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Semoga Sobat Digiser senantiasa dalam keadaan
yang baik, ya. Tidak terasa, bulan yang baru sudah
kita tapaki, dan DIGIMAGZ akan hadir kembali
untuk menemani Sobat Digiser. Ayo, siapa yang
sudah tidak sabar untuk menyambut DIGIMAGZ
edisi Juli 2022?
Spesial bulan ini, DIGIMAGZ hadir dengan edisi
yang bertajuk “Telkom: Contribution for the Nation”
yang didedikasikan untuk menyambut hari jadi —
anniversary Telkom. Seperti yang Sobat Digiser
ketahui, selama 57 tahun berkiprah, Telkom telah
berkontribusi besar bagi bangsa. Apalagi dalam
mewujudkan kedaulatan digital di Indonesia.
Sebagai bagian dari Telkom, Sobat Digiser pasti
bangga, kan?
Pada edisi kali ini, DIGIMAGZ akan menyajikan
berbagai informasi terbaru seputar Telkom;
seperti akselerasi transformasi digital melalui
Smart City, Five Bold Moves Telkom, dan EVP
Take Over. Sobat Digiser juga akan mendapatkan
ulasan mengenai produk-produk digital unggulan
Telkom. Mulai dari pembahasan mengenai
saluran konser musik garapan Telkom (i-Konser);
startup kopi binaan Indigo (Bepahkupi); hingga
FIN yang menghadirkan integrated smart platform
fintech (QIP). Selain itu, Sobat Digiser akan diajak
untuk berkenalan dengan seorang sosok inspiratif
di balik Pijar Mahir, yang telah berkontribusi
dalam meningkatkan keahlian masyarakat dan
memenuhi kebutuhan industri.
Segenap redaksi mengucapkan terima kasih
yang sebesar-besarnya untuk Sobat Digiser yang
sudah setia membaca DIGIMAGZ. Pemenang Digi
Quiz bulan lalu juga telah diumumkan, lho! Yuk,
bisa diintip, barangkali Sobat Digiser termasuk
salah seorang pemenangnya. Bagi Sobat Digiser
yang belum beruntung, jangan patah semangat,
ditunggu jawaban untuk Digi Quiz edisi Juli ini,
ya. Selamat membaca dan silakan menjawab
kuisnya, ya!
Happy reading, Sobat Digiser! :)
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Alysa Kirana & Anindiva Rahmi (DBE)
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Digi Updates | DBT Update

NGOCAK (Ngobrol Cakep) Bareng Cak Ipul
Digelar di Bandung
Bertempat di Bandung Digital Valley lantai 5, Divisi Digital Business & Technology menggelar NGOCAK
(Ngobrol Cakep) Bareng Cak Ipul, EVP Digital Business & Technology pada Senin, 13 Juni 2022. Agenda
NGOCAK kali ini digelar secara offline yang dihadiri oleh rekan-rekan Divisi Digital Business & Technology
yang bertempat di Bandung.
Sedikit berbeda dengan konsep NGOCAK sebelumnya, pada sesi NGOCAK kali ini ada 2 digital talent
yang paling muda dan paling senior yang menemani EVP DBT. Ada Rani Triani yang menjadi salah satu
karyawan termuda dengan kelahiran tahun 2000 dan Arif Efendi sebagai karyawan senior untuk
mengambil alih sesi NGOCAK.
Lorem Ipsum

Saiful menyampaikan bahwa setiap orang yang ada di Divisi Digital Business & Technology memiliki peran
penting untuk setiap keberhasilan yang ingin dicapai. Dalam sesi NGOCAK kali ini, Rani Triani dan Arif
Efendi akan membantu Saiful untuk menjawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh para peserta
yang hadir dari perspektif mereka masing-masing. Harapannya kesempatan ini dapat melatih para the
next #FutureLeader untuk berani bersuara.

Tidak hanya itu, dalam agenda ini Saiful juga sempat memberikan
arahannya terkait pentingnya mengasah kemampuan storytelling
dalam bekerja. Di sini Saiful mengajak para peserta yang hadir
untuk mulai menceritakan tentang keseruannya bekerja di Telkom
melalui social media dan menceritakan apa saja produk digital
yang dimiliki Telkom. Menurut Saiful, hal ini dibutuhkan untuk
menginformasikan kualitas produk digital Telkom dan juga
menarik para digital talent bergabung di Telkom. Adapun faktanya
di lapangan banyak orang tidak tahu bagaimana positioning
Telkom yang saat ini sedang bertransformasi menjadi digital telco
company.
Di kesempatan terpisah, Saiful menyampaikan sangat
senang melihat antusiasme para peserta yang hadir. Lebih
dari 200 peserta hadir dan secara aktif berdiskusi dalam
sesi NGOCAK. "Rasanya senang sekali bisa melihat
peran aktif para digital talent yang tidak gentar untuk
mengambil alih peran saya saat sesi Ngocak.
Energi positifnya sangat terasa dan membuat
saya semakin yakin bahwa Telkom Digital tidak
kekurangan bibit unggul untuk menjadi the next
#FutureLeaders yang siap memimpin dan
membawa Telkom ke arah yang lebih baik
lagi." ujar Saiful
Terakhir, agenda NGOCAK ditutup dengan
foto bersama. Melihat antusiasme dan
keaktifan peserta yang hadir, semoga
agenda NGOCAK dapat diadakan secara
rutin dan dapat menjadi wadah berdiskusi
yang sehat.

Annisa Qonita (DBE)
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#FutureLeader:
Berani Ambil Peran
dalam EVP Take Over
Jakarta - Bertempat di Telkom Landmark lantai
22, Culture Agent Telkom DBT kembali
mengadakan program EVP Take Over pada 22
Juni 2022 lalu. Program ini bertujuan
memfasilitasi para the next #FutureLeader untuk
berani
memimpin
dengan
menjalankan
serangkaian kegiatan EVP DBT selama satu hari.
Pada EVP Take Over kedua kali ini, sosok dari
Tribe Agree telah berhasil mengikuti program ini
dan menggantikan peran Saiful Hidajat selaku
EVP DBT dengan baik saat sidang DIC.
Sosok ini adalah Danang selaku Head of GTM
Operation di Agree. Selama mengikuti program
EVP Take Over, Danang mendapatkan banyak
pelajaran bermanfaat dan pengetahuan terkait
aspek strategis. Selain itu, Danang juga dapat
mengenal berbagai macam produk inkubasi,
serta berbagi ide dan problem yang dimiliki dari
masing-masing unit.

