosial
masyarakat sekaligus
mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara
signifikan.
Dilansir dari laman Bappenas, pertumbuhan
ekonomi
hijau
muncul
karena
adanya
keinginan pendekatan yang lebih terintegrasi dan
komprehensif untuk menggabungkan faktor sosial
dan lingkungan dalam proses ekonomi, demi
mencapai pembangunan berkelanjutan yang
ramah lingkungan.
Selain itu, penerapan gagasan dari green
economy ini tentunya tidak menghasilkan emisi
karbon dari kegiatan bisnis yang dapat
merusak atau membahayakan lingkungan, serta
dapat melakukan penghematan dan efisiensi
sumber
daya
alam.
Selain
pengurangan emisi karbon, poin utama yang bisa
diambil
juga
ada
pada
dukungan
information technology untuk membangun
ekosistem.
Saat ini pemerintah menerapkan green
economy sebagai bagian dari pembangunan
infrastruktur
berkelanjutan,
serta
mengembangkan program pelatihan dengan
memanfaatkan Sustainable Development Goals
(SDGs) Indonesia One (SIO) sejak 2018 silam
sebagai platform yang dapat mendukung
perwujudan SDGs di Indonesia. Gagasan green
economy dapat membuat fokus baru untuk
ekonomi,
investasi,
pendapatan
dan
infrastruktur,
serta kehidupan sosial agar
infrastruktu
bersifat positif.

Berbagai macam industri didorong untuk
menerapkan green economy ini dengan cara
dan upaya yang dilakukan berbeda-beda.
Sebagai contoh di industri perkapalan dan
kelautan, industri ini menerapkan teknologi kapal
yang ramah lingkungan (green shipping). Di
sektor Fast Moving Consumer Good (FMCG),
industri ini mulai menggunakan energi
terbarukan di dalam operasional bisnis yang
didukung teknologi digital dari sisi produksi dan
supply chain.
Kegiatan perusahaan yang berhubungan
dengan teknologi dalam upaya menjalankan
green economy adalah dapat membantu
memberikan insight, measurement, evaluation,
hingga action plan. Selain itu, melalui teknologi
dari
Microsoft
for
sustainability
dapat
memberikan solusi software-as-a-service yang
mendukung
bisnis
berkelanjutan
dari
perusahaan. Fungsinya untuk menciptakan
intelligence insight bagi bisnis yang dapat
membantu mencapai net-zero emissions dengan
menerapkan prinsip effectively record, report,
and reduce carbon emissions through actionable
insight,
dengan
insight
seperti
perhitungan emisi karbon dan pengukuran
performa.
Perusahaan
teknologi
global
dapat
berkontribusi
dengan
menghadirkan
information
technology
yang
tentunya
mendukung
akselerasi
pembangunan
berkelanjutan. Sehingga pada akhirnya peran
teknologi informasi di dalam SDGs, termasuk
green economy dapat tercapai. Dukungan
information technology juga dapat membantu
membuat ekosistem green economy yang
dijalankan perusahaan menjadi lebih efektif
dan efisien.
Gimana informasinya Sobat Digiser? Ternyata
teknologi sangat berperan, ya, dalam penerapan
gagasan green economy ini.

