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[editorial]

Pembaca Yang Terhormat,

Tahun 2011, baru saja 1 bulan kita lewati dengan penuh 
harapan dan rencana besar. Jika kita flash back di tahun 2010, 
tidak terasa perjalanan bangsa ini penuh catatan suka maupun 
duka. Berbagai bencana alam yang terjadi diakhir tahun 2010, 

semakin menguatkan bangsa ini untuk bergerak maju menuju masa 
depan.

Jika kita berbicara mengenai masa depan, khususnya dunia usaha, 
maka akan timbul pertanyaan apakah kita sudah berada di track yang 
tepat? Apakah tahun 2011 merupakan waktu yang baik untuk bisnis kita 
meroket?

Premium Connection berhasil menghadirkan dua orang narasumber 
terkemuka, Anggito Abimanyu dan Yuswohady yang sepakat menyatakan 
”yes, this is the time for Indonesia ready for take off”. Saat ini Indonesia 
bersiap take off dari Negara berkembang menuju Negara maju menyusul 
tercapainya GDP/kapita US$3.000. Masa depan gemilang di depan mata.

Yuswohady yang merupakan pakar Marketing Nasional menyatakan 
2011 untuk pertama kalinya sejak merdeka GDP Indonesia mencapai 
US$3.000. Artinya kekuatan ekonomi negeri ini akan sejajar dengan 
Negara-negara maju.

Mantan Wakil Menteri Keuangan dan Pengamat Ekonomi, Anggito 
Abimanyu memprediksi iklim ekonomi di tahun 2011 akan mengalami 
pertumbuhan yang tinggi namun disertai dengan resiko yang tinggi pula. 
Apakah kita siap menerima tantangan di tahun 2011?

Menjawab tantangan bisnis dari sisi Teknologi Informasi, salah 
satu Teknologi yang akan siap untuk mendukung kelincahan bisnis di 
tahun 2011 adalah Cloud Computing. Teknologi ini mampu mendrive 
Capex menjadi Opex. Seperti apa kelebihan teknologi tersebut? Kami 
menyajikannya di rubrik Innovation. 

Premium Connection kali ini akan menampilkan profil dari Karim 
Siregar selaku Direktur Teknologi Informasi BTPN. Pembaca akan belajar 
banyak bagaimana sepak terjang salah satu pelaku IT nasional yang sukses 
mengangkat performa perusahaannya melalui pemanfaatan Teknologi 
Informasi.

Akhir kata, saya mengucapkan selamat membaca Premium 
Connection dan semoga edisi kali ini mampu memberikan inspirasi kepada 
pembaca untuk meraih di Golden Year, 2011.

Selamat membaca! 

Salam Redaksi,

Dido Priadi
Business Director PT Aplikanusa Lintasarta
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Koneksi
Dh, 
Perusahaan kami membutuhkan 

fasilitas VSAT yang digunakan untuk 
Video Conference, sementara ini akan 
digunakan antara Jakarta & Kendari. 
Kemungkinan akan bertambah jika 
berlangsung dengan baik.

Mohon info harga dan fasilitas 
untuk bandwidth 512 Kbps. 

Regards
setyo P – Jakarta 

Terimakasih atas email bapak. Kami 
Lintasarta Information Center (LIC) akan 
coba membantu

Mohon mencantumkan nama 
perusahaan serta nomor telepon yang 
dapat di hubungi,

Salam.

Internet / Koneksi Data
Dear,
Mohon informasi mengenai 

berlangganan koneksi data/ internet, 
saya harus menghubungi siapa ya? 
Lokasi  saya di Tenggarong seberang 
- samarinda – Kaltim dan berkeinginan 
mempunyai link data untuk internet ( 
net cafe konsumsi internal perusahaan 
/ user bukan kalangan umum) tapi 
lokasi  jauh dari  jalan raya ataupun 
kota, sehingga tidak memungkinkan 
menggunakan layanan seperti speedy 
dan sejenisnya. Mungkin ada solusi 
Lintasarta, terima kasih.

Regards,

Gunawan – Samarinda
Kalimantan Timur

Terima kasih. Sales kami segera 
menghubungi Anda atau kontak ke 
nomer layanan kami: (021) 230 2347.

Permintaan Presentasi 
Selamat Siang,
Saya Budi, IT Support untuk salah 

satu proyek kerjasama pemerintah 
Australia dan Indonesia. Kami 
membutuhkan jasa layanan Virtual 
Private Network (VPN) Multiservice 

untuk mensupport pendirian proyek 
kami di Enam lokasi berikut  : 4 lokasi 
di Kalimantan, 1 lokasi di Mentawai, 1 
lokasi di Jambi. 

Kami memerlukan koneksi 
VPN Multiservice  yang dapat 
menghubungkan keenam lokasi 
tersebut dengan lokasi kantor pusat 
kami di Jakarta. Apakah saya dapat 
mengundang staff Sales/ Marketing 
Lintasarta untuk memberikan 
presentasi terkait layanan jenis?

 Atas bantuan dan 
konfirmasinya,saya ucapkan 
terimakasih …

 Salam,

Budi S - IT Support 

Terimakasih Pak Budi, saai ini 
layanan Lintasarta sudah mencakup 
seluruh wilayah Indonesia. Mohon 
mencantumkan nama perusahaan 
serta nomor telepon yang dapat di 
hubungi, Staff Sales kami akan segera 
menghubungi. Terima kasih.

Inquire Internet Package for 
Business use

Dear Lintasarta,
Could you please provide the 

information for Internet package 
for Business use ? I would like 
more details to make a decision for 
subscription for my office in Indonesia.

Thank you.
Best regards,

Nat J.  -  Thailand

Thanks Mr. Nat, Our Sales team will 
contact you.

Mohon informasi layanan 
Network dan Data Center

Saat ini kami sedang menjalin 
kerja sama dengan salah satu anak 
perusahaan Lintasarta yaitu, PT 
Artajasa Pembayaran Elektronis (APE) 
untuk menyelenggarakan sistem 
pembayaran pendidikan online. Saat 
ini link dari Universitas Indonesia (UI) 
ke Artajasa menggunakan media radio 

yang juga disediakan oleh Lintasarta. 
Kami berencana untuk menambah link 
ke Artajasa melalui media lain. Setahu 
kami Lintasarta telah mempunyai 
jaringan Fiber Optik (FO) ke UI. Apakah 
bisa dimanfaatkan? Mohon informasi 
mengenai ketersediaan dan biayanya.

Kami juga berencana untuk 
membuat remote backup di luar UI. 
Apakah bisa ditaruh di Data Center 
Lintasarta? Mohon informasi paket dan 
biayanya.

Atas perhatian dan kerja samanya 
kami ucapkan terima kasih.

Warmest Regards,

M. Iqbal S – Jakarta

Terima kasih Pak Iqbal, Untuk sekitar 
Universitas Indonesia atau wilayah 
Depok sudah bisa dilayani dengan  Fiber 
Optik (FO) Lintasarta. Terkait teknis, 
paket dan biaya Data Center , Tim Sales 
kami akan segera menghubungi bapak.

Info Produk
 Dear All,
Kami bermaksud untuk 

mengetahui lebih lanjut dan detil 
tentang produk yang nantinya 
akan kami pakai untuk perusahaan 
(Corporate). Produk apa saja yang kira-
kira sesuai dengan kebutuhan kami, 
spesifikasi detil, biaya langganan dan 
fitur-fitur apa saja yang ada. Layanan 
yang ada menggunakan wireless 
atau Fiber Optik (FO)? Serta, apakah 
coverage area sudah mencakupi 
kawasan Bukit Indah Cikampek?

Best Regards,

D. Ardiandani
MIS Dept – Jakarta

Terima kasih atas pertanyaannya. 
Coverage Lintasarta sudah mencakup 
seluruh wilayah Indonesia dengan 
menggunakan berbagai media akses 
(Wireline, Wireless, Satellite dan Fiber 
Optik). Terkait dengan fitur-fitur dan 
biaya, Tim Sales Lintasarta segera 
menghubungi Anda.
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Google Rilis Android 
Gingerbread dan 
Nexus S

Google akhirnya resmi 
mengumumkan versi terbaru Android 
2.3 dengan nama kode Gingerbread 
pada minggu pertama Desember 

2010. Banyak hal baru yang dihadirkan 
di Gingerbread ini, menjadikan 
platform Android semakin powerful. 
Lewat platform barunya ini, Google 
memperkenalkan teknologi Near-
Field Communication (NFC), yang 
memungkinkan produsen gadget 
untuk membuat perangkat yang bisa 
digunakan untuk transaksi nirkabel. 
Beberapa aplikasi yang memungkinkan  
adalah mobile payment yang membuat 
ponsel bisa menjadi kartu kredit/debit, 
smart poster dengan memanfaatkan 
RFID dan Bluetooth pairing yang 
semakin mudah dan aman. Google 
juga memperbaiki kinerja untuk game 
yang membuat operasi umum lebih 
cepat dan efisien dengan mendukung 
beberapa sensor baru termasuk 
Gyroscope, rotasi vektor, akselerasi 
linear, gravity dan sensor barometer 
untuk perbaikan proses gerakan 3D.

Antarmuka di Android diperbaiki 
dalam beberapa hal melalui sistem, 
membuatnya lebih mudah untuk 
dipelajari, lebih cepat digunakan 
dan lebih efisien terhadap daya. 
Secara umum, tema visual lebih 
disederhanakan. Sementara itu, 
keyboard virtual di Gingerbread 
juga lebih baik, dengan beberapa 
perubahan lokasi dan bentuk sehingga 
lebih intuitif dan akurat. 

Produk pertama yang telah 
menggunakan Android 2.3 adalah 
Nexus S. Ini adalah ponsel penerus 
Nexus One yang sudah diluncurkan 
setahun yang lalu. Di produk baru 
ini,Google menggandeng Samsung 

untuk memproduksi Nexus S. Sehingga 
tidak heran jika spesifikasi teknisnya 
hampir mirip dengan Samsung Galaxy 
S. Tentunya dengan sedikit perbaikan 
fitur terutama pada bagian perangkat 
keras. 

RIM Gelar BlackBerry 
Developer Conference 
di Bali

Research In Motion (RIM) 
terlihat semakin serius di Indonesia. 
Setelah pada November 2010 lalu 
meresmikan kantor perwakilan di 
Jakarta, perusahaan tersebut memilih 
Bali sebagai tempat untuk digelarnya 
konferensi developer di Asia. Bali 

dipilih menjadi lokasi acara yang baru 
pertama kalinya digelar di Asia, juga 
yang pertama di luar kawasan Amerika 
Serikat. Acara BlackBerry Developers 
Conference (DevCon) Asia akan digelar 
pada 13-14 Januari 2011 bertempat 
di Bali International Convention 
Centre. Peserta berkesempatan 
untuk bergabung dengan lebih dari 
40 keynote, breakout dan hands-
on session. Acara ini memamerkan 
bagaimana developers bisa 
menggunakan ragam alat dan layanan 
untuk membuat aplikasi komersil 
yang inovatif dan sukses di platform 
BlackBerry.

DevCon Asia akan membahas 
secara mendalam pengembangan 
aplikasi untuk tablet BlackBerry 
PlayBook. Juga membahas BlackBerry 
WebWorks, Payment Service, 
memaksimalkan App World dan 
lainnya. Para pengembang aplikasi 
yang berminat untuk menghadiri 
acara DevCon Asia bisa mendaftar 
dan mengetahui info lebih lengkap di 
http://www.blackberrydevcon.com/
asia.

Heboh Wikileaks 
Ungkap Rahasia 
Intelijen

Baru-baru ini, publik dikejutkan 
oleh kehadiran situs Wikileaks yang 
penuh kontroversi. Pasalnya, situs 
yang dibuat oleh Julian Assange 
tersebut telah menyebarkan sejumlah 
dokumen rahasia Amerika Serikat 
yang terkait dengan hubungan 
negara itu bersama sejumlah negara. 

Indonesia-pun termasuk salah satu 
diantaranya, bahkan jumlahnya tidak 
sedikit.  “Ada 3.059 data tentang 
Indonesia dalam WikiLeaks dan 
saya ditugaskan Menkopolhukam 
untuk me-monitoring hal itu,” kata 
Menkominfo Tifatul Sembiring kepada 
wartawan di Jakarta (13/12/2010). 
Secara keseluruhan, jumlah dokumen 
yang ada di Wikileaks saat ini lebih 
dari 250.000 data. Beberapa data yang 
berhasil diungkap untuk Indonesia 
antara lain sejumlah informasi tentang 
bom di hotel JW Marriot, kerusuhan 
di Papua, dan tentang militer di 
Indonesia.

Kehadiran Wikileaks ternyata 
mengundang munculnya situs 
serupa yakni Indoleaks. Bedanya, 
Indoleaks hanya memuat dokumen 
rahasia di Indonesia saja. Semua 
dokumen di Indoleaks disajikan secara 
verbatim, apa adanya dan diklaim 
masih orisinal dari tangan pertama. 
Beberapa dokumen diungkap, seperti 
kajian lumpur Lapindo, MOU Rahasia 
Pemerintah RI-Microsoft, dan transkrip 
diskusi Soeharto, Richard Nixon, dan 
Henry Kissinger tahun 1970. Mengenai 
Wikileaks, dari berbagai dokumen 
yang bocor itu terlihat bahwa para 
diplomat hingga sejumlah korporasi 
AS di sejumlah negara melakukan 
berbagai tekanan dan ancaman untuk 
melanggengkan kepentingannya 
sendiri.
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Outlook Economy 
Indonesia 2011
Higher Growth 
Higher Risk

P
engamat ekonomi Anggito 
Abimanyu berpendapat 
pemulihan perekonomian 
2011 akan terjadi meskipun 

di tengah situasi ketidaksinambungan 
global. Optmisme itu bukan tanpa 
alasan. Indikasinya, ekonomi dunia 
tumbuh sebesar 4,6% pada 2010 dan 
4,3% pada 2011. Kontribusi terbesar 
terhadap pertumbuhan ekonomi 
dunia ini berasal dari pertumbuhan 
ekonomi negara-negara berkembang. 

Tahun lalu, situasi perekonomian 
bisa dikatakan carut marut. 
Resiko sektor keuangan terhadap 
pembalikan meningkat, sementara 
exposure terhadap perekonomian 
tidak banyak berubah dan bantalan 
dalam perekonomian dalam bentuk 
Cadangan Devisa meningkat. 
Pemberian fiskal stimulus membuat
defisit anggaran membangkak,
mengakibatkan hutang naik secara 
signifikan. Hal ini memicu krisis
kepercayaan terhadap keadaan fiskal
negara-negara Eropa dan mengganggu 
proses pemulihan ekonomi global.