Anindiva Rahmi (DBE)

Bagi Danang, sebelum mengikuti program ini
yang perlu dipersiapkan adalah mental agar dapat
memaksimalkan fungsi yang diamanahkan oleh
Saiful Hidajat. Tentunya terdapat perbedaan yang
ia rasakan dalam memimpin di lingkup Agree dan
lingkup DBT. Di program EVP Take Over ini, ia
menemukan banyak hal baru yang sangat variatif,
beragam, complex, dan complicated. Untuk dapat
memiliki perspektif yang lebih luas saat
memegang peran EVP DBT di sidang DIC kali ini,
yang dilakukan olehnya adalah lebih banyak
mendengar. Dengan mendengar, hal ini akan
membantu Danang dalam mencerna dan
memproses terkait problem apa yang perlu diberi
masukan dari hasil diskusi bersama teman-teman
Tribe dan didampingi oleh Saiful Hidajat secara
intensif.
Danang berpesan kepada peserta EVP Take Over
selanjutnya untuk berani mengambil peran dan
memanfaatkan peluang ini sebaik mungkin.
Karena dengan mengikuti program EVP Take
Over, #FutureLeader akan menerima gambaran
secara luas terkait apa yang harus dipelajari dan
diketahui sebelum memiliki satu tanggung jawab
dalam scope besar, serta pengetahuan terkait
business,
strategy,
operation,
budgeting,
resources, dan lain-lain dalam suatu bisnis.
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Konsep Smart City telah ada di Indonesia sejak tahun 2015, yang pertama kali diterapkan oleh Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta. Program ini dikenal dengan nama Jakarta Smart City yang dapat membantu
mempermudah kinerja aparat Pemerintah Provinsi agar lebih cepat merespons keluhan warga. Hal ini
menyebabkan banyak kota-kota besar di Indonesia, seperti Bandung, Semarang, Surabaya, dan berbagai
kota lainnya turut mengimplementasikan konsep Smart City ini untuk mendukung efektivitas dan efisiensi
kota.
Lalu apa itu Smart City?
Smart City atau Kota Pintar adalah pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan teknologi
digital untuk mengetahui (sensing), memahami (understanding), dan mengendalikan (controlling) berbagai
sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien, sehingga mampu memaksimalkan
pelayanan kepada warga dan mendukung pengembangan kota yang berkelanjutan. Smart City adalah kota
yang menggunakan prinsip-prinsip smart living, smart government, smart economy, smart environment,
smart mobility, dan smart people. Apakah kota Sobat Digiser telah menerapkan konsep Smart City?
Dari hasil kajian Smart City yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada
2017, urgensi Smart City lahir dari bertambahnya tingkat pertumbuhan penduduk di perkotaan sebesar
2,75 persen setiap tahunnya. Didukung dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk yang
tinggal di perkotaan sebesar 56,7 persen pada 2020 dan akan terus meningkat menjadi 66,6 persen
pada 2035. Sejalan dengan itu, Bank Dunia juga memperkirakan sebanyak 220 juta penduduk Indonesia
akan tinggal di perkotaan pada 2045, yang setara dengan 70 persen dari total populasi di tanah air.

Annisa Wulandari (DBE)

Telkom sebagai salah satu
digital telco di Indonesia
juga turut berpartisipasi dan
mendukung penuh berbagai
kota dan kabupaten untuk
mengimplementasikan konsep
Smart City. Pada acara
teknologi tahunan terbesar
di Inggris, yakni London
Tech Week 2022, Telkom
meluncurkan Handbook Smart
Cities for Indonesia di mana
Direktur
Digital
Business
Telkom,
Muhamad
Fajrin
Rasyid hadir memberikan
paparan
terkait
peran
Telkom dalam mendukung
terwujudnya
pembangunan
yang berkelanjutan melalui
solusi Smart City khususnya di
Indonesia.
Muhamad
Fajrin
Rasyid
menjelaskan
bahwa,
“Transformasi digital menjadi
komponen yang memainkan
peran
penting
untuk
pembangunan Indonesia yang
berkelanjutan ke depannya.
Digitalisasi Indonesia dapat
mendorong
peningkatan
produktivitas
nasional,
membuka
lebih
banyak
peluang kerja, menciptakan
efisiensi dan layanan yang
lebih baik, serta meningkatkan
akses
masyarakat
untuk
mendapatkan layanan terbaik.”

Kontribusi dalam Smart City
ini, sebagai bentuk komitmen
Telkom untuk mengakselerasi
kota dan kabupaten di Indonesia
menjadi kawasan yang cerdas,
modern, dan berkelanjutan.
Saat ini, solusi Smart City
yang dirancang Telkom tengah
diimplementasikan juga pada
pembangunan Ibu Kota Negara
(IKN) Nusantara, lho Sobat
Digiser.
“Telkom
Group
akan
menghadirkan solusi digital
terbaik melalui pembangunan
Intelligent Data Center dengan
Smart & Intelligent Network
Security sehingga mendorong
terwujudnya IKN Nusantara
menjadi Smart City dengan
layanan digital terbaik dan
tingkat keamanan siber yang
tinggi,” tambah Muhamad
Fajrin Rasyid.
Semoga kontribusi Telkom
dalam mewujudkan Smart City
dapat membuahkan hasil yang
maksimal untuk menghadirkan
pelayanan terbaik kepada
seluruh masyarakat Indonesia.
Yuk, Sobat Digiser kita dukung
percepatan
implementasi
Smart City di berbagai kota
dan kabupaten di Indonesia,
terutama untuk IKN Nusantara.
.
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Peran digital yang relevansinya kian melebar ke berbagai sektor kehidupan telah mendorong terciptanya
inovasi untuk mempercepat digitalisasi. Digitalisasi merupakan langkah yang akan membawa manfaat
kepada masyarakat dengan memberikan kemudahan dalam beraktivitas sehari-hari. Agar digitalisasi
dapat semakin merata dan terintegrasi, perusahaan-perusahaan yang mempunyai wewenang dalam
membuat inovasi digital perlu berupaya untuk menghasilkan layanan maupun produk yang
mengakselerasi pertumbuhan digital.
Sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi (telco) terbesar di Indonesia, Telkom Indonesia
mempunyai peranan besar dalam pertumbuhan ekonomi digital serta dalam menggerakkan masyarakat
untuk bertransformasi ke digital lifestyle. Dalam FGD Media yang bertemakan ‘Telkom’s Future Growth
Engine’ pada Rabu (9/6), CEO sekaligus Direktur Utama Telkom Indonesia Ririek Adriansyah
mencanangkan 5 strategi besar garapan Telkom yang dikenal dengan Five Bold Moves. Kelima strategi
ini dirancang untuk membangun Telkom jadi perusahaan telco kelas dunia. Secara umum strategi ini
direalisasikan dengan melakukan investasi pada infrastruktur telekomunikasi dan platform digital secara
merata demi mendorong valuation dan laba perusahaan. Mengingat pertumbuhan valuasi pasar industri
telekomunikasi yang cenderung melambat pada tren industri global saat ini, Five Bold Moves merupakan
upaya untuk melahirkan sumber-sumber pertumbuhan baru.
Strategi pertama dari kelima strategi yang dicanangkan adalah mengembangkan konektivitas berbasis
fixed mobile convergence (FMC) secara beriringan. Kedua, unlocking infrastructure atau melepas bisnis
infrastruktur menjadi anak usaha terpisah. Ririek menjelaskan bahwa pelepasan bisnis infrastruktur
mampu melahirkan angka valuation yang semakin besar. Strategi ini pun dicapai salah satunya melalui
konsolidasi bisnis menara Telkom ke dalam PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk atau Mitratel (MTEL).
Ketiga, mengembangkan bisnis data center jadi anak usaha independen. Keempat, mengembangkan
bisnis layanan teknologi informasi untuk korporasi atau business to business IT services. Kelima,
mengembangkan bisnis layanan digital (digital services) yang dapat meningkatkan skala usaha Telkom
Group.
Menurut Ririek, kelima strategi ini dibangun berdasarkan tiga pilar utama domain bisnis Telkom, yaitu
digital connectivity, digital platform, dan digital services. Ketiga pilar tersebut membawa fokus tersendiri
yang sama-sama diharapkan dapat memenuhi harapan para stakeholder dan shareholder. Contohnya,
untuk sektor digital platform, Telkom berkomitmen untuk mengakselerasi kapabilitas perusahaan melalui
pembangunan data center dan cloud sebagai dasar dari pengembangan digital service ke depannya.
Bagaimana Sobat Digiser? Five Bold Moves yang dicanangkan oleh Telkom Indonesia menjadi bukti
komitmen Telkom untuk meningkatkan kualitas jadi perusahaan telco kelas dunia. Semoga ke depannya,
implementasi dari kelima strategi ini dapat bermanfaat terhadap pengembangan ekosistem digital
Indonesia. Yuk, Sobat Digiser, kita turut dukung dan ikuti prosesnya!