Airul Septian Faronsyah (DBE)
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perkembanganteknologi
teknologisaat
saatini
inidapat
dapatmembantu
membantuSobat
SobatDigiser
Digisermengembangkan
mengembangkandiri
diri
dengan
denganlebih
lebihpraktis,
praktis,mudah,
mudah,dan
danterorganisasi.
terorganisasi.Terdapat
Terdapatbanyak
banyakfitur
fiturmaupun
maupunaplikasi
aplikasipenunjang
penunjangyang
yang
dapat
dapatSobat
SobatDigiser
Digisergunakan
gunakanjika
jikaingin
inginmulai
mulaimenumbuhkan
menumbuhkanpotensi
potensidiri
diriatau
atausekadar
sekadarmengisi
mengisiwaktu
waktuluang
luang
dengan
dengan hal-hal
hal-hal yang
yang bermanfaat.
bermanfaat. Kelebihan
Kelebihan dari
dari inovasi
inovasi ini,
ini, Sobat
Sobat Digiser
Digiser tidak
tidak perlu
perlu mengeluarkan
mengeluarkan
banyak
banyakbiaya,
biaya,tenaga,
tenaga,maupun
maupunwaktu.
waktu.Segalanya
Segalanyasudah
sudahtermuat
termuatdididalam
dalamgadget,
gadget,sehingga
sehinggasangat
sangatpraktis
praktis
untuk
untukdibawa
dibawake
kemana-mana.
mana-mana.Sisi
Sisifleksibilitas
fleksibilitasdari
dariinovasi
inovasiini
inisangat
sangatcocok
cocokuntuk
untukSobat
SobatDigiser
Digiseryang
yang
mempunyai
mempunyaijadwal
jadwalkegiatan
kegiatansehari-hari
sehari-hariyang
yangpadat.
padat.Maka
Makadari
dariitu,
itu,akan
akanada
adasemakin
semakinbanyak
banyakruang
ruangbagi
bagi
Sobat
SobatDigiser
Digiseruntuk
untukmenumbuhkan
menumbuhkanpotensi
potensidiri
diridan
danmenjaga
menjagaproduktivitas
produktivitasyang
yangsehat
sehatmelalui
melaluiterobosan
terobosan
digital
digitalini.
ini.
Nah,
Nah,teruntuk
teruntukSobat
SobatDigiser
Digiseryang
yangingin
inginmemulai
memulaiperjalanan
perjalananself
selfdevelopment-nya,
development-nya,simak
simakrekomendasi
rekomendasi
fitur-fitur
fitur-fiturberikut,
berikut,yuk!
yuk!

Workout/
Workout/Fitness
FitnessTechnology
Technology
Adanya
Adanya terobosan
terobosan ini
ini memungkinkan
memungkinkan Sobat
Sobat Digiser
Digiser yang
yang
mempunyai
mempunyaijadwal
jadwalpadat
padatagar
agartetap
tetapbisa
bisaberolahraga,
berolahraga,lho.
lho.Saat
Saatini
ini
sudah
sudah tersedia
tersedia berbagai
berbagai aplikasi
aplikasi fitness
fitness yang
yang dapat
dapat menunjang
menunjang
kebutuhan
kebutuhanberolahraga
berolahragabagi
bagisemua
semuakalangan–aman
kalangan–amanuntuk
untukdiakses
diakses
kapan
kapan saja
saja dan
dan didi mana
mana saja.
saja. Beberapa
Beberapa aplikasi
aplikasi fitness
fitness ini
ini
menawarkan
menawarkan rutinitas
rutinitas dan
dan gaya
gaya workout
workout yang
yang beragam,
beragam, sehingga
sehingga
Sobat
Sobat Digiser
Digiser dapat
dapat mencari
mencari aplikasi
aplikasi yang
yang paling
paling cocok
cocok dengan
dengan
preferensi
preferensimasing-masing.
masing-masing.

Alyssa Kirana (DBE)

Stress
StressManagement
ManagementTechnology
Technology
Sebagai
Sebagai manusia,
manusia, mengalami
mengalami stres
stres adalah
adalah hal
hal yang
yang wajar.
wajar.
Meskipun
Meskipunterdapat
terdapatmispersepsi
mispersepsibahwa
bahwastres
streshanya
hanyaakan
akanmembatasi
membatasi
ruang
ruang gerak
gerak untuk
untuk tumbuh
tumbuh dan
dan berkembang,
berkembang, stres
stres dapat
dapat diatasi
diatasi
dengan
dengancara
carapengelolaan
pengelolaanyang
yangbaik.
baik.Dengan
Dengankehadiran
kehadiranteknologi
teknologi
yang
yangsemakin
semakincanggih,
canggih,saat
saatini
inisudah
sudahbanyak
banyakaplikasi
aplikasiyang
yangdidesain
didesain
untuk
untuk membantu
membantu seseorang
seseorang mengurangi
mengurangi stres
stres dan
dan rasa
rasa cemas.
cemas.
Kebanyakan
Kebanyakan dari
dari aplikasi
aplikasi ini
ini menyediakan
menyediakan latihan
latihan pernapasan
pernapasan
berirama
beriramayang
yangditujukan
ditujukanagar
agarpenggunanya
penggunanyadapat
dapatmerasa
merasarileks
rileksdan
dan
lebih
lebih tenang
tenang dalam
dalam menghadapi
menghadapi keadaan
keadaan tertentu.
tertentu. Selain
Selain itu,
itu,
teknologi
teknologijuga
jugamemungkinkan
memungkinkankita
kitauntuk
untukmelakukan
melakukankegiatan
kegiatanlain
lain
seperti
sepertimendengarkan
mendengarkanmusik,
musik,menonton
menontonfilm,
film,atau
ataumembaca
membacae-book
e-book
yang
yang dapat
dapat mengurangi
mengurangi tingkat
tingkat stres
stres dan
dan menenangkan
menenangkan pikiran
pikiran
penggunanya.
penggunanya.