Resiko inflasi juga didominasi oleh
kenaikan harga bahan makanan karena 
menurunnya stok beras dan hal ini 

memicu spekulasi. Dibandingkan awal 
tahun, hampir semua harga komoditas 
pangan pokok meningkat. Kita juga 
masih memiliki resiko energi, yaitu 
kurangnya ketersediaan tenaga listrik. 
Pembangunan infrastruktur belum 
optimal dan dapat menimbulkan 
“Overheating”. 

Adapun resiko-resiko yang sedang 
dihadapi, prospek ekonomi dunia 
dan domestik terlihat membaik di 
tahun 2010. Perekonomian global 
telah keluar dari krisis. Pemberian 
stimulus fiskal dan moneter yang
besar telah berhasil mengeluarkan 
perekonomian dunia dari resesi. 
Ekonomi dunia akan tumbuh sebesar 
4,6% pada tahun 2010 dan 4,3% 
di tahun 2011. Kontribusi terbesar 
terhadap pertumbuhan ekonomi dunia 
ini berasal dari pertumbuhan ekonomi 
negara-negara berkembang.

Membaiknya perekonomian 
dunia kemudian memicu naiknya 
permintaan di pasar internasional, 
dan aktifitas perdagangan pun ikut
meningkat. Pertumbuhan volume 
perdagangan dunia akan meningkat 
dari 10,7% di 2009 menjadi 9,0% di 
2010 dan 6,3% di 2011. Pertumbuhan 

Tahun ini akan terjadi 
pemulihan ekonomi 
di Indonesia, 
kendati 2010 lalu 
terjadi hantaman 
dahsyat di sejumlah 
sektor. Mulai dari 
bencana alam, resiko 
pembalikan sektor 
keuangan, kenaikan 
harga beras, 
infrastruktur dan 
krisis energi. 

[ f o c u s ]
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pada kisaran nilai tukar Rp. 9.000 
– Rp. 9.500. Indonesia juga sudah 
melakukan FTA dengan ASEAN, Cina, 
Jepang dan Korea serta melakukan FTA 
dengan ANZ dan India.

“Di tahun 2011, diperlukan 
kebijakan yang dapat menarik 
investasi. Dengan kebijakan insentif 
investasi, sektor manufaktur 
diharapkan akan tumbuh diatas 5% 
tahun depan meskipun ada ancaman 
deindustrialisasi,” ucap Anggito. Jika 
dibandingkan dengan Cina dan India, 
proporsi investasi Indonesia terhadap 
GDP-nya masih tergolong rendah, 
khususnya kebijakan yang akan 
menarik investasi dari luar negeri (FDI). 
FDI Indonesia masih relatif rendah 

dibandingkan 
Negara-negara 
tetangga lain 
seperti Vietnam, 
Thailand, 
Malaysia.. 
Padahal 
Indonesia punya 
potensi SDA akan 
tetapi sayangnya 
lemah akan 
kebijakan.

Diprediksi, 
iklim ekonomi 
di tahun kelinci 

nanti akan mengalami pertumbuhan 
yang tinggi namun disertai dengan 
resiko yang tinggi pula. Cadangan 
devisa meningkat dengan 20 milyar 
dolar tahun 2010 mencapai hampir 
100 milyar diperkirakan meningkat 
lebih dari 10-15 milyar di tahun 2011 
guna mengurangi volatilitas. IHSG 
diperkirakan dapat mencapai 4500 
tahun depan.

 Selain pertumbuhan di sektor 
Manufaktur yang tumbuh pesat, 
sektor komunikasi akan mengalami 
pertumbuhan 12.5% dan sektor 
konstruksi mengalami pertumbuhan 
8.5%. Dengan pertumbuhan ekonomi 
yang positif di hampir seluruh sektor 
industri merupakan momentum yang 
tepat bagi para pelaku bisnis untuk 
berinovasi dan melakukan ekspansi 
bisnis.•

Di tahun 2011, 
diperlukan 
kebijakan yang 
dapat menarik 
investasi. Dengan 
kebijakan insentif 
investasi, sektor 
manufaktur 
diharapkan akan 
tumbuh diatas 5%.

perdagangan dunia negara-negara 
berkembang melampaui negara maju.

Di Indonesia sendiri, terlihat 
kenaikan investasi riil dari impor 
barang modal dan kenaikan 
pertumbuhan kredit serta kepercayaan 
pelaku ekonomi. Indikator makro 
membaik, arus modal masuk di 
pasar finansial mendorong apresiasi
nilai tukar rupiah terhadap dolar 
Amerika. Hingga hari ini, nilai tukar 
rupiah terhadap dolar Amerika terus 
menguat dan masih kompetitif. 
Dampak pemulihan ekonomi global 
terhadap pertumbuhan ekonomi 
Indonesia terbilang positif. Meskipun 
terdapat resiko perlambatan ekonomi 
global, perekonomian Indonesia 
tetap mengalami 
pertumbuhan 
sesuai target. 

Pasar modal 
menjadi sangat 
menarik, harga 
IPO di tahun 2010 
meningkat tajam 
sejak hari pertama 
perdagangan. 
Peningkatan 
cadangan devisa 
hingga 100 milyar 
dolar sebagian 
besar didukung 
oleh arus modal. Kinerja ekspor yang 
kuat, dan aliran modal masuk yang 
besar, mendukung pertumbuhan 
cadangan devisa kita.Namun, total 
utang Indonesia juga meningkat 
(terutama jangka pendek). 

Sedangkan untuk perkembangan 
sektor riil dipicu oleh perkembangan 
konsumsi masyarakat yang masih 
kuat, dilihat dari peningkatan transaksi 
penjualan. Kredit investasi dan modal 
kerja tumbuh 20% di tahun 2010. 
Kenaikan impor barang menunjukkan 
naiknya investasi.

Kinerja ekspor dan impor juga 
meningkat seiring pemulihan ekonomi 
global dan menguatnya permintaan 
dalam negeri. Kenaikan impor 
didominasi oleh kenaikan impor 
barang modal dan bahan baku. Ekspor 
Indonesia masih memiliki daya saing 

Anggito Abimanyu, Pengamat Ekonomi
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Bloger yang sudah 
merampungkan 
50 buku di bidang 
marketing ini 
tidak main-main 

dengan analisanya. Menurut dia, 
berdasarkan data IMF, pada 2010 
GDP/kapita Indonesia sebesar 
US$ 2.963 dan 2011 diperkirakan 
menembus angka US$ 3.270. 

“3.000 itu angka fantastis. Ini 
pertamakali dicapai Indonesia sejak 
bangsa ini merdeka,” tutur Yuswo 
lantang penuh optimis. “Sadarlah, 
kini kita sudah tidak lagi negara 
berkembang. Dengan jumlah 
penduduk 240 juta, Indonesia 
adalah negara besar dengan 
kekuatan ekonomi yang bakal 
sejajar dengan negara-negara besar 
lain seperti Cina, India, Brasil, atau 
Rusia,” imbuh laki-laki kelahiran 
Purwodadi Grobogan, 2 Juni 1969 
itu. 

Ayah dari 2 anak ini kemudian 
panjang lebar menjabarkan dasar 
pemikirannya. Menilik pengalaman 
negara lain, kata dia, US$ 3.000 
adalah angka batas atau treshold 
suatu negara yang akan masuk 
dalam jajaran negara maju. 

Berdasarkan pengalaman, 
sejumlah negara yang mencapai 
GDP/kapita US$ 3.000 ekonominya 

Yuswohady. Konsultan ratusan perusahaan 
yang sedang naik daun ini punya hobi berpikir 
dan menganalisa. Analisa terbarunya cukup 
membuat banyak kalangan terperangah. “Di 
2011 Indonesia take off dari negara berkembang 
menjadi negara maju. Inilah golden years,” 
tandasnya.

Yuswohady: 

2011 Golden Years

otomotis menggeliat. Korea Selatan 
mengalami pertumbuhan ekonomi 
yang sangat cepat ketika mencapai 
level angka GDP/kapita US$ 3.000. 

Perlu diketahui juga, pada 
2002, Cina pernah mencanangkan 
target GDP/kapita $3000 dicapai 
pada 2020. Rupanya, Cina berhasil 
menembus angka itu pada 2008-
2009. Dan yang terjadi setelah 
itu Cina menikmati akselerasi 
pertumbuhan ekonomi nan 
fenomenal.

“Hal itu terjadi karena jumlah 
kelas menengah suatu negara 
akan membludak ketika negara itu 
menembus GDP/kapita US$ 3.000. 
Kelompok kelas menengah inilah 
lokomotif pertumbuhan ekonomi,” 
papar alumnus UGM dan UI 
tersebut.

Kelompok kelas menengah 
inilah, menurut dia, secara 
fundamental akan memulihkan 
ekonomi mengingat konsumsi akan 
sangat bagus. Logika ekonominya, 
permintaan akan besar dan 
konsekuensi dari itu, para produsen 
akan berlomba-lomba menurunkan 
harga. Misalnya, ponsel yang dulu 
mahal kini murah. “Apabila harga 
murah, permintaan akan besar. 
Dan skala ekonomi akan tercapai. 
Terus berputar seperti bola salju. 

Nantinya fenomena ini terjadi di 
semua produk.” 

Kuatnya permintaan dari kelas 
menengah inilah yang berpotensi 
mendorong tumbuhnya industri 
yang terkait secara meluas, yang 
pada gilirannya menggerakan laju 
pertumbuhan perekonomian secara 
keseluruhan. 

Membaca Keadaan
Mengacu pada konsep 

kebutuhan dan motivasi manusia 

dari Maslow, begitu suatu 
masyarakat menembus angka 
psikologis US$ 3.000, maka 
kebutuhan dasar sudah lewat. 
Karena itu mereka mulai naik 
ke atas, masuk ke kebutuhan 
yang lebih advance seperti self-
respect, status sosial, kebutuhan 
bersosialisasi, dan sebagainya. 

“Angka US$ 3.000 itu indikator 
pertama. Indikator kedua, dalam 
bidang sosial dan budaya bangsa ini 
sudah melampaui transisi politik. 

Artinya, ke depan orang akan fokus 
pada bidang ekonomi,” pungkasnya. 

Mantan Sekretaris Jendral 
Indonesia Marketing Association 
(IMA) ini berpendapat, Indonesia 
telah berhasil melewati krisis. 
Pembuktiannya, tingkat kepedulian 
sosial masyarakat semakin tinggi. 
Hal itu bisa dilihat bagaimana 
orang-orang berbondong-bondong 
memberi bantuan untuk korban 
bencana yang digagas TVOne, 
tempo hari. Ini memperlihatkan 

kepedulian sosial semakin kokoh. 
“Krisis sudah lewat, pemilu 

sudah lewat, transisi politik 
sudah dilewati. Dan masyarakat 
sudah cuek menghadapi pemilu. 
Maka bangsa ini akan fokus pada 
ekonomi. Artinya, dalam waktu 
dekat tidak akan ada krisis. Saya 
yakin, 2011 ini semua industri akan 
tumbuh,” Yuswo memastikan. 

Di era take off ini, masih 
menurut Yuswo, para pengusaha 
hendaknya pandai-pandai 
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Fenomena 
Tablet 

Komputer
Serbuan tablet komputer semakin merajalela. 

Perangkat ini bahkan mengancam beberapa jenis 
gadget yang sudah ada. 

membaca keadaan dalam 
melihat perkembangan. Kini 
saatnya pengusaha lokal 
memandang pengusaha 
asing secara positif 
dengan menempatkan 
mereka sebagai sparing 
partner. Saatnya mengasah 
kemampuan dengan tidak 
berlindung di bawah ketiak 
pemerintah. Pengusaha yang 
tangguh tidak banyak omong. 
Melainkan akan beradaptasi 
dengan keadaan. 

“Pemain” yang mampu 
beradaptasi niscaya akan 
mengambil keuntungan di 
era Golden Years ini. Inilah 
mengapa Starbuck begitu 
sukses di negeri ini. Lihat 
saja McDonalds dan KFC yang 
sudah berubah dari konsep 
fast food ke konsep kafe 
24 jam. “Coba lihat usaha 
pemain asing itu pada jam 
12 malam. Ramainya minta 
ampun. Mereka tak sekedar makan, 
tapi kongkow-kongkow. Ada yang 
kerja dengan laptopnya, ada juga 
yang melakukan business meeting.”

Di sisi lain, macetnya jalan di 
Jakarta dan kroditnya bandara, 
melebihi stasiun dan terminal, juga 
merupakan bukti hadirnya kelas 
menengah dan konsumen dengan 
buying power tinggi di negeri ini. 
Kemacetan Jakarta tak lain adalah 
akibat dari begitu banyaknya 
konsumen yang sudah mampu beli 
mobil, tapi panjang jalannya tidak 
bertambah. Begitu juga, kroditnya 
bandara adalah akibat begitu 
banyak konsumen kita yang sudah 
mampu beli tiket pesawat, tapi tidak 
didukung bertambahnya ruang 
bandara.

Teknologi Informasi
Pertumbuhan ekonomi juga 

didukung meluasnya teknologi 
informasi. Jika dulu di era IBM, 
teknologi hanya “milik” pemain 
besar, sekarang teknologi punya 
rakyat jelata. Hampir semua orang 

memanfaakan twitter, facebook dan 
akun-akun lainnya. 

Ini akan menjadi potensi luar 
biasa untuk berbisnis. Pelaku UKM, 
bahkan perorangan sudah mulai 
memanfaatkan teknologi informasi 

untuk berbisnis. Teknologi 
dengan berbagai aplikasi kini 
sudah murah. 

Nah, tembusnya ambang 
US$ 3.000 akan memunculkan 
konsumen baru dengan 
psikografi, sosiografi, dan
perilaku yang berbeda 
dengan yang ada sebelumnya. 
Konsumen baru itu disebut 
Yuswo; Consumer 3.000.

Di samping memiliki buying 
power yang tinggi, Consumer 
3.000 juga more educated, more 
knowledgable, more civilized. 
Mereka lebih modern, memiliki 
global mindset. Mereka juga 
lebih technology savvy yang 
haus gadget seperti Galaxy Tab 
atau iPad. 