Alysa Kirana (DBE)

Digi Updates | Innovation Day

Mengenal DocEng dari Perspektif Software
Documentation Engineer Agree
Selama 57 tahun berkiprah, Telkom sudah banyak berkontribusi bagi Indonesia. Sebagai satu-satunya
BUMN telekomunikasi, serta penyelenggara layanan telco dan jaringan terbesar di Indonesia, Telkom
telah memastikan jutaan rakyat di Indonesia terhubung dari Sabang sampai Merauke. Bahkan, sejak
bertransformasi menjadi digital telecommunication company, Telkom telah berkontribusi untuk
memberikan pelayanan digital di berbagai sektor kehidupan. Salah satunya adalah sektor agriculture and
food, yaitu pertanian, perikanan, dan peternakan yang diaplikasikan melalui layanan digital Agree.
Agree adalah layanan digital yang berperan dalam pengembangan ekosistem pertanian secara digital.
Sejak dihadirkannya layanan ini, Agree menjadi solusi agrikultura terpadu dengan wujud platform digital,
yang bertujuan untuk menghubungkan seluruh entitas yang bergerak di ekosistem agriculture and food.
Dengan melibatkan seluruh stakeholder, transformasi ini diharapkan dapat membawa social impact dan
business impact.
Wah, kontribusi Telkom melalui Agree sangat luar biasa, ya, Sobat Digiser! Namun, selalu ada sosok
hebat di balik sebuah pencapaian luar biasa. Tak terkecuali dengan Agree. Innovation Day kali ini
menghadirkan Marha S. Gumilang, seorang Software Documentation Engineer di Agree. Ia akan bercerita
mengenai awal mula dirinya terjun di bidang pengembangan, serta berbagi informasi seputar
Documentation Engineering dan perannya dalam tim Agree.
Awal karir Marha sebagai Document Engineer, bermula dari keikutsertaannya dalam program Internship
DDB Telkom. Pada saat itu, ia mendapatkan role Document Engineer dalam proyek Digital Touch Point
(DTP) Knowledge Repository. Dikatakan Marha, ia adalah alumni jurusan Teknik Informatika (TI) sehingga
ia memiliki bekal pengetahuan dasar dalam melakoni tugas dan tanggung jawabnya, terutama mengenai
analisis dan desain perangkat lunak. Selebihnya, Marha menuturkan bahwa ia banyak membaca
literature dan bahan bacaan di internet, serta ia sering mengikuti sharing session yang diadakan Telkom;
supaya dapat menguasai jobdesk-nya sebagai seorang Document Engineer.
Christy (DBE)

Lantas, apa itu Documentation Engineering dan perannya
dalam tim pengembangan?
DocEng (Documentation Engineering) adalah
salah satu bagian dari role Developer yang
bertugas untuk membuat dokumentasi blueprint
dari sebuah aplikasi atau web yang sedang
dikembangkan. Dikatakan Marha, beberapa
jobdesk dari DocEng yang kerap kali ia kerjakan
adalah membuat dokumentasi notula dan scrum
dalam setiap sprint, serta maintenance dokumen
teknis dan nonteknis. Tujuannya adalah untuk
memudahkan Developer dan tim lainnya dalam
mengerjakan tugas mereka.
“DocEng itu masuk ke segala timing-nya
pengembang. Jadi, dari sebelum, saat, bahkan
setelah pengembangan, kita benar-benar
menyiapkan dokumen, mendokumentasikan dari
tiga tahap itu,” tambahnya.
Marha menuturkan bahwa Document Engineering
tidak identik dengan Application Programming
Interface (API) dan coding, walaupun dalam
pengerjaan tugasnya sangat berkaitan erat dengan
pekerjaan Developer. Hal ini dikarenakan tugas
DocEng hanya membuat, mendokumentasikan,
dan maintenance dokumen-dokumen sehingga
coding-nya tidak akan sekompleks Front-End (FE)
dan Back-End (BE).
“API mockup memang ada coding-nya tapi tidak sekompleks teman-teman FE sama BE, ya, bisa dipelajari
dengan gampang, menurut aku, ya. Cuma memang menurut aku, sebagai DocEng perlu ada pemahaman
algoritme pemrograman dan akan lebih better kalau kita menguasai satu atau dua bahasa pemrograman
itu bakal ngebantu banget sih,” tuturnya.
Diakui Marha, kemampuan komunikasi (lisan dan tulisan) yang mumpuni sangat diperlukan oleh seorang
Document Engineer Dalam pengerjaan tugasnya, ia sering kali diminta untuk berdiskusi dan
berkomunikasi dengan pihak-pihak lain. Di mana salah satu tugas penting DocEng adalah men-deliver
kebutuhan Product Owner kepada Developer. Tanpa kemampuan komunikasi, bisa saja terjadi
misscommunication antara keinginan Product Owner dan hasil pengembangan dari Developer. Selain itu,
kemampuan berbahasa Inggris dan kepribadian detail-oriented juga secara tidak langsung perlu dimiliki
untuk menjadi seorang Document Engineer yang andal.
Di penghujung acara Innovation Day, Marha menyatakan bahwa dirinya sangat menikmati pekerjaannya
sebagai seorang Document Engineer. Apalagi sebagai seorang Document Engineer di Agree, Marha dapat
mewujudkan work life balance, yang tentunya menjadi impian buat semua orang, ya, Sobat Digiser. Tidak
lupa, Marha juga merekomendasikan role Document Engineer sebagai sebuah pilihan karir.
“Bagi yang berminat menjadi DocEng atau mungkin sekarang bingung ingin berkarir apa, DocEng bisa jadi
opsi. Menurutku, belajar DocEng tidak terbatas usia dan pendidikan, asalkan kita mau, kita bisa kok belajar
DocEng dari mana pun, bisa dari internet atau ikutan course,” ujarnya.
Demikianlah pengenalan singkat mengenai DocEng dari seorang Software Documentation Engineer
Agree. Setelah membaca artikel ini, Sobat Digiser pasti jadi lebih familiar dengan peran Document
Engineer, kan?
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Perkembangan industri digital di Indonesia mengalami pertumbuhan sangat cepat, dan peran industri
digital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi juga semakin dirasakan. Adopsi teknologi yang tinggi dari
masyarakat khususnya di masa pandemi menjadi salah satu faktor yang mempercepat perkembangan
industri digital di Indonesia. Penerapan teknologi yang tepat dapat mengubah tantangan menjadi
kesempatan terlebih bagi industri kreatif.
PT Telkom Indonesia menghadirkan platform yang
memungkinkan para kreator dan masyarakat
menikmati pengalaman ekonomi digital baru
melalui Telkom Metaverse Ecosystem. Kehadiran
Telkom Metaverse Ecosystem berkontribusi untuk
menunjang teknologi digital yang bisa memberikan
benefit ke banyak pihak, terutama pelaku industri
kreatif seperti musik, desain, dan gim.
Salah satunya, i-Konser merupakan channel
konser musik berbayar pertama di dunia dengan
model pay-per-view dan video-on demand. Di
mana pelanggan dapat menikmati 100% tayangan
konser musik secara langsung, ditayangkan 24
jam nonstop, dan bisa dinikmati kembali oleh para
pecinta musik di Indonesia.