Productivity
ProductivityTechnology
Technology
Pekerjaan
Pekerjaan yang
yang terorganisasi
terorganisasi tentunya
tentunya akan
akan memudahkan
memudahkan kita
kita
dalam
dalam menjalankannya.
menjalankannya. Oleh
Oleh karena
karena itu,
itu, adanya
adanya aplikasi
aplikasi
produktivitas
produktivitasmampu
mampumengorganisasi
mengorganisasipekerjaan
pekerjaanagar
agarlebih
lebihtersusun
tersusun
dengan
denganbaik
baikdan
danmengubah
mengubahpersepsi
persepsicara
carabekerja
bekerjapenggunanya,
penggunanya,
sehingga
sehingga akan
akan menghasilkan
menghasilkan semangat
semangat dan
dan motivasi
motivasi yang
yang
mendorong
mendorongkinerja
kinerjapengguna.
pengguna.Dengan
Denganfitur-fitur
fitur-fiturseperti
sepertitime
timetracking
tracking
atau
atautask
taskmanagement
managementtools,
tools,Sobat
SobatDigiser
Digiserdapat
dapatmengorganisasi
mengorganisasi
agenda
agenda dan
dan menentukan
menentukan pekerjaan
pekerjaan sesuai
sesuai dengan
dengan tingkat
tingkat
prioritasnya
prioritasnyasecara
secarasimpel.
simpel.

Wah,
Wah,menarik
menariksekali
sekalibukan?
bukan?Teknologi
Teknologitelah
telahmembawa
membawasejumlah
sejumlahkesempatan
kesempatanyang
yangdapat
dapatkita
kitagunakan
gunakan
sebaik
sebaikmungkin.
mungkin.Oleh
Olehkarena
karenaitu,
itu,pergunakan
pergunakankesempatan
kesempatantersebut
tersebutuntuk
untukmengembangkan
mengembangkanpotensi
potensidiri
diri
melalui
melaluikemudahan
kemudahanfitur-fitur
fitur-fiturseperti
sepertiyang
yangtelah
telahdiulas
diulasdidiatas,
atas,ya,
ya,Sobat
SobatDigiser!
Digiser!
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Digi Quiz

Pada edisi Agustus 2022 ini, DIGIMAGZ sedang merayakan hari jadinya yang kedua dan
tentu tidak hanya bertambahnya usia, namun DIGIMAGZ ingin menyajikan informasi
yang bisa membangun dan meningkatkan growth mindset Sobat Digiser. Untuk
membangun semangat dan keseruan, DIGIMAGZ menghadirkan kuis seru untuk
menguji seberapa pahamnya Sobat Digiser dengan majalah DIGIMAGZ.
Bagi lima orang yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar dan cepat, akan
mendapat hadiah berupa mystery box. Jangan lewatkan permainan yang menantang ini
bersama DIGIMAGZ!

tekan di sini

Jawaban kamu ditunggu sampai 25 Agustus 2022, ya!
Tunggu pengumuman pemenangnya di majalah DIGIMAGZ berikutnya.

Pemenang DIGI QUIZ
Bulan Juli 2022

B

A

D

C

F

E

Pemenang Kuis
RINA FITRIANA - FIN - 081222209XXX
Sidik Hadiwijaya - DPE - 081316050XXX
Utari Hustita - CXZ - 085155035XXX
Rista Nadhila - HCBP Center - 081225584XXX
Dewi Mulansari - Product and Service Assurance - 08112222XXX
Selamat untuk para pemenang yang berhasil menjawab, mohon untuk menghubungi
kontak di bawah ini lebih lanjut untuk meng-claim hadiah yang Sobat Digiser dapatkan
0821-2333-5200 (Gitta Fandayani)
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GET IN TOUCH

digimagz.sekdiv@gmail.com

+62 821-2333-5200
(Gitta Fandayani)

Digital Business & Technology
(DBT)

#berita-portal-ddb