“Secara natural dan 
pelan tapi pasti, mereka 
akan menjadi konsumen 
yang lebih health-conscious 
dan environmentally-

concern. Tapi ingat, karena 
mereka more educated dan more 
knowledgable, maka mereka akan 
lebih rasional dan sangat kritis 
dalam menentukan pembelian dan 
memilih barang-barang yang akan 
mereka konsumsi.” 

Mereka sangat kritis 
menimbang-nimbang dan mengkaji 
value dari produk yang ditawarkan. 
Mereka tidak lagi melihat dunia 
barat dengan teknologi, merek, gaya 
hidup-nya secara “terpana” dan 
“wah”. 

Prediksi Yuswo, konsumen jenis 
baru ini akan tumbuh dengan pesat 
dan akan mewarnai pembelian dan 
konsumsi produk dan layanan di 
berbagai industri. Karena itu setiap 
marketer di negeri ini harus cermat 
memantau perubahan perilaku 
konsumen baru ini, dan kemudian 
meresponnya dengan strategi-
strategi pemasaran yang relevan. 
Salah satunya memberdayakan 
teknologi informasi… 

Pertanyaannya kemudian, 
apakah analisa itu jitu? Kita tunggu 
saja tanggal mainnya…

Di era take off ini, 
para pengusaha 
hendaknya 
pandai-pandai 
membaca keadaan 
dalam melihat 
perkembangan. 
Kini saatnya 
pengusaha lokal 
memandang 
pengusaha 
asing secara 
positif dengan 
menempatkan 
mereka sebagai 
sparing partner. 

Yuswohady
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Keberadaan iPad ini juga 
memunculkan trend baru. Sejak 
kehadiran iPad di tahun 2010, 
banyak vendor yang kemudian 
ikut menghadirkan tablet PC ke 
konsumen. Kebanyakan platform 
digunakan oleh vendor di tahun 
2010 adalah Android. Padahal 
platform ini sebenarnya belum 
mendukung perangkat dengan layar 
lebih besar. Tablet dari platform 
Android yang paling terkenal di 
tahun 2010 adalah Samsung Galaxy 
Tab. Produk ini dianggap sebagai 
pesaing terberat Apple iPad. Selain 
itu, juga ada Dell Streak yang 
menggunakan Android. Meskipun 

keberadaannya belum jelas, lebih 
kecil daripada kebanyakan tablet, 
tetapi lebih besar dari smartphone.

Tahun 2011, dipastikan akan 
lebih banyak tablet komputer dari 
vendor yang menggunakan platform 
Android. Pasalnya, Google sedang 
mempersiapkan versi baru Android 
Honeycumb yang akan mendukung 
layar besar seperti tablet. 

Selain Android, platform lain 
juga dipergunakan seperti MeeGo 
yang dikembangkan Nokia dan Intel. 
Juga Microsoft yang sudah lama 
mendukung tablet PC lewat sistem 
operasi Windows. Tablet PlayBook 
buatan RIM yang ditunggu-tunggu 

oleh konsumen juga hadir di kuartal 
1 tahun 2011. Tidak hanya pemain 
global, vendor lokalpun mencoba 
menjual tablet seperti Zyrex dan 
Skybee. Begitu juga dengan Apple 
yang tengah menyiapkan generasi 
kedua iPad. Sehingga dipastikan, 
kompetisi untuk perangkat tablet ini 
akan semakin ketat dan menarik.

Penetrasi tablet ke pasar akan 
semakin meluas di tahun 2011. Hal 
ini dibenarkan oleh lembaga riset 
Gartner yang bahkan memasukkan 
tablet pada urutan kedua dalam 10 
besar teknologi strategis di tahun 
2011. Didorong oleh penjualan iPad, 
penjualan media tablet secara global 

tepat. Maka dihadirkanlah iPad yang 
dianggapnya mampu memenuhi 
kebutuhan orang yang menginginkan 
perangkat di antara notebook dan 
ponsel. 

Sebelum iPad, sebenarnya 
sudah ada tablet ataupun ultra 
mobile PC (UMPC) yang kebanyakan 
menggunakan platform Windows. 
Tetapi tablet pada masa sebelum 
iPad bukanlah produk populer yang 
dicari-cari konsumen. Kelebihan 
Apple adalah selain memiliki produk 
yang canggih, juga disertai strategi 
marketing yang jitu. Hampir semua 
produknya laku di pasaran dan 
menjadi trend.

komputerpun, orang masih bisa 
bekerja atau melakukan berbagai 
hal. Tapi Steve Jobs yang jenius 
berhasil meyakinkan sebagian 
konsumen untuk membeli iPad dan 
mengemasnya menjadi perangkat 
yang dibutuhkan. 

Menurut Steve Jobs, konsumen 
membutuhkan perangkat yang 
posisinya berada di antara notebook 
dan ponsel. Selama ini sudah ada 
netbook yang ringan dan kecil, 
tetapi dengan spesifikasi terbatas.
Sehingga mengurangi kenyamanan 
dan kinerjanya juga kurang bagus. 
Pendiri Apple tersebut menganggap 
netbook tidak menjadi solusi yang 

T
ahun 2010 ini, kita 
mengenal perangkat baru 
yang banyak dibicarakan 
orang yakni iPad, 

tablet komputer buatan Apple. 
Perangkat dengan layar sentuh 
berukuran 9 inchi ini berhasil 
memikat sebagian konsumen 
untuk memilikinya. Padahal 
sebagian besar dari konsumen 
yang merupakan target dari iPad 
pasti sudah memiliki notebook 
ataupun ponsel. iPad, sebagai 
tablet komputer sebenarnya 
bukanlah perangkat yang sifatnya 
urgent untuk dimiliki seperti halnya 
komputer atau ponsel. Tanpa tablet 
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Dewasa ini, wacana 
mengenai cloud 
computing kian 
merebak. Beberapa 
perusahaan 
teknologi mulai 
menggelar layanan 
ini. Seperti apa 
sebenarnya cloud 
computing itu?

Cloud 
Computing

apartemen atau kontrak rumah? 
Jika opsi pertama yang dipilih, maka 
orang tersebut akan memikirkan 
semuanya dari awal sampai akhir. 
Seperti membeli tanah, bahan 
bangunan, membayar tukang, 
membeli perabotan rumah tangga, 
memasang listrik, air dan sebagainya. 
Sementara jika opsi kedua yang 
dipilih, maka orang tersebut hanya 
membayar sesuai yang dibutuhkan 
saja. Semua sudah tersedia tanpa 
harus memikirkan segala hal seperti 
yang ada di opsi pertama.

Ilustrasi cerdas di atas adalah 
analogi dari cloud computing yang 
disampaikan oleh Luluk Nurhayati 
saat Premium Connection berkunjung 
ke kantornya di Lintasarta Thamrin, 
Jakarta (16/12). Wanita yang menjabat 
sebagai Business Development 

Manager di Lintasarta tersebut 
menjelaskan teknologi cloud 
computing yang sebelumnya kami 
pikir rumit untuk dimengerti menjadi 
mudah dicerna. 

“Seperti halnya tempat tinggal, 
ketika akan menggunakan sistem 
teknologi informasi (TI), maka kini 
mereka juga dihadapkan pada dua 
pilihan. Apakah membangun sistem 
dari awal ataukah menyewa. Jika 
menyewa, itulah cloud computing,” 
ujarnya. Dan seperti di apartemen 
yang ada beberapa lantai dan ruang, 
karena menyewa layanan, maka cloud 
computing semuanya juga di-share. 
Ada rak satu, dua dan seterusnya.

Pembeda utama dengan teknologi 
komputasi yang sudah ada adalah di 
virtualisasi. Dengan cloud computing, 
tidak dibutuhkan spesifikasi perangkat

[ i n n o v a t i o n ]

ke end user diperkirakan mencapai 
19,5 juta unit di tahun 2010. Media 
tablet mengalami pertumbuhan kuat 
di seluruh dunia dengan penjualan 
diproyeksikan mencapai total 54,8 
juta unit di tahun 2011. Naik sebesar 
181 persen dari tahun 2010 dan 
melonjak sampai 208 juta unit di 
tahun 2014.

Berbeda dengan produk lainnya 
yang bisa berjalan berdampingan, 
tablet PC ini memiliki potensi untuk 
membunuh perangkat lain. “Sifat all-
in-one dari tablet ini mengakibatkan 
kanibalisasi perangkat elektronik 
lainnya seperti e-reader, gaming 
devices dan media players,” ujar 
Carolina Milanesi, research vice 
president at Gartner (15/10) dalam 
keterangan persnya. “Mini notebook 
akan menderita dari ancaman 
kanibalisasi terkuat yang mana harga 
rata-rata media tablet turun di bawah 
$300 selama dua tahun ke depan.”

Fenomena global perangkat 
tersebut berlaku juga di Indonesia. 
Tablet semakin populer dan menjadi 
fenomena baru dalam dunia 
komputer. Seperti diungkapkan 
Asosiasi Pengusaha Komputer 
Indonesia (Apkomindo) yang 
meyakini fenomena tablet bakal 
meramaikan pasar komputer di 
Indonesia. “Sekarang ini tablet 
ini baru mulai dan di pasar atas, 
penetrasi akan terlihat tahun 
depan,” ujar Suhanda Wijaya, Ketua 
Apkomindo di JCC, Jakarta (3/11) 
seperti dikutip dari Tempointeraktif. 
Menurutnya, tahun depan 
diperkirakan akan lebih banyak 
lagi tablet-tablet pengekor iPad. 
Apalagi produk baru ini biasanya 
akan menambahkan fitur-fitur baru
yang makin memenuhi kebutuhan 
pengguna. “Tablet membuat 
makin simpel, makin efisien. Orang
pergi traveling juga lebih nyaman 
bawa tablet dibanding netbook 
atau notebook,” ujarnya.  Jadi, 
sudah siap untuk memiliki tablet 
terbaru? Banyak pilihan, bijaklah 
dalam membeli. Sesuaikan dengan 
kebutuhan.

Sifat all-in-one dari tablet ini 
mengakibatkan kanibalisasi 
perangkat elektronik lainnya 
seperti e-reader, gaming devices 
dan media players.

K
etika seseorang 
memutuskan untuk tinggal 
di tempat tertentu, maka 
dia dihadapkan pada dua 

pilihan. Apakah akan membangun 
rumah ataukah akan menyewa 
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keras komputer yang tinggi. Tidak 
perlu prosesor high-end, media 
penyimpanan ratusan giga, memori 
besar dan sebagainya. Asalkan bisa 
mengakses internet dengan lancar, 
komputer bisa digunakan untuk 
bekerja dengan baik. Kebutuhan 
hardware yang tinggi menjadi terpusat 
di server yang melayani komputasi 
awan. Pengguna hanya tinggal 
memakai sistemnya saja. Ketika 
menghidupkan devices dan terhubung 
ke internet, pengguna tinggal 
menjalankan aplikasi secara on the fly. 
Semua sistem diproses dan dijalankan 
di cloud. 

Jadi secara umum, definisi cloud 
computing atau kalau diterjemahkan 
menjadi komputasi awan adalah 
mengacu pada pengguna komputer 
yang seluruh aktivitas komputasinya 
tergantung pada dunia maya atau 
internet. Karena hal ini juga, menurut 
Luluk, secara tidak sadar kita 
sebenarnya juga sudah menggunakan 
cloud computing dalam keseharian. 
“Kegiatan berinternet seperti chatting, 
mengakses email, browsing, membuka 
Facebook, membaca timeline Twitter 
dan sebagainya, itu semua termasuk 
cloud."

Teknologi cloud computing seperti 
dikutip dari Wikipedia, pada dasarnya 
memiliki beberapa karakteristik 
inti yaitu agility improves, cost 
greatly reduced, device and location 
independence, multi-tenancy, reliability, 
scalability, security, sustainability, 
easier to maintain, easy to deploy. 
Dan teknologi awan ini juga akan 
memberikan kontrak layan kepada 
pengguna dalam tiga tingkatan yaitu 
layanan dalam bentuk infrastruktur, 
platform dan software. 

Model komputasi awan ini 
dianggap banyak kalangan akan 
menjadi trend seiring dengan semakin 
mudahnya koneksi internet diakses 
oleh siapa saja. Bahkan ini diyakini 
bisa membawa keuntungan yang 
sangat besar bagi para pelaku bisnis TI. 
Data dari IDC misalnya memprediksi 
model bisnis ini bakal tumbuh 5 kali 
lipat. Hal ini karena efisiensi yang

dihasilkan akan lebih menghemat 
biaya perusahaan. Setali tiga uang 
dengan IDC, lembaga riset Gartner 
juga demikian.

Komputasi awan ini penting 
artinya bagi perkembangan industri 
teknologi. Dalam laporannya baru-
baru ini, Gartner bahkan menempatkan 
cloud computing sebagai  top 10 
teknologi strategis untuk 2011 di 
urutan pertama. Hal ini menunjukkan 
komputasi awan mendapat perhatian 
besar di tahun 2011.

Dengan jangkauan dan kehandalan 
jaringan mencapai titik di mana solusi 
berbasis cloud dapat dianggap layak. 
Juga server remote sudah digunakan 
untuk memungkinkan mobile internet 
dan email, lembaga analis Juniper 
yakin 2011 akan ada peluncuran 
cloud OS pertama untuk mobile. Yang 
dimaksud ini tentu saja adalah Chrome 
OS dari Google yang dirancang sebagai 
sistem operasi berbasis cloud. 

Di luar negeri khususnya negara 
maju, sudah banyak perusahaan yang 
menggunakan teknologi ini. Salesforge 
dan Amazon AWS adalah contoh 
perusahaan penyedia cloud computing 
yang cukup sukses dan memiliki 
reputasi baik. Sementara di Indonesia, 
layanan ini juga sudah mulai dirintis. 
Salah satunya adalah dari Lintasarta. 
Luluk mengungkapkan bahwa mereka 
sudah mengembangkan teknologi 
ini sejak awal 2010. “Kami kemudian 
melihat kondisi pasar dan melakukan 
kajian bisnis. Rencananya, pada 
awal tahun 2011 ini Lintasarta akan 
meluncurkan layanan cloud computing 
ke pelanggan, “ujar ibu dua anak ini. 
Perusahaan ini lebih menargetkan 
perusahaan yang akan menggunakan 
layanan ini adalah dari small medium 
enterprise (SME) atau UKM serta 
enterprise.