i-Konser hadir untuk menambah kenyamanan
pelanggan, khususnya para pecinta musik dalam
menikmati tayangan musik di IndiHome TV. Selain
itu, hal ini juga merupakan wujud komitmen
IndiHome dalam memajukan industri musik
Indonesia dengan menyediakan platform khusus
untuk penayangan beragam konser musik musisi
Indonesia. Channel ini juga dapat disaksikan
melalui gadget subscriber i-Konser. Dengan
begitu, melalui channel i-Konser, penikmat musik
di Indonesia dapat menyaksikan konser musik di
mana pun mereka berada.
i-Konser juga merupakan satu-satunya channel
TV yang menayangkan live concert musisi tanah
air dan mancanegara serta berbagai hal yang
berkaitan dengan konser musik seperti backstage
live, after movie concert, artist talk, men behind
the concert, dan sebagainya.
Terdapat beberapa jenis konser musik yang bisa
dinikmati, di antaranya live heritage concert,
musical theater, musical concert, dan live music
festival seperti Prambanan Jazz, JogjaRockarta,
dan Mocosik Festival.
Melalui i-Konser, diharapkan IndiHome dapat
memberikan pengalaman baru bagi pelanggan
untuk menonton konser musik secara langsung
dalam genggaman serta dapat memajukan
industri musik di Indonesia.

Gitta Fandayani (DBE)
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Indigo Mendukung Upaya Peningkatan
Indeks Pembangunan Pemuda
Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei 2022 silam
menyatakan bahwa per Februari 2022 terdapat
144,01 juta penduduk Indonesia yang masuk dalam
kategori usia kerja. Angka tersebut meningkat 0,98
persen atau sebesar 4,20 juta orang dibanding
tahun sebelumnya.
Kendati demikian, jumlah penduduk yang bekerja
juga mengalami kenaikan sebesar 4,55 juta jiwa,
tepatnya menjadi 135,61 juta jiwa jika dibandingkan
dengan periode sebelumnya. Hal tersebut, tentunya
berdampak pada Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) yang turun 0,43 persen menjadi 5,83 persen.
Dalam mendukung upaya pemerintah menurunkan
TPT tersebut, stakeholder dan manajemen Indigo
bersama dengan Kementerian Pemuda dan
Olahraga (Kemenpora) menggelar rapat koordinasi
pada 18-20 Mei 2022 silam. Kegiatan ini dihadiri
oleh 15 perwakilan dari IndigoSpace, 3 perwakilan
dari Telkom dan Indigo, serta 15 perwakilan pemuda
dan olahraga dari berbagai daerah.
Melalui rapat koordinasi ini, Indigo dan Kemenpora
berharap dapat menghasilkan suatu kesepakatan
yang
sistematis
dan
berkelanjutan
untuk
meningkatkan potensi pemuda-pemudi Indonesia.
Sehingga, dapat tercipta berbagai program dan
kegiatan yang mengasah kreativitas para
pemuda-pemudi
guna
memperbaiki
Indeks
Pembangunan Pemuda (IPP) yang sempat turun
akibat adanya pandemi Covid-19.
Maka dari itu, Kemenpora melalui Dinas Pemuda
dan Olahraga diharapkan dapat bersinergi dalam
memanfaatkan IndigoSpace sebagai Sentra
Pemberdayaan Pemuda (SPP) yang bisa
membantu mengasah keterampilan diri dan
membawa kemandirian para pemuda.