Meskipun canggih dan memiliki 
masa depan cerah, tetapi ada 
tantangan yang harus dihadapi. 
“Tantangan dari cloud computing 
yang sering ditanyakan orang adalah 
masalah security, services level 
agreement (SLA) dan performance,” 
katanya. Makanya untuk tiga 
hal ini, Lintasarta benar-benar 
memperhatikan. Dalam hal ini, 
sejak tahun 2008 Lintasarta sudah 
mendapatkan sertifikasi menjadi
satu-satunya provider internet 
yang mendapatkan ISO security. 
Untuk pengembangan teknologi 
cloud computing ini, Lintasarta 
juga bekerjasama dengan partner 
terpercaya yaitu Cisco, NetApp dan 
VMWare. Kita tunggu saja kecanggihan 
layanan cloud computing dari 
Lintasarta di tahun 2011.•

Komputasi 
awan ini penting 
artinya bagi 
perkembangan 
industri teknologi. 
Dalam laporannya 
baru-baru ini, 
Gartner bahkan 
menempatkan 
cloud computing 
sebagai  top 10 
teknologi strategis 
untuk 2011 di 
urutan pertama.

D
i kalangan komunitas teknologi informasi, 
namanya sangat populer atau kadang disebut 
seleb IT. Sebutan yang tidak bisa dielakkan 
mengingat seringnya dia tampil di berbagai 

media massa maupun sebagai pembicara di berbagai 
seminar terutama yang berhubungan dengan teknologi. 
Dialah Budi Rahardjo. Karena kepiawaiannya dalam hal 
teknologi informasi, khususnya masalah security ini, 
pria yang hobi ngeblog ini dipercaya mengisi seminar 
“Outlook and Trend 201” yang digelar Lintasarta pada 
akhir November 2010 yang lalu.

Jika tipikal expert yang sering tergambar adalah sosok 

Pakar security, dosen, 
pengusaha, musisi, blogger, 
dan entah apalagi. Itulah sosok 
Budi Rahardjo yang sibuk dan 
serba bisa. 

Budi Rahardjo

Menjadi 
Technopreneur 
Sejati

serius, beda halnya dengan Budi Rahardjo. Pria yang pernah 
mengenyam kuliah di University of Manitoba, Canada ini 
justru tergolong humoris. Materi security yang biasanya 
harus diikuti dengan serius dan konsentrasi tinggi agar 
bisa dipahami malah disampaikan dengan cara yang segar, 
sehingga membuat peserta seminar lebih cepat dalam 
memahami.

Masalah keamanan jaringan memang menjadi fokus 
yang diminatinya. Kehandalannya tidak diragukan lagi. 
Bahkan majalah bisnis Swa pernah menahbiskan sebagai 
pakar keamanan jaringan nomor satu di Indonesia. Saat ini, 
dia dipercaya mengaudit beberapa bank komersil dalam hal 
security. Pria yang ternyata juga jago main gitar ini mengaku 
lebih senang menggarap perbankan dibanding yang lain 
karena lebih menantang. “Saya mengaudit perbankan, baik 
dari segi infrastruktur termasuk aplikasi-aplikasinya. Menguji 
apakan internet banking aman atau tidak dan sebagainya,” 
ujarnya saat bincang-bicang dengan Premium Connection 
sehabis mengisi materi seminar di Pacific Place, Jakarta.

Meskipun menjadi auditor security lebih menjanjikan 
dari segi materi, ternyata Budi tetap sosok idealis. Salah 
satu profesi lain yang masih terus digelutinya saat ini adalah 
menjadi dosen di Institut Teknologi Bandung (ITB). Diakui, 
pendidikan adalah salah satu passion-nya. Hal ini terlihat 
dari resume-nya mengenai pendidikan yang sangat banyak. 
Budi Rahardjo saat ini mendapatkan gelar insinyur dari ITB. 
Kemudian melanjutkan kuliah di University of Manitoba, 
Canada dan berhasil mendapatkan dua gelar yakni Master 
(MSc.) dan PhD.

Selain pendidikan, passion-nya adalah mendirikan 
perusahaan-perusahaan baru, terutama start-up yang 
berhubungan dengan teknologi informasi. Obsesinya adalah 
membangun perusahaan teknologi yang bisa bertahan lama 
dan mengajak mahasiswanya untuk menjadi entrepreneurs. 
Budi memimpikan ingin seperti Frederick Terman of Stanford 
University, yang merupakan bapaknya Silicon Valley.

Salah satu usaha yang dirintisnya adalah Digital Beat 
Store. Usaha jual beli musik digital legal yang sudah 
memiliki toko di Grand Indonesia dan Paris Van Java ini 
terpaksa ditutup. Dia berdalih ditutupnya toko tersebut 
karena masalah teknis. Selain itu, Budi juga mendirikan 
perusahaan start-up di bidang teknologi yakni Indo Cisc 
yang masih eksis hingga saat ini. Tidak akan berhenti di situ 
saja, Budi akan terus berusaha mendirikan start-up sesuai 
impian. Karena menjadi technopreneur sejati adalah cita-
citanya.

Punya segudang aktivitas yang menyibukkan hari-
harinya, Budi selalu menyempatkan diri menyalurkan 
hobinya seperti bermain musik, sepak bola dan jalan-jalan, 
termasuk menulis di blog. Seolah, tidak ada waktu yang 
tersisa untuk hal sia-sia. Hal ini karena dia memang senang 
berkarya. “Seseorang harus berkarya dan harus memiliki 
integritas, mengembangkan passion, do what you like,” 
pungkasnya,” pungkas.

Luluk Nurhayati, Business Development 
Manager  Lintasarta 
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Karim pertamakali 
melihat Lotus 72 
di Sjors—majalah 
anak-anak yang 
terbit di Belanda. 

Kala itu dia masih duduk di bangku 
sekolah dasar. Entah kekuatan apa 
yang memancar dari ‘Si Cantik’, 
semenjak itu Karim langsung 
tergila-gila pada dunia otomotif. 
Kelas 4 SD dia sudah menonton F1 
di sirkuit Zandvoort, Belanda.

Laki-laki berdarah Batak ini 
lahir di Belanda, 6 Februari 1965. 
Ayahnya seorang diplomat. Di 
Belanda, tepatnya di Denhaag 
berdiri lembaga pendidikan Sekolah 
Indonesia Nederland (SIN). Sekolah 
ini berkurikulum Indonesia. Di 
sinilah orang-orang Indonesia yang 
tinggal di Eropa menyekolahkan 
anak-anaknya.    

Karim mengenyam pendidikan 
SD di SIN hingga kelas 5. Setelah 
itu kembali ke Tanah Air dan 

Keberhasilan Bukan 
Keberuntungan

Karim I.G. Siregar 
Direktur Teknologi Informasi 

Lotus 72 jawara F1 
di era 1970-an. Mobil 
legendaris rancangan 
Colin Chapman ini 
dijuluki Si Cantik. 
Kecantikannyalah 
yang membuat banyak 
orang terkagum-
kagum, tak terkecuali 
Karim I.G Siregar, 
seorang bocah berusia 
10 tahun.

melanjutkan pendidikan di Jakarta 
hingga SMA. Sebagai diplomat 
karir, orang tuanya beberapa kali 
ditugaskan lagi keluar negeri, 
namun Karim tidak mau ikut serta. 
Dia terlanjur betah dipangkuan Ibu 
Pertiwi.

Lulus SMA, melanjutkan 
kegilaannya pada dunia otomotif, 
Karim kuliah di Institut Teknologi 
Bandung. Sudah dapat ditebak, dia 
memilih masuk jurusan Teknik 
Mesin. 

Tidak Kaku
Anak diplomat itu kini menjabat 

Direktur Teknologi Informasi Bank 
Tabungan Pensiun Nasional (BTPN). 
Lho, bagaimana dengan hobi 
otomotifnya? 

Hobi tetap menjadi hobi! Di 
ruang kerjanya di lantai 29 Menara 
Prima, Mega Kuningan, Jakarta 
terpampang foto-foto mobil balap 
yang berlaga di F1. “Ini hasil 
jepetan saya sendiri,” tuturnya. Bila 
ada kesempatan dan waktu luang, 
Karim mengaku menyempatkan 
diri menonton langsung F1 di 
sejumlah sirkuit di berbagai negara.  

Karim bukan tipikal orang 
yang kaku. Dia sadar betul 
mempertahankan idealisme secara 
kaku hanya akan mengurung 
diri sendiri. “Yang saya yakini, 
hidup ini tidak bisa bertahan 
pada pandangan sendiri. Inilah 
kenyataan. Inti dari keberadaan 
kita tak lain untuk memberikan 
yang terbaik bagi siapa yang 

menggunakan kita,” tutur ayah dari 
satu anak ini.

Tidak bisa berkiprah di dunia 
otomotif secara profesional bukan 
berarti harus putus asa dan 
larut dalam idealisme. Berbagai 
pekerjaan-pun dilakoninya. 
Sebelum berlabuh di BTPN, dia 
berpindah dari satu perusahaan ke 
perusahaan lain. Nomaden! 

Begitu lulus dari ITB dia 
langsung bekerja di IBM. Lalu 
loncat ke Bank Universal. Kemudian 
ke Bank Mega. Setelah itu pindah 
ke Bank Danamon. Karim tidak 
bisa diam, pada April 2008, dia 
bergabung dengan BTPN.

Dalam perbincangan kami, 
tempo hari, Karim berulang-ulang 
kali menuturkan kalimat, “Inti dari 
keberadaan kita tak lain untuk 
memberikan yang terbaik bagi 
siapa yang menggunakan kita.” 

Kalimat itu bukan isapan jempol 
belaka. Karim membuktikannya! 
Sejak 2008, BTPN melakukan 
perubahan dan modernisasi besar-
besaran. Tahun 2008 tenaga di 
Departemen IT yang berjumlah 18 
orang menjadi 95 orang pada 2009. 
“95 orang itu jumlah karyawan 
tetap. Belum lagi 30 orang tenaga 
outsourcing dan 100-an lebih 
tenaga yang bertugas di lapangan,” 
ungkapnya.

Tahun 2008, BTPN punya 400 
cabang, 2009 menjadi 1000-an 
cabang. Jumlah yang online di 2008 
yang tadinya 12 cabang, pada 2009 
bertambang menjadi 1.045 cabang.   

Alhasil, bisnis BTPN tumbuh 
signifikan. Berdasarkan data yang 
pernah dipublish media massa, 
pendapatan bunga bersih BTPN 
di Maret 2009 meningkat menjadi 
Rp343 miliar (naik 4,4% dibanding 
periode yang sama di 2008). 
Pertumbuhan kredit sebesar 6% 
di kuartal I/2009 (lebih tinggi dari 
rata-rata pertumbuhan perbankan 
nasional). 

Dana pihak ketiga selama 
kuartal I/2009 juga tumbuh 
22,2% (juga di atas rata-rata 
pertumbuhan perbankan 
nasional). Per Maret 2009, aset 
BTPN mencapai Rp 16,1 triliun 
atau tumbuh 17,5% dibandingkan 
Desember 2008 yang sebesar Rp 
13,7 triliun. Khusus MUR, sampai 
dengan akhir tahun lalu, jumlah 
nasabahnya mencapai sekitar 175 
ribu orang, dengan total kredit 

yang disalurkan lebih dari Rp 351 
miliar.

Ekspansi
Apa rahasianya? 

“Mengutamakan kemauan 
pelanggan!” tandas Karim 
lantang. “Kepada kawan-kawan di 
Departemen IT BTPN selalu saya 
katakan, prestasi yang tertinggi 
kita, jika ada yang bilang, bank ini 
berhasil karena ada IT. Sebab, IT 
signifikan dalam mencapai hal-hal
tertentu, dalam hal ini kebutuhan 
dan kemauan pelanggan,” 
imbuhnya.

Prestasi ataupaun keberhasilan, 
sambungnya, bukanlah 
karena keberuntungan. Sebab, 
keberuntungan tidak akan pernah 
ada tanpa adanya persiapan. 
Artinya, menuju keberuntungan 
harus banyak persiapan. 

Salah satu persiapan yang 
dilakukan menjalin hubungan 
kerjasama dengan Lintasarta 
sejak 2008. Menurut Karim, sejak 
itulah kecepatan ekspansi BTPN 
bertambah. “Lintasarta partner 
yang bisa kita gunakan, karena 
punya historis yang panjang 
dalam melayani. Saya rasa 
kita akan terus menggunakan 
Lintasarta kedepannya,” tandasnya 
memastikan.

Inilah salah satu bentuk 
kesigapan Bank BTPN menangkap 
potensi pasar UMK. Yakni 
memperkuat basis teknologi 
informasi melalui layanan mobile 
EDC. Selain mengimplementasi 
layanan mobile EDC, BTPN juga 
melengkapi unit usaha mikronya 
dengan sistem aplikasi lain untuk 
memantau secara rinci kinerja 
setiap cabang UMK di wilayah 
masing-masing.
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M
enambah value 
perusahaan, itulah hal 
yang paling diutamakan 
oleh seorang IGK 

Sutartja. Sebagai Administration 
Director PT Aplikanusa Lintasarta,  
Sutartja bertanggung jawab atas 
tiga bagian penting dari perusahaan, 
yaitu bidang keuangan, logistik 
dan Human Capital Management 
(HCM). “Pada dasarnya tugas utama 
saya adalah satu, yaitu menambah 
value perusahaan. Ini berguna bagi 
para stakeholder, perusahaan dan 
tentunya para pekerja,” tandas 
Sutartja. Dilihat dari sisi keuangan, 
jelas terlihat terjadi peningkatan 
tajam pada lima tahun belakangan. 
Sejak IGK Sutartja bergabung di 
Lintasarta pada tahun 2005, value 
perusahaan terus meningkat dari 
tahun ke tahun.

Bagi pria kelahiran Denpasar 
tahun 1949 yang pernah menjabat 
sebagai Pegawai Utama Staf Ahli 
Deputi Gubernur Bidang Kredit Bank 
Indonesia ini, bekerja di Lintasarta 
merupakan suatu kebahagiaan 
baginya. Bekerjasama dengan orang-
orang Lintasarta yang smart dan well 
educated memacu Sutartja untuk 
bisa memberikan yang terbaik 
dalam dirinya bagi perusahaan. “Di 
usia sekarang ini, saya sudah tidak 
lagi bicara hal-hal yang keduniaan. 
Kebahagiaan saya yang utama adalah 
jika saya bisa menyumbangkan pikiran 
saya dengan perusahaan ini bersama 
BOD dan teman-teman untuk menjadi 
lebih maju,” tandasnya.

Lingkungan kerja yang kondusif 
dan tingginya motivasi pekerja 
membuat lulusan Fakultas Ekonomi 
Universitas Indonesia ini betah 
bekerja di Lintasarta. “Saya melihat di 

Dilihat dari sisi keuangan, jelas terlihat 
terjadi peningkatan tajam pada lima tahun 
belakangan. Sejak IGK Sutartja bergabung di 
Lintasarta pada tahun 2005, value perusahaan 
terus meningkat dari tahun ke tahun.

Administration Director Lintasarta
IGK Sutartja

Bekerja Dari Hati
EDUCATION

Grade Year University Major

S1 1990 Bandung Institute of 
Technology Mechanical Engineering 

WORKING EXPERIENCES

Year Company Job Title

1990  - 1995 IBM Indonesia  / PT. USI 
JAYA

Systems Engineer, Marketing 
Representative

1995 - 2002 PT. Bank Universal, Tbk
IT & Process Development Group Head 
and IT Services Group Head – Vice 
President

2003 – 2005 PT. Bank Mega, Tbk

E-Channel, Business Process & 
Customized Solutions Division Head and 
Customer Loyalty & Business Alliance 
Division Head, Retail Banking – Vice 
President

2005 – Jan 2008 PT. Bank Danamon 
Indonesia, Tbk

Business Support Division Head, Mass 
Market - Executive Vice President

Apr 2008 - now PT. Bank Tabungan 
Pensiunan Nasional, Tbk IT Director 

Karim I.G. Siregar 

Bandung 1959
Tujuh orang pensiunan militer 

besepakat mendirikan Perkumpulan 
Bank Pegawai Pensiunan Militer 
(BAPEMIL) sebagai perkumpulan yang 
menerima simpanan dan memberikan 
pinjaman kepada anggotanya.

Tujuannya untuk membantu 
meringankan beban ekonomi para 
pensiunan, baik Angkatan Bersenjata 
Republik Indonesia (ABRI) maupun 
sipil, yang ketika itu umumnya sangat 
kesulitan bahkan banyak yang terjerat 
rentenir.

1986
Berkat kepercayaan yang tinggi 

dari masyarakat maupun mitra usaha, 
para anggota Perkumpulan BAPEMIL 
membentuk PT Bank Tabungan 
Pensiunan Nasional dengan izin usaha 
sebagai Bank Tabungan dalam rangka 

memenuhi ketentuan Undang-undang 
Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-
Pokok Perbankan untuk melanjutkan 
kegiatan usaha BAPEMIL.

1993
Menyusul berlakunya Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan sebagaimana selanjutnya 
dirubah dengan Undang-undang 
Nomor 10 Tahun 1998 yang antara 
lain menetapkan bahwa status bank 
hanya ada dua yaitu: Bank Umum dan 
Bank Perkreditan Rakyat, maka status 
Bank BTPN diubah dari Bank Tabungan 
menjadi Bank Umum melalui Surat 
Keputusan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia No. 055/KM.17/1993 
tanggal 22 Maret 1993. Perubahan 
tersebut juga ditetapkan dalam surat 
Bank Indonesia No. 26/5/UPBD/PBD2/
Bd tanggal 22 April 1993. 

BTPN terus menggeliat. Kegiatan 
usaha terus meluas dengan 
bekerjasama dengan PT Taspen. BTPN 
tidak saja memberikan pinjaman dan 
pemotongan cicilan pinjaman, tetapi 
juga dapat melaksanakan “Tri Program 
Taspen”, yaitu Pembayaran Tabungan 
hari Tua, Pembayaran Jamsostek dan 
Pembayaran Uang Pensiun.

12 Maret 2008
BTPN listing di Bursa Efek Jakarta 

(BEJ) dan resmi menyandang gelar tbk 
(terbuka). 

14 Maret 2008
Texas Pacific Group (TPG) resmi

mengakuisisi saham bank BTPN 
sebesar 71,61%. Sehingga susunan 
pemegang saham menjadi TPG 
71,61%, masyarakat 27,39% dan PT. 
MKM. 1 %

Bank Tabungan Pensiunan 
Nasional (BTPN)
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Potensi layanan berbasis lokasi 
ini sangat besar. Hampir 
semua perusahaan teknologi 
concern

terhadap hal ini. “Location is the next 
big thing,” kata Niklas Savander, EVP and 
Group Executive Board Member Nokia, 
saat berdiskusi dengan jurnalis beberapa 
waktu lalu. Berdasarkan prediksi  Gartner, 
di akhir 2011, lebih dari 75 persen 
perangkat yang dikapalkan ke pasar akan 
menyertakan GPS. Teknologi pencarian 
lokasi ini akan menjadi hal primer. Jika 
tidak ada sinyal GPS, maka sistem Wi-Fi 
dan Cell ID menjadi penting.

Kepopuleran handset dengan 
location-aware akan memungkinkan 
aplikasi berbasis lokasi baik B2E 
(Business to Employee) dan B2C (Business 
to Consumer) dalam cakupan luas. 
Teknologi berbasis lokasi juga akan 
melayani sebagai pondasi untuk aplikasi 
kontekstual yang lebih canggih di masa 
mendatang.

Besarnya potensi layanan berbasis 
lokasi ini memicu sekumpulan anak 
muda untuk mengembangkan Urbanesia. 
Mereka adalah Selina Limman, Deche 
Pangestu, dan Andru Burman yang 
mengembangkan Urbanesia.com (http://
www.urbanesia.com) menjadi portal 
"lifestyle city directory" pertama di Indo-
nesia yang berbasis web 2.0. Urbanesia 
berada di bawah payung PT Ayoklik In-
donesia yang pendirinya adalah Selina 
Limman.

Portal ini mempunyai data direktori 
bisnis cukup lengkap di wilayah 
Jakarta. Urbanesia menampilkan bisnis-
bisnis yang terdekat jaraknya dengan 
pengguna dengan mengombinasikan 
lokasi pengguna, aplikasi, dan lokasi 
bisnis

Selina mengembangkan layanan 

URBANESIA
Layanan Direktori Bisnis Jakarta

Lintasarta orang-orangnya 
demokratis dan familier. 
Tidak ada jarak antara 
atasan, manajemen dan 
bawahan.Yang membuat 
saya happy juga karena 
perusahaan ini dikenal luas.
Kecil memang tapi dikenal 
sesuai dengan bisnisnya.
Begitu kita bilang Lintasarta 
orang langsung tahu.”

Banyak pelajaran 
yang dipetik oleh 
seorang IGK Sutartja 
ketika mengemban tugas 
sebagai Administration 
Director di Lintasarta. 
Bukan dengan background 
teknik, Sutartja menyadari 
sulitnya pekerjaan teknik. 
Dari situ, Sutartja melihat 
bagaimana teknologi 
itu banyak membantu 
hidup orang. “Teknologi 
itu mempermudah hidup 
kita. Kalau dilihat dari 
tagline kita, Solutions for your vision, 
sangat sesuai dengan perkembangan 
teknologi sekarang dimana kita bisa 
memanfaatkannya dimanapun dan 
kapanpun kita mau.”

Sertifikasi HSE
Beberapa waktu lalu, PT Aplikanusa 

Lintasarta mendapatkan sertifikasi 
untuk kegiatan HSE (Health, Safety 
and Environment) berupa sertifikasi 
OHSAS18001:2007. HSE distrukturkan 
secara sistematis sebagai sebuah 
sistem manajemen dalam sebuah 
organisasi untuk mencapai tujuan, 
sasaran dan visi dalam aspek 
keselamatan dan kesehatan kerja serta 
lingkungan. “Dimana-mana karyawan 
itu dalam bekerja memerlukan 
kesehatan, keselamatan dan keamanan 
kerja. Dan dengan mendapatkan 
sertifikasi HSE kami berharap dapat 
menihilkan atau meminimalisasi 
kecelakaan kerja. Yang paling penting 
sekarang adalah cara penerapan yang 
benar untuk menindaklanjuti adanya 
sertifikasi ini,” ujarnya.

Menurut Sutartja, ada tiga 

pendekatan dalam melaksanakan HSE 
di Lintasarta, yaitu secara operasional, 
pendekatan perangkat dan tata 
kerja serta pendekatan individual. 
“Diantara ketiga pendekatan 
itu, yang paling penting adalah 
pendekatan individual. Karena dalam 
percuma ada peraturannya kalau 
ternyata orang-orangnya tidak bisa 
melaksanakannya,” ucapSutartja.

Jika dibandingkan dengan 
perusahaan umumnya di Indonesia, 
adanya sertifikasi HSE jelas 
menjadikan nilai plus bagi Lintasarta. 
Namun di lain sisi, Lintasarta perlu 

berusaha semaksimal 
mungkin menerapkan 
peraturan ini ke dalam 
perusahaannya.

Selain dari kepedulian 
secara internal perusahaan, 
tujuan adanya sertifikasi 
HSE ini bagi Lintasarta juga 
untuk menambah segmen 
pasar terutama segmen 
pasar perminyakan dan 
pertambangan dimana 
sangat besar peluang 
disana.Karena bila dilihat 
profil pelanggan Lintasarta 
sekarang fokus kepada 
bidang keuangannya.
Dengan dikembangkannya 
HSE ini diharapkan bisa 
Lintasarta bisa lebih 
banyak menggarap segmen 
pasar yang masih terbuka 
guna mendapatkan profit 
yang lebih baik. “Jadi kita 
(Lintasarta -red) selalu 

melihat sesuatu dari tiga 
sisi, yaitu operasional, pekerjaan dan 
antisipasi.”

TantanganLintasarta
Bagi ayah dua putra dan satu 

putri ini, ada dua tantangan yang 
harus dihadapi dan diantisipasi 
Lintasarta, yaitu perubahan ekonomi 
dan teknologi. Ekonomi bisa 
berubah dengan cepat dan sangat 
mempengaruhi bisnis perusahaan. 
“Setelah zaman resesi, banyak 
perusahaan-perusahaan yang tidak 
jalan, kalau bisnis mereka tidak 
jalan otomatis akan berpengaruh 
kepada kita. Sebaliknya jika bisnis 
mereka berkembang, kita pun akan 
berkembang pula.”

Tantangan kedua adalah 
perubahan teknologi yang sangat 
cepat. Karenanya, Lintasarta 
sebagai perusahaan penyedia jasa 
telekomunikasi harus senantiasa 
inovatif jika tidak ingin terlindas 
oleh para pesaing. “Karena itu ke 
depannya, saya sangat concern untuk 
memperkuat SDM yang bisa mengikuti 
segala perubahan.” 

Setelah zaman 
resesi, banyak 
perusahaan-
perusahaan yang 
tidak jalan, kalau 
bisnis mereka 
tidak jalan 
otomatis akan 
berpengaruh 
kepada kita.
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T
ahun 2010, industri digital 
di Indonesia tumbuh dengan 
baik. Banyak start-up lahir 
dengan berbagai produknya. 

Hal ini memicu   salah satu penggiat 
start-up lokal yakni DailySocial 
dan Semut Api Colony menggelar 
SparxUp Award 2010. Ini adalah 
ajang kompetisi bagi para digital 
start-up di Indonesia. Seperti ditulis 
di situs resminya sparxup.com, ajang 
ini untuk membuka peluang bagi 
digital startups untuk sukses dan 
produktif. Kreasi yang dihasilkan 
melalui event ini diharapkan bisa 
menstimulasi industri kreatif lokal 
khususnya digital agar bisa bersaing 
di level internasional. 

Slogan “Small is the New Big” 
diusung di ajang perdana ini yang 
memperlihatkan pesan bahwa 
start-up yang masih kecil memiliki 
potensi sangat besar. Selama proses 

SparXup Awards 2010
Ajang Penghargaan Bagi Start-Up Lokal

kompetisi, total yang mengirimkan 
karya mencapai 330 startup. Puncak 
acara digelar pada 6 November 2010 
di FX Plaza, Jakarta, yang menghasilkan 
23 pemenang dari 8 kategori. Ke-
23 pemenang tersebut memperoleh 
publishing dari Microsoft, Google 
Adwords, dan KaskusAds. Para 
pemenang tersebut masih disaring lagi 

untuk mendapatkan hadiah Rp 150 
juta dan Rp 50 juta ditambah coaching 
selama 6 bulan.

Berikut ini daftar pemenang Sparx 
Up 2010 dari masing-masing kategori:

Best Use of Technology
• Lewatmana.com 
• Eevent.com 
• Orori.com/lovebunch

Best Social Networking
• Adadiskon.com
• Mantelapp.com
• Kartumuu.com

Best Portal
• Brosurku.com
• Rautan.com
• Infokost.net

Best E-Commerce
• Nulisbuku.com
• Diskonkolektif.com
• Krazymarket.com 

Best User Generated Content
• Gantibaju.com
• Komikoo.com
• Lintasberita.com

Best Games
• Parampaa.net
• apps.facebook.com/Ambrosia
• Ulartangga.com

Best Mobile
•  Personalflag.com
•  Funcrowds.com
•  Support.movreak.com

Best WAP
•  Mantelapp
•  m.goorme.com

Pemenang Utama
•  Best Rising Star 2010: gantibaju.

com (mendapatkan total 
Rp.150.000.000,00)

•  The Most Promising Start Up 2010: 
lewatmana.com (mendapatkan 
total Rp.50.000.000,00) 

[ s t a r t - u p ]

ini lantaran pernah kesulitan mencari 
suatu tempat. Seperti dikutip dari 
iTempo, saat bersekolah di California 
Food Polytechnic di Amerika Serikat, 
dia dengan mudah mencari sesuatu 
dari direktori yang ada. Berdasarkan 
pengalaman itulah Selina dan teman-
temannya mengembangkan aplikasi ini.

Urbanesia bersifat user generated 
content, penggunalah yang memasukkan 
konten baik itu 
informasi tentang 
bisnis, tempat makanan 
dan sebagainya 
termasuk foto lokasi. 
Konten tersebut 
kemudian diverifikasi 
ke pemilik bisnis yang 
direkomendasikan. 

Di Urbanesia terdapat fitur yang 
memungkinkan pengguna bisa 
berekspresi dan berinteraksi dengan 
pengguna lainnya mengenai hal-hal 
favorit. Juga terdapat mesin pencari 
Urbanesia.com memungkinkan 
pengguna mencari bisnis terdekat 
berdasarkan jenis dan lokasi bisnis

Layanan ini juga bisa sebagai 

ajang untuk promosi. 
Pemilik bisnis 
bisa memasukkan 
info bisnis dan 
memantaunya. 
“Misalnya resto 
mempunya 10 
cabang, mereka 
bisa memasukkan 
usahanya ke direktori 
dengan membayar ke 
Urbanesia. Kisaran bisa 
Rp 1 juta per tahun 

hingga Rp 10 juta per bulan, 
tergantung berapa cabang yang 
masuk dan dipromosikan,” ujar 
Selina. Menurutnya, dari ribuan 
direktori yang ada, informasi 
seputar makanan dan tempat 
makan masih paling banyak 
dicari.