https://www.indigo.id/publication/878

“Sebagai salah satu tindak lanjut, harus ada pilot
project program yang nyata dalam pemberdayaan
pemuda dari pertemuan ini,” tegas Prof. Dr. Faisal
Abdullah, S.H., M.Si., Deputi Bidang Pemberdayaan
Pemuda Kemenpora (DFM) dalam sambutannya.
Menanggapi hal tersebut, Ibnu Mas’ud sebagai
Manager Pre-Startup & Discovery Indigo selaku
perwakilan dari Indigo menjabarkan berbagai
aktivitas yang telah diselenggarakan di IndigoSpace
sebagai wujud nurturing talent terhadap calon
founder startup di seluruh Indonesia. Melalui Indigo,
Telkom menyambut usulan pihak Kemenpora untuk
bersinergi dalam pengembangan minat dan bakat
pemuda-pemudi di bidang digital dengan tangan
terbuka.
“Kami mendukung upaya-upaya yang dilakukan
dalam rangka penurunan TPT di Indonesia, dalam
pertemuan ini kami juga merasakan Kemenpora
sebagai integrator yang mampu menumbuhkan
potensi kolaborasi dengan pemerintah daerah serta
diperkuat data yang spesifik sehingga bisa
mendapatkan solusi terbaik untuk tiap-tiap daerah,”
kata Ibnu.
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Startup kopi binaan Indigo batch 1-2020 sebagai startup di sektor kopi pertama yang terjun ke ranah
Non-Fungible Token (NFT). Dengan mengusung konsep Wonderful Indonesia, Bepahkupi ingin mengenalkan
berbagai budaya Indonesia, mulai dari tarian hingga budaya konsumsi kopi layaknya Kopi Joss, yang
dituangkan ke dalam gambar tangan dua dimensi secara digital. Aset desain yang disematkan pada kemasan
Bepahkupi juga turut dihadirkan.
Wiga selaku CEO Bepahkupi mengaku bangga karena startup kopi pertama yang masuk pasar NFT. Pria yang
dilantik sebagai duta petani milenial ini juga mengungkapkan bahwa rencana untuk menyusupi pasar NFT
dengan menghadirkan berbagai ilustrasi bertema budaya Indonesia. Hal ini sebagai bentuk cultural diplomacy
yang telah dikonsep sejak penghujung 2020 silam.
Selama 2021, Muhammad An-Naufal Langnegara selaku CTO Bepahkupi mengawal dan memimpin project
NFT Bepahkupi hingga akhirnya bisa terlaksana di awal 2022 ini. Langkah Bepahkupi untuk terus hadir di ranah
digital pun tidak akan hanya berhenti di pasar NFT saja. Bahkan, saat ini Bepahkupi juga tengah bersiap untuk
turut hadir di Metaverse, sehingga warganet dapat berkunjung ke kedai virtual Bepahkupi nantinya.
Namun, Bepahkupi tidak hanya akan menghadirkan kedai kopinya secara virtual di Metaverse namun startup
yang berhasil mengenalkan kopi Indonesia ke Kazakhstan ini juga tengah bersiap membuka kedai ritel fisik
pertamanya yang bertema Back to Nature. Rencananya, kedai ramah disabilitas yang belum boleh disebutkan
namanya ini akan bertempat di Tangerang dalam waktu dekat. Harapannya, kedai ini dapat tumbuh pesat
dengan jumlah total sepuluh outlet yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia.
Untuk menyokong kualitas outlet ritelnya, Bepahkupi pun telah menggandeng Dewan Kopi Indonesia dan salah
satu sekolah tata boga ternama untuk menghadirkan Bepahkupi Academy yang memberikan berbagai
rangkaian jenjang pendidikan untuk profesi barista, roastery, hingga grader yang bersertifikat. Harapannya, talenta muda Indonesia yang berbakat dapat dilatih menjadi profesional dan turut berkontribusi menumbuhkan
bisnis kopi Indonesia.
Kesempatan untuk bisa mengikuti Bepahkupi Academy ini pun terbuka untuk umum. Namun, Wiga
mengungkapkan keinginannya untuk fokus ke putra putri daerah, terutama anak petani, agar mereka bisa
menjalankan bisnis kopi dari hulu hingga ke hilir.
“Bepahkupi dibangun untuk big impact for the society and farmers. Perusahaan itu
nggak cuma cari capital aja, tapi juga harus bisa menghadirkan impact dari hulu ke
hilir,” ujar Wiga.
Baik outlet kopi ritel maupun Bepahkupi Academy, keduanya saat ini sedang dalam
tahap persiapan peluncuran. Wiga menyampaikan jika semua lancar sesuai rencana,
keduanya akan segera hadir di tahun 2022 ini.

https://www.indigo.id/publication/774
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EKONOMI INDONESIA
MEMBAIK:
HUT Telkom Indonesia
ke-57 SooltanPay ajak
UMKM Migrasi Ke
Pembukuan Digital

Kabar baik mulai banyak berdatangan, salah
satunya mengenai kondisi negara Indonesia yang
berangsur pulih dari pandemi Covid-19. Hal ini
tentunya berdampak positif di berbagai sektor
salah satunya sektor ekonomi.
Bermula untuk mengisi waktu selama pandemi
banyak orang yang kini tergerak mulai memiliki
usaha kecil melalui aplikasi WhatsApp hingga
memiliki online shop besar pada marketplace.
Kabar-kabar berikut cukup menjadi angin segar
bagi perekonomian Indonesia yang terus bangkit.
Namun, kesadaran orang untuk mulai berusaha
masih terbatas pada kemampuan berteknologinya
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di
Indonesia masih banyak yang menggunakan
teknik konvensional untuk mencatat lajunya
perkembangan usaha. Padahal sudah banyak
aplikasi
yang
dapat
dimaksimalkan
pemanfaatannya untuk meringkas kinerja mereka.
Salah satunya aplikasi terbaru yang dikeluarkan
oleh Telkom Indonesia bernama SooltanPay.
Aplikasi ini hadir berdasarkan minat tinggi UMKM
yang membutuhkan bantuan dalam segi
pembayaran, pencatatan, dan usaha tambahan
yang kini bisa dilakukan via online. Tanpa
memakan banyak waktu dan biaya, aplikasi
SooltanPay seakan menjadi jawaban untuk para
pengusaha yang ingin hidupnya segera berubah
menjadi lebih mapan seperti seorang sultan.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry
Damayanti juga mendukung serta mendorong
para UMKM untuk segera beralih kepada aplikasi
pembukuan
digital
untuk
mempermudah
memantau aktivitas usaha. Beliau juga berpesan
bahwa dengan banyaknya aplikasi pembukuan
yang hadir di Indonesia diharapkan para pelaku
usaha dapat bergerak maju agar dapat terus
berkembang seiring dengan berkembangnya era
digital.
Selama 57 tahun, Telkom Indonesia terus
berinovasi mengabdi untuk negeri dalam misi
#UntukIndonesiaLebihBaik dengan memenuhi
kebutuhan digital masyarakat. Kini manfaatnya
tersebar dan mudah di akses oleh siapa saja dan
di mana saja, seperti manfaat yang telah
disebarkan melalui SooltanPay.
Maka dari itu, untuk memperingati HUT Telkom
ke-57, aplikasi SooltanPay bersama Telkom
Indonesia
ingin
menjadi
bagian
dari
perkembangan para UMKM di Indonesia, dengan
terus
menggunakan
aplikasi
SooltanPay.
Pengusaha tidak lagi perlu menulis pembukuan
secara manual, bebas risiko kehilangan, terbakar
maupun kerusakan catatan. Seluruh transaksi
akan otomatis terekam saat itu juga. Proses yang
cepat dan minim kendala akan membantumu
untuk mencapai target usaha tertinggi. Untuk itu
segera rasakan manfaat kemudahan bertransaksi
di SooltanPay. Mari bertumbuh bersama
SooltanPay dan Telkom Indonesia
#UntukIndonesiaLebihBaik.
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Kenali Peran Product Owner
dalam Pengembangan Produk Digital
Oleh Ria Lyzara

Sepanjang 57 tahun, Telkom Indonesia
telah berkontribusi pada negara
dengan
mengembangkan
dan
mengakselerasi
kemajuan
digital
Indonesia. Melalui berbagai terobosan
baru, Telkom Indonesia menyediakan
berbagai
produk
digital
yang
membantu
masyarakat
menjalani
kesehariannya. Namun apakah Sobat
Digiser tahu? Dalam mensukseskan
pembuatan suatu produk, ada satu
figur yang memegang peranan krusial
pada setiap tahapannya, yaitu Product
Owner.