Tidak hanya melalui portal 

di urbanesia.com saja, pengguna juga 
bisa mencari direktori tersebut dengan 
cepat melalui ponsel. Urbanesia 
mengembangkan website yang ramah 
terhadap layar ponsel dan juga aplikasi 
untuk platform smartphone baik itu 
BlackBery, Android dan iOS. Aplikasi 
Urbanesia untuk Blackberry bahkan 
menjadi salah satu nominasi untuk 

kategori mobile appplication di ajang 
Indonesia ICT Award (INAICTA) 2010 
meskipun tidak berhasil men jadi 
pemenang.

Potensi Urbanesia.com ternyata 
berhasil memikat investor asing. 
Layanan tersebut disuntik dana segar 
dari investor asal Singapura yakni East 
Ventures. Tidak mengakuisisi penuh, 
tetapi perusahaan tersebut hanya 
membeli saham. Sayangnya, tidak 
disebutkan berapa besar persen nilai 
saham atau jumlah investasi yang 
dikeluarkan untuk Urbanesia sejak 3 Juni 
2010 lalu. East Ventures memang rajin 
dalam melakukan investasi terhadap 
perusahaan start up khususnya yang 
berhubungan dengan teknologi. 

“Investasi ini akan berkontribusi 
lebih jauh bagi visi Urbanesia.com 
untuk menjadi portal direktori no 1 
di Indonesia dengan konten lokal di 
seluruh Indonesia,” Kata Selina Limman, 
CEO & Managing Director, Urbanesia.
com dalam siaran persnya. Layanan 
ini telah mengalami pertumbuhan 
signifikan selama perkembangannya. 
Urbanesia.com terus memperkuat basis 
konten lokal dan hingga saat ini tercatat 
memiliki lebih dari 200.000 database 
direktori.•

Urbanesia bersifat user generated 
content, penggunalah yang memasukkan 
konten baik itu informasi tentang 
bisnis, tempat makanan dan sebagainya 
termasuk foto lokasi. Konten tersebut 
kemudian diverifikasi ke pemilik bisnis 
yang direkomendasikan. Di Urbanesia 
terdapat fitur yang memungkinkan 
pengguna bisa berekspresi dan 
berinteraksi dengan pengguna lainnya 
mengenai hal-hal favorit. 

Slogan “Small 
is the New Big” 
diusung di ajang 
perdana ini yang 
memperlihatkan 
pesan bahwa 
start-up yang 
masih kecil 
memiliki potensi 
sangat besar. 
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Beberapa bulan yang lalu, Indonesia 
dilanda bencana yang bertubi-tubi. 
Banjir bandang di Wasior, meletusnya 
Gunung Merapi dan Tsunami di 
Mentawai. Praktis, jaringan komunikasi 
di daerah tersebut juga mengalami 
gangguan.

Gerak Cepat 
Lintasarta 
Dalam Recovery 
Jaringan 
Komunikasi di Area 
Bencana

cepat.
Sementara itu di Pulau Jawa, 

dengan waktu yang berdekatan 
dengan tsunami Mentawai, Gunung 
Merapi di sekitaran Yogyakarta 
memuntahkan laharnya. Semua 
penduduk yang berada di radius 
berbahaya praktis mengungsi ke 
tempat yang lebih aman. 

Tentu saja komunikasi yang pada 
waktu itu sangat dibutuhkan di daerah 
bencana menjadi terhambat. Lintasarta 
yang merupakan penyedia jasa 
internet dan layanan komunikasi data 
bergerak cepat. Saat banjir menerjang 
Wasior, pada hari itu juga Lintasarta 
segera merespon bencana tersebut 
dengan cepat tanggap. Perusahaan ini 
mengirim tim yang ada di Manokwari 
sambil terus berkoordinasi dengan 
pelanggan untuk dapat segara 
membantu permasalahan.

Karena bandara tertutup banjir 
dan tidak ada penerbangan selain 
helikopter, maka tim Lintasarta 

Papua Barat. Banjir ini menewaskan 
ratusan penduduk, sebagian lagi 
luka-luka dan lainnya hilang.

Di lain tempat dan waktu, pada 
26 Oktober 2010 gempa tsunami 
berkekuatan 7,2 skala Richter meluluh-
lantakkan kawasan Mentawai, 
Sumatera Barat. Lebih dari 400 jiwa 
meninggal akibat bencana tersebut. 
Seperti halnya di Wasior, akses yang 
sulit ke lokasi bencana membuat 
recovery tidak bisa dilakukan secara 

B
erada di jalur ring of 
fire, Indonesia memang 
sangat rawan terhadap 
berbagai bencana. Tak 
terhitung lagi berapa 

kali bencana terjadi di negeri yang 
katanya “gemah ripah loh jinawi” ini. 
Seperti yang belum lama ini terjadi, 
yakni bencana bertubi-tubi yang 
melanda negeri. Pada 4 Oktober 
2010, banjir bandang menyapu 
Kota Wasior yang terletak di Provinsi 
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Menembus Cuaca Buruk 
Menghadapi Badai

Pada hari Sabtu tanggal 
6 November 2010, saya 
(Dianra Abdullah) dan Sarim 

berangkat untuk melaksanakan 
pekerjaan di Mentawai. Kami 
menuju pelabuhan Bungus dengan 
lama perjalanan kurang lebih 
30 menit dan tiba di pelabuhan 
sekitar pukul 15.00. Jadwal 
pemberangkatan kami sebenarnya 
jam 16.00 dengan kapal KAIMANA, 
tapi karena cuaca yang tidak 
mendukung, keberangkatan 
kami ditunda, dan akhirnya kami 
berangkat meninggalkan pelabuhan 
pukul 02.30 wib pada hari Minggu 
tanggal 7 November 2010 dengan 
tujuan ke pulau Sikakap.

Kapal yang kami tumpangi 
membawa bantuan untuk korban 
tsunami di Mentawai. Sebelum 
menuju pulau Sikakap, terlebih 
dahulu kami berkeliling ke pulau-
pulau yang terkena bencana yaitu 
pulau Gobik, pulau Bosua, pulau 
Malakopa dan pulau Siboa. Kurang 
lebih sepuluh jam kami berkeliling 
untuk memberikan bantuan yang 
antara lain berbentuk paket karung 
berisi sekop, linggis, cangkul, dll.

Didalam perjalanan ke pulau 
tersebut kami sempat dihadang 
cuaca buruk seperti badai dan hujan 
deras,karena cuaca tersebut saya 

mabuk laut. Di kapal KAIMANA, 
makanan, minuman sudah tersedia, 
dan cukup memuaskan. Orang-
orang di kapal ramah kepada 
kami. Karena  berada di laut lepas, 
komunikasi tidak bias dan sinyal 
HP juga tidak ada. Kami jauh dari 
darat, jikalau terjadi hal yang tidak 
diinginkan, mungkin tidak ada yang 
mengetahui nasib kami.

Pada hari Rabu tanggal 10-
11-2010 pukul 09.00 wib, kami  
menginjakkan kaki di Sikakap, 
dan langsung ke pos Surfaid untuk 
memasang Lintasarta VSAT. Kami 
sempat mendapat masalah dalam 
mengambil posisi yang bagus, 
karena letak pos Surfaid yang 
berdekatan dengan bibir pantai. 
Ditkhawatirkan jika air pasang, 
Lintasarta VSAT yang kami pasang 
akan bergeser. Akhirnya kami 
membuat Lintasarta VSAT kokoh 
dengan bantuan karang-karang 
yang berada di dekat bibir pantai, 
lama pemasangan kurang lebih 5 
jam karena cuaca di Sikakap yang 
tidak teratur. Terkadang hujan dan 
terkadang panas. 

Agak sulit mendapatkan 
makanan yang halal di tempat itu 
karena sebagian besar masyarakat 
di Sikakap beragama Non Muslim. 
Makanan yang dijual-pun relatif 

mahal, mungkin karena para 
penjual yang mengambil untung 
disaat orang sedang kesulitan. Salah 
satu alasan mereka karena bahan 
makanan yang sulit didapat atau 
karena terhambat cuaca badai. 
Bayangkan saja, harga lontong 
mencapai Rp.15.000,- sepiring dan 
nasi bungkus Rp.20.000,-  sampai Rp. 
25.000,-

Untuk selanjutnya, kami 
mendapat bantuan di posko 
bantuan komunikasi RAPI (Radio 
Antar Penduduk Indonesia). Kami 
menginap dan beristirahat di situ.

Pada hari Kamis tanggal 11 
November 2010 kami mendapat 
bantuan dari dinas kesehatan berupa 
tiket pulang VIP dengan kapal 
Ambu-ambu. Dalam perjalanan 
kami sempat dihadang badai, namun 
tidak separah waktu kami pergi 
dengan kapal KAIMANA. Mungkin 
disebabkan kapal yang kami naiki 
4 kali lebih besar dari pada kapal 
KAIMANA. Kami berangkat pada jam 
17.00 dan tiba hari Jumat tanggal 12 
Noverber 2010 pukul 05.00 wib.

Perjalanan yang cukup menguras 
tenaga, tapi sarat dengan makna. 
Karena kami berhasil menjalankan 
tugas sekaligus mengemban misi 
mulia, menebar kepedulian antar 
sesama. 

mengambil alternatif menggunakan 
kapal laut. Dalam hal ini, tugas tim 
Lintasarta adalah melakukan recovery 
link di Bank BRI Wasior. Karena tidak 
ada listrik PLN setelah pembangkitnya 
diterjang banjir, maka alternatif daya 
menggunakan genset. “Kami langsung 
melakukan troubleshooting. Syukur 
Alhamdulillah link BRI siang itu juga 
live kembali dan aplikasi berjalan 
dengan normal,” tutur Ismunandi, tim 
Lintasarta Sulampua, seperti dimuat di 
website Lintasarta (25/10). Selain BRI, 
Lintasarta juga berupaya melakukan 
perbaikan di kantor WWF. Sayangnya, 
antena VSAT Lintasarta ikut hanyut 
terbawa banjir.

Sementara itu untuk recovery 
jaringan di Mentawai, Lintasarta 
memberangkatkan tim dari vendor 
CV Anugerah Nuansa Abadi. 
Sebelum keberangkatan vendor 
ke lokasi, Lintasarta melakukan 
pembekalan materi dulu. Tim yang 
berangkat yakni Dianra Abdullah dan 
Sarim mendapatkan training cara 
pemasangan VSAT dan konfigurasinya
agar saat tiba di lokasi, tinggal pasang 
saja. Juga dilakukan simulasi perangkat 
KU-Band di kantor Lintasarta Padang.

Tim yang terdiri dari Dianra 

Abdullah (Engineer) dan Sarim 
berangkat pada 6 November 2010 
menuju pelabuhan Bungus diantar 
oleh Septri (Account Executive) 
dari Lintasarta sekaligus membawa 
perangkat VSAT. Karena cuaca yang 
tidak menentu, baru esok harinya 
kapal menuju ke Pulau Sikakap 
kawasan Mentawai dengan lama 
tempuh 3 hari. Karena kapal yang 
ditumpangi membawa bantuan 
sehingga tidak langsung ke pulau 
Sikakap, tapi berkeliling ke pulau-
pulau yang terkena bencana. 

Sesampainya di Sikakap, mereka 
langsung menuju ke Pos Surfaid untuk 
memasang antena VSAT. Tidak mudah 
ternyata, karena letak Pos Surfaid 
yang berdekatan dengan bibir pantai 
yang ditakutkan bisa bergeser jika 
air pasang. Tidak kurang akal, antena 
VSAT bisa dipasang kokoh dengan 
bantuan karang-karang yang berada 
di bibir pantai. Butuh waktu sekitar 5 
jam untuk pemasangan ini. Di Sikakap, 
mereka juga mendapat bantuan dari 
posko bantuan komunikasi Radio Antar 
Penduduk Indonesia (RAPI) dan juga 
Dinas Kesehatan.

Lintasarta memang dikenal sangat 
proaktif jika terjadi permasalahan 

apapun terhadap kondisi jaringannya, 
termasuk diantaranya adalah saat 
terjadi bencana. Apa yang diucapkan 
oleh Zulfi Hadi, General Manager
- West Indonesia Region, saat 
diwawancarai Premium Connection 
setahun silam saat gempa Padang 
selalu relevan. Menurutnya, kualitas 
layanan Lintasarta itu dinilai justru 
saat gangguan. Seberapa proaktifkah 
perusahaan melayani saat ada 
gangguan. Karena jika jaringan lancar-
lancar saja, sulit untuk mengukur 
kualitas layanannya. “Di saat ada 
gangguan itulah kami bereaksi 
berlomba memberikan layanan 
terbaik,” katanya dengan mantap 
karena memang sudah teruji.

Bagaimanapun, ini sudah menjadi 
tanggung jawab perusahaan sebagai 
jaminan kualitas yang diberikan 
terhadap pelanggan. Beberapa 
pelanggan, terutama perbankan 
membutuhkan akses komunikasi 
yang selalu on. Mereka mempunyai 
kebutuhan yang mission critical atau 
sangat kritis sehingga menginginkan 
jaminan jaringan dengan keandalan 
sangat tinggi. Secara umum, perbankan 
membutuhkan Services Level Agreement 
(SLA) 99% pada kondisi jam kerja.
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Dunia digital tidak dapat 
dipungkiri telah merubah 
cara pandang dunia ini. 
Sejak kedatangan web 2.0 

dimana  terdapat 152 juta blog, 500 
juta pengguna Facebook, 200 juta 
pengguna Twitter, 85 juta pengguna 
LinkedIn, dan 2 milyar video beredar 
di YouTube. Belum lagi situs-situs 
lain seperti portal-portal berita yang 
merajalela di dunia maya.

Pertumbuhan internet dunia luar 

biasa. Dari 10 tahun terakhir, terjadi 
penambahan sebanyak 444.8% dari 
360 juta menjadi hampir 2 milyar. Di 
Indonesia sendiri lebih dari 45 juta 
pengguna mengakses internet dari 
komputer dan perangkat mobile. 

Fenomena dunia digital yang 
menakjubkan mengguncang banyak 
dunia usaha. Terutama dunia 
marketing, advertising, dan public 
relation. Terbukti dari penelitian yang 
dilakukan Nielsen, sebanyak 78% 

orang mempercayai rekomendasi dari 
sesama pengguna. Dan orang-orang ini 
mendapatkan rekomendasi itu lebih 
mudah di internet.

Model komunikasi lama 
yang kebanyakan berupa 
monolog tergantikan oleh model 
komunikasi baru, dialog. Media-
media konvensional juga semakin 
tersingkirkan, meski masih banyak 
perusahaan yang masih percaya 
keefektifannya. Padahal menurut 
survey, hanya 18% kampanye iklan 
televisi yang menghasilkan ROI 
positif. 90 persen pengguna yang 
bisa melewatkan iklan saat menonton 
televisi, akan mengambil kesempatan 
itu. Akui saja, kita sudah capek dengan 
berbagai macam iklan yang kita 

temui setiap hari. Rata-rata tiap orang 
dihadapkan dengan 3000 pesan iklan 
tiap hari.

Ketika semakin sedikit yang bisa 
dilakukan dengan media konvensional 
seperti media cetak, radio atau televisi, 
lebih banyak orang beralih ke online. 
Pengeluaran iklan online Amerika 
Serikat di tahun 2010 meningkat 
13.9%, mencapai USD 25.8 milyar. 
Angka ini akan terus meningkat selama 
empat tahun kedepan. Diperkirakan 
USD 30 milyar di tahun 2012 sampai 
puncaknya mencapai USD 40 milyar 
pada 2014.

Berdasarkan laporan penelitian 
dari Interactive Advertising Bureau 
dan Pricewaterhouse Coopers(IAB-
PwC), peningkatan signifikan terlihat
di tahun 2010. Dari USD 6.42 milyar di 
kuartal ketiga hingga USD 7.25 milyar 
di kuartal keempat. 

Dengan jumlah pengeluaran 
yang cukup besar untuk iklan online, 
tentunya hal ini akan membawa 
peningkatan iklan online salam 
kurun waktu lima tahun mendatang. 
Internet adalah medium iklan terbesar 
yang akan mengalami peningkatan 
pengeluaran tahunan paling tinggi.

“Dengan berbagai cara di 
online dan lebih banyak aktifitas
yang dilakukan, orang-orang akan 
menghabiskan lebih banyak waktu 
online,” jelas David Hellerman, 
emarketer principal analyst dan 
pengarang laporan penelitian, “US 
Ad Spending: Online Outshines Other 
Media.”

Singkatnya, para marketer semakin  
paham bagaimana menarik perhatian 
target penonton mereka, yaitu secara 
online.

Pengeluaran untuk iklan di 
internet berkontribusi pada GDP 
dengan peningkatan 10% atau lebih 
setiap kuartal sejak kuartal ketiga 
2003 sampai kuartal pertama 2008. 
Kemudian muncul resesi ekonomi, 
baik pengeluaran iklan online dan GDP 
nasional menurun. Meski demikian, di 
kuartal ketiga 2010 pengeluaran iklan 
online berkontribusi 11.66% pada 
GDP Amerika Serikat.

Lebih dari 16 jam seminggu 
dihabiskan untuk kegiatan online dan 

banyaknya orang yang aktif dalam 
jejaring sosial, semakin sedikit orang 
yang percaya pada iklan. Mereka lebih 
mempercayai apa kata teman mereka 
ketimbang bahasa iklan.

Lalu, bagaimana kita mengikuti 
perkembangan ini dan tidak 
ketinggalan kereta? Karena semua 
orang pasti ingin menyampaikan 
sesuatu, tetapi tidak semua orang 
tahu cara penyampaian yang benar. 
Sedangkan bagi pendengar, yang 
mereka pedulikan hanyalah bagaimana 
pesan yang disampaikan berguna 
bagi mereka, apakah itu menghasilkan 
lebih banyak uang, menghemat waktu 
dan menyelamatkan hidup mereka. 
Prinsip inilah yang harus diingat ketika 
menerapkan solusi digital marketing. 

Mempelajari audiens juga 
merupakan kunci kesuksesan aktifitas
digital yang sedang atau akan Anda 
lakukan. Seperti apa dan dimana 
audiens Anda, bagaimana kepribadian 
mereka, bagaimana dan dimana 
mereka mau membeli sesuatu dan 
berinteraksi tentang sesuatu.

Hal penting lain adalah pemilihan 
kata-kata untuk berinteraksi dengan 
netizen. Apa yang Anda ucapkan sama 

Solusi Digital Marketing 
Marak di 2011

pentingnya dengan bagaimana Anda 
menyampaikannya. Ada kalimat-
kalimat yang memiliki efek psikologis 
dimana bisa menyasar tepat  pada 
kebutuhan dan keinginan orang. 
Seorang copywriter yang sukses 
tahu bagaimana menggunakan kata 
untuk menambah kekuatan persuasif 
kedalam iklan mereka.

Pemanfaatan jejaring sosial 
tidak bisa terlepas dari solusi digital 
marketing Anda. Begitu banyaknya 
pilihan situs jejaring sosial membuat 
marketer harus jeli melihat potensi 
masing-masing situs untuk disesuaikan 
dengan aktifitas kampanye digital yang
sedang dilakukan. Channel jejaring 
sosial yang tepat akan mempermudah 
kita untuk berinteraksi dengan target 
audiens kita dan menghasilkan trafik.

Sudah banyak perusahaan yang 
berhasil menjalankan kegiatan di 
dunia digital. Dell salah satunya. Di 
akhir 2009, Dell sukses menghasilkan 
6.5 juta dolar dari penjualan melalui 
Twitter. Raksasa kopi Starbucks juga 
berhasil saat merambah dunia digital. 
Starbucks memberikan konsumen 
mereka kesempatan untuk berbicara 
dan dari sana dihasilkan 50.000 ide 
produk baru. 

Ketika pengguna jejaring sosial 
memberikan pengalaman positif 
dengan brand secara online, mereka 
cenderung menjalin satu hubungan 
khusus dengan brand tersebut. Hal ini 
sangat bagus bagi perusahaan yang 
ingin meningkatkan brand image. 
Tetapi selain itu, perusahaan juga 
pasti mengharapkan ROI yang tinggi 
terhadap kegiatan digital. Sebanyak 
42% pengguna jejaring sosial yang 
berpikir untuk membeli barang melalui 
jalur online, hampir satu dari tiga orang 
akhirnya benar-benar membeli barang 
yang ditawarkan. Yang lainnya memilih 
untuk merekomendasi brand tersebut 
dengan sesama teman dalam jaringan 
mereka. Bayangkan saja, 61% netizen 
setidaknya pernah sekali membeli 
barang secara online. Meningkatkan 
brand image dan kesempatan 
menghasilkan ROI tinggi, karena itu 
kini banyak perusahaan berbondong-
bondong mencoba untuk menerapkan 
solusi digital marketing.•

Fenomena dunia digital yang menakjubkan 
mengguncang banyak dunia usaha. 
Terutama dunia marketing, advertising, dan 
public relations.
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D
i antara semua kebutuhan 
hiburan, games 
merupakan fitur tambahan
yang paling pertama 

dipikirkan para vendor. Games pada 
HP atau lebih akrab disebut sebagai 
Mobile Games (MG) pertama kali 
dikenalkan oleh Nokia pada tahun 
1997 dengan Snake. 

MG yang memang sudah 

cukup akrab bagi para penggemar 
tetris tersebut memiliki konsep 
sangat sederhana sekali. Pemain 
mengendalikan “ular” yang terus 
bergerak tanpa henti dan akan 
semakin bertambah panjang apabila 
memakan “buah” (titik)  yang muncul 
di layar. 

Permainan akan terhenti apabila 
“ular” tersebut menabrak dinding atau 

tidak dapat berjalan lagi. Meskipun 
memiliki konsep yang sederhana 
dengan dukungan grafis dan sound 
effect seadanya, Snake menjadi embrio 
bagi MG di masa-masa selanjutnya.

Inovatif dan Kreatif 
Tidak banyak pilihan games yang 

bisa dimainkan dengan keterbatasan 
layar monochrome, hingga akhirnya 

Sebagai sebuah gadget, handphone (HP) merupakan salah satu 
inovasi yang memiliki perkembangan paling revolusioner di abad 
ke-21. Hampir seluruh vendor HP berupaya membenamkan semua 
kebutuhan manusia di dalamnya. Mulai dari calculator, alarm, 
kalender hingga berbagai kebutuhan hiburan seperti camera, 
radio, MP3, TV, koneksi internet, hingga games. 

MobileGames
Nokia merilis HP seri berwarna 
tahun 2002. Hal ini menjadikan para 
developer MG untuk semakin inovatif 
dan kreatif dalam menuangkan ide-ide 
mereka. 

Maka lahirlah Space Invader, 
MG berkonsep shooting game di 
mana pemain diharapkan mampu 
menembak jatuh pesawat musuh 
yang ada di depannya. Lalu JAMDAT 
Bowling, sebuah MG dengan 
mengambil olahraga bowling sebagai 
konsep utamanya di mana pemain 
diharapkan mampu mencetak score 
tinggi dalam satu game bowling. 

Era itu lahir juga Java Games 
pertama yang digagas Gameloft 
dengan judul Siberian Strike, sebuah 
MG dengan jenis vertical scrolling 
shooter di mana pemain akan 
mengendalikan sebuah pesawat 
terbang dengan misi menghancurkan 
semua musuh-musuh yang 
ditemukannya sepanjang perjalanan. 
Hanya saja, lantaran keterbatasan 
teknologi, inovasi game di tahun 2002 
tak terlalu signifikan.  

Memasuki 2003 lahir ide meng-
gabungkan fungsi Handphone dan 
handled game consoles (consol game 
portable seperti Gameboy dan PSP).  
Nokia menelurkan N-Gage yang di-
daulat sebagai gaming phone perta-
ma di dunia. Keberadaan N-Gage telah 
membuat kemajuan sangat revolusion-
er dalam perkembangan MG. Saat ini-
lah era baru game 3D dimulai. 

Berbeda dengan tahun-tahun se-
belumnya, N-Gage didukung dengan 
OS Symbian 60 dan kemampuan me-
nyimpan game ke dalam kartu memori. 
Maka hadirlah MG dalam bentuk graf-
is dinamis dengan sound effect yang
sangat baik serta didukung bentuk fisik
yang menyerupai handled game con-
soles dengan tampilan layar di tengah, 
tombol direction pad di kiri dan action 
pad di kanan.

Beberapa MG yang merajai era aw-
al 3D antara lain, Tomb Raider, sebuah 
MG action-adventure games di mana 
pemain berperan sebagai Lara Croft 
seorang arkeolog perempuan berke-
bangsaan Inggris yang melakukan 

pertualangan untuk menemukan dan 
memecahkan misteri harta karun ku-
no. Dibalut grafis 3D serta jalan cerita
yang menarik MG ini merupakan salah 
satu yang terbaik di genrenya. 

Selain itu lahir juga MG skate-
boarding Tony Hawk’s Pro Skater. 
Game yang sangat sukses pada con-
sole Playstation dan beberapa console 
sejenisnya dibawa kedalam konsep 
MG tanpa mengurangi fitur-fitur game
yang terdapat di console-console se-
belumnya. MG ini menuntut pemain 
untuk memerankan atlet skateboard 
profesional untuk melakukan bebera-
pa trick skateboard seperti aerials, flips
dan grind tanpa terjatuh dari skate-
boardnya. Penggambaran detail yang 
baik saat pemain sedang melakukan 
trick-trict tersebut membuat game ini 
memiliki grafis gameplay yang sangat 
baik untuk kelas MG.

Sejak era N-Gage inilah berbagai 
genre game bermunculan dengan san-
gat cepat. Berbagai developer game 
ceperti CAPCOM, EA, Micropose, Ac-
tivision, Natsume, Taito dan lain-lain 
seakan berebut untuk menciptakan 
MG. Dari MG bergenre sport seperti 
Virtua Tennis, FIFA Football, Moto GP, 
Tiger Woods PGA, MG bergenre arcade 
Pandemonium, Sonic, Rayman, Tom 
Clancy’s Splinter Cell hingga MG yang 
cukup kompleks dengan genre Turn 
base computer game seperti Civiliza-
tion, Life simulation seperti The Sims 

Bustin’ Out maupun genre role playing 
game seperti Rifts - Promise of Power. 

Melalui N-Gage ini juga MG mulai 
mengadopsi multiplayer online game 
melalui software N-Gage arena di 
mana layaknya online game dalam 
PC, setiap pemain N-Gage juga dapat 
bermain multiplayer bagi MG di N-
Gage.

Era Layar Sentuh
Perkembangan teknologi HP yang 

semakin maju berbanding lurus den-
gan inovasi MG. Kemunculan Iphone 
touchscreen telah merubah cara ber-
main MG conventional selama ini. Jika 
selama ini MG dimainkan dengan me-
mencet setiap tombol yang ada maka 
dengan kemunculan Iphone cara con-
vensional dapat ditinggalkan. 

Dengan innovative multitouch us-
er interface game-game pada Iphone 
bisa dimainkan dengan menggerakan, 
meniup dan menyentuh layar HP. Ino-
vasi ini membuat setiap developer MG 
yang sudah cukup terkenal membuat 
seri MG-nya bagi Iphone. Sebut saja 
Time Crisis yang bisa dimainkan den-
gan menyentuh langsung sasaran dan 
melakukan reload dengan menggoy-
angkan Iphone secara fleksibel.

Sebut saja Harry Potter Spells 
yang sangat dinamis dalam control 
permainan, Rage HD sebuah MG 
dengan genre third person shooting 
yang sangat mengandalkan 
gerak dinamis pemain dalam 
menggoyangkan Iphone dalam 
mengontrol pemain, maupun Infinity
Blade sebuah game yang menuntut 
pemain untuk aktif dan kreatif dalam 
menggerakkan pedang, melakukan 
gerakan menunduk dan menghindar, 
dan berbagai gerakan lainnya.

Nah, apabila 13 tahun lalu 
kita harus berpuas diri dengan 
Snake sebagai teman perjalanan 
maka inovasi MG dewasa ini telah 
menjadikan MG sebagai salah satu 
hiburan yang membuat perjalanan 
jauh terasa lebih menyenangkan. 
Entah apalagi inovasi yang akan terjadi 
pada fitur tambahan yang paling lama
terbenam dalam HP ini.