Product

Tidak sedikit masyarakat terkadang
menyamakan Product Owner dengan
Product Manager. Lalu, apa itu
sebetulnya Product Owner? Menurut
TechTarget.com, Product Owner
merupakan sebuah peran yang
bertugas untuk memaksimalkan nilai
produk
dengan
mengelola
dan
mengoptimalkan backlog-nya. Product
Owner bekerja bersamaan dengan
para stakeholder dan end-user dalam
memvisualisasikan arahan proyek
yang akan dikerjakan.
Sobat Digiser akan menjumpai
diagram persilangan di antara 3
kemampuan inti pada seorang Product
Owner,
yaitu
Business,
User
Experience dan Technology. Maka dari
itu, akan lebih baik jika seorang
Product Owner tidak hanya sebatas mengetahui
namun juga memiliki ketiga kemampuan tersebut.
Seorang Product Owner juga harus mempunyai
kepemilikan sikap gigih dan dedikasi yang tinggi
untuk menyukseskan segala kebutuhan dan
pekerjaan yang digarap.

How most people describe PM
(© 2011 Martin Eriksson)
https://medium.com/codexstories/product-owner-15a95d74070d

Ketika bisnis akan dibawa ke ranah digital, seorang Product Owner perlu memastikan bahwa informasi
penting bagi pelanggan, karyawan, dan pihak-pihak terkait lainnya tidak hilang. Hal ini dikarenakan proses
digitalisasi produk dan layanan bisnis merupakan strategi yang impresif, namun juga membutuhkan
perubahan sistemik yang sulit. Seorang Product Owner pun harus dapat memastikan produk yang
dibangun bersama tim akan membantu perusahaan dalam melayani pelanggan dengan lebih baik,
menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih memuaskan, meringankan beban karyawan, dan
tentunya meningkatkan efisiensi operasional.
Semua proses tentunya berawal
dari Design Thinking, dan peranan
seorang Product Owner pun tidak
dapat terlepas dari tahapan ini.
Untuk memastikan segala tahapan
yang ada dalam proses Design
Thinking dapat terlaksana, Product
Owner perlu memahami proses
bisnis, mencari pain problem
bersama dengan UX Researcher,
mencari solusi, dan terlibat ke
dalam pembuatan mockup yang
dilaksanakan oleh UX Researcher
dan UI Designer.

t Owner

Selanjutnya,
terdapat
proses
pengembangan
produk
yang
terkadang diwarnai oleh banyak
hal tak terduga. Kemampuan
teknis Product Owner memang
tidak akan digunakan sepenuhnya,
namun ia tetap memegang
tanggung jawab penuh dalam
proses ini. Di skala perusahaan
besar seperti Telkom, menjadi
tantangan
tersendiri
untuk
mendapatkan suatu data. Product
Owner pun harus memastikan
bahwa
tim
Developer
bisa
mendapatkan aliran data yang
dibutuhkan
dalam
proses
pengembangan aplikasi.

Terakhir, Product Owner juga harus
melakukan beberapa tahapan
pengecekan untuk memastikan
bahwa produk dapat launch dengan maksimal. Ia perlu melakukan pengecekan aplikasi secara berkala,
mengkoordinasi temuan bug ke QA (Quality Assurance), menambahkan detail apabila ada dokumen
teknis yang kurang, memeriksa UI/UX, melakukan user testing dan mengumpulkan feedback, hingga
memikirkan strategi promosi dan launching; misalkan dengan melakukan pilot project atau cara
pendekatan lainnya ke pelanggan.
Jadi, bisa dikatakan menjadi Product Owner itu menyenangkan dan menantang, ya, Sobat Digiser.
Perannya sangat menentukan keberhasilan suatu produk mulai dari tahapan pengujian hingga prosesi
launching di pasaran. Bagaimana? Apakah Sobat Digiser tertarik menjadi seorang Product Owner?
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Telkom Melalui Integrated Smart Platform QIP Menjadi
Layanan Financial Technology Pilihan Pelanggan.
Financial Technology (Fintech) hadir seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi
oleh pengguna teknologi informasi dan tuntutan hidup serba cepat. Dengan berbagai layanan fintech,
permasalahan dalam berbagai aktivitas transaksi menjadi lebih mudah serta mengurangi pengalaman
kurang menyenangkan. Salah satunya, saat ini kebiasaan untuk transfer dana melalui bank/ATM dapat
dilakukan di mana pun dengan dukungan smartphone.
Fintech adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang financial sehingga transaksi
keuangan bisa dilakukan dengan lebih efisien dan ekonomis, namun tetap efektif. Fintech merupakan
hasil integrasi antara jasa keuangan dan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari
konvensional menjadi semi-moderat. Hal tersebut berpotensi dalam restrukturisasi jasa keuangan yang
ada dan mendorong transmisi kebijakan percepatan perputaran uang untuk meningkatkan ekonomi
masyarakat.

Pertama, Menurut Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada 2021, diperkirakan bahwa
ekonomi digital akan tumbuh 8 (delapan) kali lipat dari sekitar Rp 600 triliun menjadi Rp 4.500 triliun pada
2030. Sehingga perlu adanya upaya untuk mendorong inklusi keuangan, khususnya melalui platform
keuangan digital. Kedua, berdasarkan hasil survei Grant Thornton pada 2021, 57% pelaku bisnis digital
telekomunikasi global optimis terhadap prospek ekonomi di masa yang akan datang. Optimisme tersebut
muncul karena pertumbuhan pada sektor informasi dan komunikasi sebagai pilar penting penunjang
aktivitas ekonomi digital sebesar 6,87% pada 2021. Ketiga, dari data Statista disebutkan bahwa pada
2023, jumlah pengguna internet di Indonesia diproyeksikan akan mencapai 150 juta pengguna atau
mengalami peningkatan sebesar 10,2% dari 2022. Dengan demikian, para pemain fintech dapat
memanfaatkan penetrasi smartphone di Indonesia dengan mudah.
Fajar Chaniago (FIN)

Telkom sebagai salah satu digital telco di
Indonesia turut berkontribusi aktif dalam
upaya mendorong inklusi keuangan
khususnya
dengan
menghadirkan
integrated smart platform fintech dengan
nama QIP. Hadirnya QIP diharapkan
dapat menjawab kebutuhan akan
layanan finansial untuk mendukung
aktivitas transaksi, baik di sektor Usaha
Mikro Kecil Menengah (UMKM) maupun
bisnis korporasi.
Kementerian Koordinator Perekonomian
Republik Indonesia menyatakan bahwa
“UMKM merupakan pilar terpenting
dalam
pertumbuhan
perekonomian
Indonesia”.
Pernyataan
tersebut
didukung
oleh
data
Kementerian
Koperasi dan UKM Republik Indonesia
bahwa UMKM berkontribusi terhadap
PDB sebesar 61,07% atau sebesar Rp
8.573,89 triliun dan dapat menghimpun
60,4% dari total investasi. Namun, masih
terdapat tantangan yang harus dihadapi
dalam
upaya
meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan
Deloitte Economic Access dalam risetnya yang bertema “Distribusi Bisnis UMKM di Indonesia
Berdasarkan Tingkat Penggunaan Teknologi Digital”, menyebutkan bahwa 36% berada di posisi
konvensional (non-digital), 55% berada di posisi online dasar (basic) yang mencakup akses broadband,
memiliki perangkat digital, dan keberadaan online statis. Sisanya di angka 9% sudah berada di posisi
online lanjutan (advanced) yang mencakup konektivitas canggih dan jejaring transaksi terintegrasi.
Maka dari itu, perlu ada upaya untuk menaikan persentase tingkat UMKM menuju posisi online lanjutan
(advanced) sehingga dapat berimplikasi pada peningkatan kontribusi terhadap PDB dan penyerapan
investasi. Salah satunya dengan meningkatkan value bisnis melalui integrasi yang mendukung aktivitas
transaksi menjadi lebih mudah dan menghadirkan memorable experience bagi customer, karena hal
tersebut diprediksi dapat meningkatkan pendapatan sebesar 80%, dan peluang bisnis 17 kali lipat menjadi
kompetitif serta inovatif. QIP sebagai layanan self service, dengan kemampuan settlement H+0 dan
menghadirkan customer support yang responsif akan menjadi pain relievers bagi UMKM di Indonesia
dalam meningkatkan value bisnisnya dan menjadi bisnis berkelanjutan pilihan konsumen yang dapat
diakses melalui digital touch point qip.id.
Kehadiran QIP dalam upaya mendigitalkan UMKM di Indonesia berbanding lurus dengan fokus inklusi
finansial dari Bank Indonesia agar UMKM semakin go digital. Upaya tersebut diharapkan akan
mengurangi kemungkinan kesulitan para penyedia layanan keuangan dalam melakukan proses
assessment terhadap bisnis UMKM karena data bisnis yang masih manual dalam pembukuannya,
sehingga tidak dapat dinilai dengan baik terkait kelayakan bisnisnya. Dengan kesiapan digital mumpuni
bersama QIP, UMKM dapat mengakses layanan keuangan seperti lending untuk menjadi awal bagi UMKM
menjadi lebih besar dan bermanuver lebih jauh.
Semoga kontribusi Telkom dengan layanan fintech dapat berjalan maksimal dalam upaya peningkatan
pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan memberikan kebermanfaatan seluas-luasnya bagi seluruh
masyarakat Indonesia. Yuk, Sobat Digiser kita dukung percepatan pertumbuhan ekonomi melalui
peningkatan value bisnis UMKM di Indonesia!
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TELKOM INDONESIA PERUSAHAAN YANG
PALING BANYAK DIMINATI PENCARI KERJA
Wow! Telkom Indonesia menjadi
perusahaan yang paling banyak diminati
oleh pencari kerja di Indonesia lho
Sobat Digiser. Hal ini sesuai dengan rilis
resmi yang dikeluarkan oleh LinkedIn
Top Companies 2022. Telkom
Indonesia mendapatkan peringkat
pertama di antara 14 perusahaan
Indonesia lainnya. Linkedin Top
Companies adalah daftar
pemeringkatan tahunan perusahaan
sebagai tempat kerja terbaik untuk
mengembangkan karir karyawan.
Pemeringkatan ini dikelompokkan
berdasarkan tujuh pilar yang telah
ditetapkan. Masing-masing pilar
merupakan elemen penting yang
berpengaruh terhadap kemajuan karir
karyawan, di antaraya kemampuan
untuk maju, pengembangan keahlian,
stabilitas perusahaan, peluang
eksternal, afinitas (ketertarikan)
perusahaan, keragaman gender, dan keragaman latar belakang pendidikan. Nah, Telkom Indonesia dinilai
fokus pada pengembangan kompetensi dan karir karyawannya lho!
Berdasarkan tujuh penilaian tersebut, tentunya Telkom Indonesia menggunakan platform LinkedIn
sebagai channel employer branding dan rekrutmen karyawan. Kemudian dalam upaya attract talent
melalui aktivasi employer branding, Telkom Indonesia mengedepankan informasi korporat dan
memberikan informasi-informasi terkait culture yaitu core values AKHLAK, serta work-life Telkom melalui
hashtag #LivinginTelkom berdasarkan testimoni karyawan di berbagai unit dan lokasi dengan
mengedepankan kesetaraan gender.
Selain itu, Telkom Indonesia juga rutin menginformasikan komunitas-komunitas yang ada di Telkom
sebagai wadah kreativitas dan inovasi karyawan. Pada sisi pengembagan karir, Telkom Indonesia aktif
memberikan informasi terkait career preparation dan career development kepada professional follower
akun resmi Telkom Indonesia di LinkedIn, seperti tips menjadi data scientist, product manager hingga
informasi terkait program DigiStar untuk mempersiapkan mahasiswa, fresh graduate, dan jobseeker agar
siap memasuki industri digital.
Tujuan dari adanya penghargaan dari LinkedIn ini tentunya untuk memberdayakan para profesional di
setiap tahap, seperti yang ingin berganti jenjang karir, masuk kembali ke dunia kerja setelah jeda, atau
berupaya untuk mengembangkan keahlian baru.
Ke depannya, Telkom Indonesia berharap semakin banyak digital talent yang dapat berkembang bersama
dan meningkatkan skill karyawan demi kemajuan perusahaan.

Airul Septian Faronsyah (DBE)
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G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. G20
merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia.
Dibentuk pada 1999 atas inisiasi anggota G7, G20 merangkul negara maju dan berkembang untuk
bersama-sama mengatasi krisis yang melanda Asia, Rusia, dan Amerika Latin. Adapun tujuan
G20 adalah mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.
Tahun ini, Indonesia berkesempatan untuk
menyelenggarakan
Presidensi
G20
yang
berlangsung
sejak
1
Desember
2021
hingga 30 November 2022. Tema besar
penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia
2022 kali ini adalah “Recover Together, Recover
Stronger”. Melalui tema tersebut, Indonesia
mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu,
saling mendukung untuk pulih bersama,
serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.
Presidensi G20 Indonesia 2022 dapat menjadi
momentum bagi negara ini untuk mendorong
pemulihan ekonomi dunia pasca-Covid-19 di
tengah era digital dan tantangan perubahan
iklim. Transformasi digital merupakan salah
satu dari tiga isu prioritas Presidensi G20
Indonesia 2022. Sektor ini dinilai menjadi
salah satu kunci dalam upaya pemulihan
bersama
dunia
pascapandemi
Covid-19.
Dalam kaitannya dengan transformasi digital,
G20 diharapkan mampu mengembangkan tata
kelola digital yang lebih adil melalui diskusi
seimbang antara negara berkembang dengan
negara maju. Selain itu, inklusi digital juga
menjadi salah satu tema dan tujuan utama yang
hendak diwujudkan Indonesia selama menjabat
sebagai Presidensi G20 Indonesia 2022 agar
dapat mempercepat integrasi masyarakat kurang
mampu ke dalam ekosistem ekonomi digital.
Anindiva rahmi (DBE)

Salah satu upaya Indonesia dalam mewujudkan
inklusi digital di dunia adalah membentuk
Gugus Tugas Digitalisasi B20 Indonesia 2022.
Dalam mendukung Presidensi G20, PT Telkom
Indonesia memimpin Gugus Tugas Digitalisasi
B20 Indonesia 2022 ini untuk mempercepat
terwujudnya inklusi digital. B20 merupakan
engagement group yang mewakili komunitas
bisnis di negara G20. Gugus Tugas ini dipimpin
oleh Ririek Adriansyah selaku Direktur Utama PT
Telkom Indonesia, dan beranggotakan perwakilan
dari 32 negara serta pelaku usaha di lebih dari 22
sektor industri yang berbeda.
Selain itu, penyediaan infrastruktur dan layanan
telekomunikasi menjadi satu hal krusial yang
perlu dipastikan untuk menyukseskan Presidensi
G20 Indonesia 2022. PT Telkom Indonesia juga
turut serta dalam memastikan rangkaian kegiatan
dapat terselenggara dengan baik melalui
infrastruktur dan layanan telekomunikasi yang
andal.
“Dengan kerja keras dan kerja cerdas semua pihak
yang terlibat, Telkom meyakini dapat mendukung
tercapainya sukses penyelenggaraan sekaligus
substansi dari kegiatan G20. Ini akan menjadi
etalase untuk menunjukkan kehebatan Indonesia
di mata dunia serta menggambarkan bahwa
dengan digitalisasi Indonesia bisa leapfrog
sejajar dengan negara maju dunia lainnya,” ujar
Ririek Adriansyah.
DIGIMAGZ EDISI JULI 2022 | 22

Annisa Wulandari (DBE)
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Tahun Berkiprah, Inilah Kontribusi
Telkom bagi Indonesia
57 tahun telah berlalu sejak pertama kali PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) hadir untuk
mengabdi kepada negara. Sejak didirikannya pada 6 Juli 1965 silam, berbagai
kontribusi terus diberikan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini. Mulai
dari kontribusinya dalam pemasukan negara hingga mewujudkan kedaulatan
digital di Indonesia.
Lima BUMN yang berkontribusi besar pada penerimaan negara
melalui pembagian dividen (Kementerian Keuangan, 2020)

26,4%
22,2%
19,1%
17,8%
5,2%

Transformasi Telkom untuk
Digitalisasi Indonesia
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman, Telkom
bertransformasi menjadi digital telco demi menjaga profitabilitas serta
pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ditambah lagi, potensi nilai ekonomi
bisnis digital Indonesia diperkirakan dapat mencapai 124 miliar dolar AS
pada 2025, sesuai dengan laporan Google. Oleh karena itu, saat ini
Telkom tidak hanya menggarap sektor telekomunikasi, tetapi juga
merambah ke bisnis digital.

Tiga Misi Utama Telkom

1

Telkom berkomitmen mengambil peran yang lebih banyak dalam
pembangunan infrastruktur dan platform digital yang berkelanjutan
dan terjangkau oleh semua orang.

2

Telkom berupaya terus memelihara dan mengembangkan
talenta-talenta digital terbaik untuk mempercepat proses digitalisasi
masyarakat.

3

Telkom ingin menjadi aktor utama penyedia ekosistem digital yang
memberikan layanan dan pengalaman terbaik untuk masyarakat.

Christy (DBE)

Tiga domain utama yang menjadi fokus kerja
Telkom
Digital Platform
Telkom menjalankan operasional dan pembangunan data center, big data,
dan membangun smart platform untuk memudahkan masyarakat
menjalani aktivitas digital.
Digital Connectivity
Melalui berbagai produk dan layanan, Telkom menghadirkan berbagai
jenis infrastruktur yang mampu menunjang segala kebutuhan digital
masyarakat hingga ke wilayah pelosok.
Digital Services
Telkom hadir untuk menyediakan berbagai layanan berbasis digital dalam
segala aspek. Mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, hingga hiburan.

Startup dan layanan digital Telkom
Setelah dua belas tahun transformasi tersebut
diumumkan, Telkom telah membentuk sejumlah
platform inkubasi dan pengembangan startup.

PaDi UMKM

Nadeefa

Blockchain
Big Data Service

AI Platform

Telkom juga menjembatani startup-startup baru di Indonesia kepada investor melalui PT Metra Digital
Investama (MDI Ventures) dan Telkomsel Mitra Inovasi (TMI). Sementara itu, Telkom sendiri memiliki
layanan digital miliknya yang mencakup berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, UMKM,
hingga pariwisata.
Wah, kontribusi Telkom untuk Indonesia sudah tidak perlu diragukan lagi, ya, Sobat Digiser. Pastinya
Sobat Digiser juga jadi lebih terpacu untuk berkarya, kan? Yuk, kobarkan semangat bekerja demi diri,
perusahaan, dan Indonesia yang lebih baik! #theworldinyourhand
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Digi Quiz

Welcome to
DIGI Puzzle Game

A

B

C

D
E

F

1

2

3

4

5

6

Pada edisi Juli 2022 ini, DIGIMAGZ menyajikan informasi seputar perkembangan Telkom
yang berdampak besar dalam dunia digital Indonesia. Salah satu produk digital dari Telkom
yang berperan penting dalam dunia pendidikan ialah Pijar Mahir! Sobat Digiser diminta untuk
menyusun puzzle logo Pijar Mahir yang berhuruf A-F secara acak sesuai urutan angka pada kotak
yang telah disediakan.
Bagi 5 orang yang bisa menjawab angka di dalam 6 kotak di atas, akan mendapat hadiah berupa
mystery box. Jangan lewatkan permainan yang menantang ini bersama DIGIMAGZ!

tekan di sini

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

Pemenang DIGI QUIZ
Bulan Juni 2022

73
12

15

Pemenang Kuis
Tantri - PAS - 6282216146XXX
Annisa Tri Hastuti - DBE - 6281285909XXX
Panji Pambajeng - DPE - 6281311422XXX
Siska Dharma Pratiwi - Witel Kalsel - 628115121XXX
Anggi Agustina - BGES TREG 3 - 6282130770XXX
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