Seiring dengan 
perkembangan 
teknologi HP 
yang semakin 
maju maka 
berbanding lurus 
dengan inovasi 
MG. Kemunculan 
Iphone 
touchscreen 
telah merubah 
cara bermain 
MG conventional 
selama ini. 
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Tidak hanya 
pertambangan, 
Kalimantan juga 
menyimpan potensi 
wisata yang besar 
untuk digali.

Menjelajahi
Eksotisme 
Kalimantan 

Mendengar Kalimantan, 
seringkali yang 
terlintas di pikiran 
kita adalah 

kawasan hutan dan suku Dayak 
di pedalaman yang masih 
mempertahankan kehidupan 
tradisionalnya. Tidak salah 
memang. Karena Kalimantan 

adalah salah pulau yang sebagian 
besar masih berupa hutan tropis 
yang lebat. Namun, wilayah hutan 
di Kalimantan semakin berkurang 
akibat maraknya aksi penebangan 
pohon. Sungguh amat disayangkan. 
Padahal pulau ini merupakan salah 
satu paru-paru dunia yang teramat 
penting keberadaannya bagi dunia. 

Hutan di pulau dengan luas 743.330 
km² ini ialah habitat alami bagi 
hewan seperti orang utan, gajah 
borneo, badak borneo dan beberapa 
spesies yang terancam punah.

Dibanding kawasan lain di 
Indonesia, pulau yang sering 
mendapat sebutan Borneo ini 
tergolong unik. Karena ini adalah 
satu-satunya pulau yang menjadi 
milik tiga negara sekaligus. Di 
pulau ini juga langsung dilewati 
jalur Khatulistiwa. Sebagian besar 
wilayahnya berada di Indonesia dan 
sebagian lainnya adalah Malaysia 
dan Brunei. Karena letaknya yang 
berbatasan langsung dengan darat 
ini juga, kadang terjadi konflik di 
daerah perbatasan. Konflik yang 
paling besar adalah Kalimantan 
merupakan lokasi utama dalam 
peristiwa konfrontasi antara 
Indonesia dan Malaysia pada tahun 
1962 dan 1966. Kondisi di daerah 
perbatasan memang masih belum 
layak. Bahkan penduduk Indonesia 
lebih mudah mendapatkan akses 
produk-produk dari Malaysia 
dibanding Indonesia. Ini tentu 
saja mengkhawatirkan, sehingga 
perlu upaya lebih besar lagi dari 
pemerintah untuk memperkuat 
daerah perbatasan baik dari sisi 
keamanan, ekonomi maupun akses 
untuk memperoleh informasi.

Wisata Alam 
Selain kekayaan hutan yang 

melimpah, Kalimantan juga 
kaya akan sumber daya alam 
khususnya resource. Pulau ini 
terkenal dengan hasil buminya 
seperti batu bara, minyak dan 
gas, emas, kelapa sawit dan 
sebagainya.  Potensi Kalimantan 
di bidang ini tidak diragukan lagi, 
sangat besar. Banyak perusahaan-
perusahaan lokal dan asing saling 
berlomba-lomba mendapatkan 
izin untuk menggunakan sumber 
daya tersebut. Tapi ada salah satu 
potensi yang masih belum tergarap 
maksimal, yakni sektor pariwisata. 
Karena diselimuti oleh hutan yang 

masih alami, maka potensi  yang 
paling besar di sektor ini tentu saja 
adalah wisata alam yang eksotis. 

Di Kalimantan Timur misalnya, 
obyek wisata alam yang terkenal 
adalah Bukit Bangkirai, Taman 
Nasional Kutaim, Hutan Lindung 
Sungai Wain dan Sungai Mahakam. 
Di Bukit Bangkirai, terdapat 
jembatan tajuk (canopy bridge) yang 
merupakan daya tarik tersendiri 
saat menikmati wisata hutan yang 
dikelola PT Inhutani tersebut. Anda 
sekaligus menguji nyali karena 
harus melintasi jembatan papan 
yang menghubungkan beberapa 
puncah pohon. Dari sini, Anda bisa 
menikmati keindahan alam hutan 
hujan tropik di Bukit Bangkirai 
yang masih alami.

Sementara itu di Kalimantan 
Selatan sudah terkenal dengan 
obyek wisata unggulan pasar 
terapungnya yang khas. Selain itu, 
di daerah ini terdapat wisata alam 
menarik seperti Cagar Alam Pulau 
Kaget, Pulau Kembang, Pantai 
Gedambaan dan Pantai Bantakan.

Di Kalimantan Tengah, terdapat 
Kota Air Muara Teweh, Taman 
Nasional Tanjung putting, Taman 
Nasional Bukit Baka-Bukit Raya, 
Taman Nasional Sabangau  dan 
Danau Tahai. Di sekitaran Tanjung 
putting, juga terdapat pantai yang 

indah dengan panajng lebih dari 
200 kilometer. Begitu juga dengan 
di Kalimantan Barat yang memiliki 
obyek wisata memukau seperti 
Danau Sebedang, Taman Wisata 
Alam Bukit Kelam, Taman Nasional 
Baka Bukit Raya dan Pantai Pasir 
Panjang.

Selain yang sudah disebutkan 
di atas, sebenarnya masih banyak 
lagi obyek wisata alam yang 
menarik di Kalimantan. Meski 
demikian, berbagai potensi 
wisata alam tersebut masih 
belum semuanya tergarap secara 
maksimal. Diantaranya karena 
keterbatasan dana dari Pemerintah 
setempat. Akses menuju ke 
obyek wisata relatif lebih sulit 
dijangkau dibanding di Jawa. Belum 
lagi masalah penginapan dan 
sebagainya.

Wisata Budaya
Suku Dayak dengan kehidupan-

nya yang masih memegang teguh 
tradisi cukup menarik untuk 
dicermati. Dayak adalah suku-
suku asli yang mendiami Pulau 
Kalimantan. Seperti halnya suku-
suku lain di Indonesia, suku Dayak 
juga memiliki berbagai acara 
tradisional misalnya upacara adat. 
Dalam hal kesenian, suku Dayak 
menghasilkan banyak tari-tarian 

Bukit Bangkirai
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Apple berhasil membuat 
lompatan yang cukup besar 
untuk teknologi di iPhone 

4. Perangkat ini serba baru baik 
desain, hardware maupun software. 
Terutama dari sisi hardware, banyak 
sekali hal baru yang dihadirkan. 
Seperti prosesor chip A4 yang 
dikembangkan sendiri. Prosesor ini 
diklaim lebih hemat dalam konsumsi 
baterai dan bisa mudah melakukan 
tugas kompleks seperti multitasking, 
edit video dan panggilan video. 
Kemudian pada layar, Apple 
mengembangkan teknologi Retina 
Display. Ini merupakan salah satu 
teknologi display terbaik saat ini 

iPhone 4

Fitur Baru yang 
Semakin Hebat

yang bisa menampilkan teks dan 
gambar dengan sangat tajam, detail 
dan hidup.

Peningkatan drastis juga terjadi 
di kamera. iPhone 4 kini memiliki dua 
buah kamera dan lampu kilat LED. 
Kamera utama di bagian belakang 
memiliki sensor 5 megapiksel dan 
zoom digital sampai 5x dan bisa 
merekam merekam video dengan 
kualitas HD format 720p 30 fps. 
Sementara kamera depan dengan 
kualitas VGA bisa untuk merekam dan 
memotret. Kedua kamera tersebut 
juga bisa untuk melakukan panggilan 
video lewat layanan FaceTime. iPhone 
4 menggunakan sistem operasi baru 

versi iOS 4 yang juga hadir dengan 
banyak fitur baru. Selain yang sudah 
disebutkan di atas, masih banyak lagi 
fitur di iPhone 4. Meskipun sempat 
dihujam isu antenna-gate dan glass-
gate, tetapi ini tidak menyurutkan 
konsumen untuk memilikinya. 
Menjadikan iPhone 4 sebagai salah 
satu ponsel paling laris saat ini.•

BlackBerry Bold 9780 
merupakan smartphone 
terbaru yang dirilis RIM. 

Perangkat premium ini tampil dengan 
desain elegan yang diperkuat fitur 
multimedia dan komunikasi nan 
canggih. Smartphone ini masih 
termasuk dalam keluarga Bold, 
sebagai penerus Bold 9000 dan Bold 
9700 (Onyx). Sebagai penerus Onyx, 
perangkat ini memiliki bentuk yang 
menyerupai pendahulunya tersebut. 
Bahkan sangat mirip. Karena itu 
jugalah, tipe 9780 ini sering juga 
disebut dengan Onyx 2.

BlackBerry 9780 mendukung 
jaringan 3G di seluruh dunia, juga 

BlackBerry Bold 9780

Penerus Onyx dengan 
OS BlackBerry 6

koneksi via Wi-Fi yang mendukung 
Wi-Fi calling (jika terdapat UMA) dan 
GPS untuk aplikasi berbasis lokasi. 
Perbedan mendasar adalah terdapat 
pada kamera yang lebih bagus dengan 
sensor 5MP berfitur lengkap seperti 
continuous autofocus, scene modes, 
image stabilization, flash dan rekam 
video. BlackBerry Bold 9780 juga 
memiliki 512MB Flash memory dan 
tambahan memori eksternal sampai 
32 GB. Perangkat ini juga sudah 
menggunakan sistem operasi terbaru 
BlackBerry 6. Smartphone terbaru 
dari RIM ini tersedia secara resmi di 
Indonesia mulai Desember 2010. 

dan musik.
Salah satu upacara adat yang 

menarik adalah saat perayaan 
titik kulminasi matahari yang 
diisi oleh pertunjukan seni dan 
budaya di Kalimantan Barat. Acara 
ini digelar setiap akhir bulan 
September saat matahari tepat 
berada di atas kepala dan bayangan 
tidak terlihat. Hal ini bisa terjadi 
karena Pontianak berada di titik 0 
Khatulistiwa.

Tidak hanya suku Dayak saja, 
tetapi suku yang dulunya pendatang 
dan kini menetap juga menggelar 
peraayaan yang menarik untuk 
diiikuti. Seperti di Singkawang 
yang dikenal sebagai Kota 1000 
Kuil karena banyaknya tempat 
ibadah agama Budha. Penduduk 
di Singkawang Kalimantan Barat 
ini kebanyakan adalah masyarakat 
keturunan Tionghoa. Daerah ini 
nampak sangat ramai pada saat-
saat tradisi sembayang kubur etnis 
Tionghoa atau pada saat perayaan 
Imlek.

Wisata Sejarah
Meskipun dikenal dengan Suku 

Dayak yang masih memegang 
adat tradisional, ternyata 
Kalimantan memiliki peradaban 
tinggi dari masa lampau. Banyak 
sekali kerajaan di Pulau ini 
yang jumlahnya lebih dari 50. 
Sebagian diantaranya masih ada 
hingga sekarang. Dari sekitar 

400 tahun yang lalu, pulau ini 
telah memasuki zaman sejarah 
dengan ditemukannya prasasti 
Yupa peninggalan Kerajaan Kutai. 
Tetapi perkembangan kemajuan 
peradaban relatif lebih lambat 
dibandingkan pulau lain karena 
kendala geografis dan penduduk 
yang sedikit. 

Berkunjung ke Kalimantan, 
Anda bisa mempelajari sejarah 
masa lalu dengan berkunjung ke 
tempat-tempat yang memiliki nilai 
historis. Beberapa diantaranya 
seperti Istana Kadriah Kesultanan 
Pontianak, Tugu Khatulistiwa, 
Istana Alwatzikhoebillah di 
Sambas, Monumen Palagan Sambi, 
Masjid Kiai Gede di Kotawaringin 
Barat, Kedaton Kutai Kertanegara, 
Museum Mulawarman, Masjid 
Sultan Suriansyah di Kalimantan 
Selatan, Museum Lambung 
Mangkurat dan sebagainya.

Fasilitas Komunikasi
Dewasa ini, akses untuk 

memperoleh informasi sangat 
penting artinya. Tapi dengan 
kondisi alam dan infrastruktur 
yang ada, masih belum seluruh 
wilayah Kalimantan bisa ter-
cover oleh jaringan selular dari 
operator telekomunikasi baik 
GSM maupun CDMA. Tetapi bagi 
Lintasarta, masalah tersebut bisa 
diatasi. Seperti diungkapkan 
Istia Budi, Asisten Manajer 

Operasional Lintasarta untuk 
Kalimantan, yang mengatakan 
bahwa seluruh daerah Kalimantan 
telah ter-cover oleh layanan 
Lintasarta. “Asalkan masih bisa 
melihat ke langit, maka layanan 
Lintasarta terjangkau. Karena 
kami menggunakan teknologi Very 
Small Apperture Terminal (VSAT) 
yang memanfaatkan satelit,” 
ujarnya. Ditambahkan, khusus 
untuk radio frekuensi yang license 
menggunakan wireless, kota besar 
di Kalimantan seperti Banjarmasin, 
Palangkaraya dan Pontianak sudah 
tercover.

Lintasarta juga dipercaya 
untuk menggelar proyek Universal 
Services Obligation (USO) Pusat 
Layanan Internet Kecamatan 
(PLIK). Sebanyak 619 kecamatan 
di Kalimantan kini sudah tersedia 
pusat layanan internet yang 
disediakan untuk masyarakat. 
“Layanan ini menjangkau hingga 
daerah perbatasan,” ujar pria yang 
hobi olahraga dan travelling ini.

Menurutnya, keberadaan USO 
PLIK ini sangat penting untuk 
memajukan potensi daerah di 
Kalimantan, termasuk dalam hal 
wisata. Karena dengan tersedianya 
akses informasi, bisa mengekspos 
potensi wisata di Kalimantan 
ke seluruh dunia. Sehingga bisa 
mengundang wisatawan untuk 
berkunjung ke Kalimantan. Mari 
berkunjung menjelajahi Borneo.•
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Simply 
Accounting 
Pro

A
kuntansi merupakan 
hal penting yang 
harus dilakukan dalam 
menjalankan bisnis. 

Tidak hanya bisnis berskala besar 
dan menengah saja namun bisnis 
berskala kecilpun membutuhkan 
management keuangan yang 
baik agar bisnis yang sedang 
dilakukan dapat berjalan efektif 
dan efisien. Masalah terbesar
muncul ketika dalam melakukan 
proses akuntansi maka diperlukan 
tidak saja software yang memadai 
namun juga skill karyawan bagian 
akutansi yang cukup memadai. 
Sementara itu dalam bisnis kecil 
efisiensi merupakan syarat mutlak
berjalannya bisnis tersebut sehingga 
sebisa mungkin jumlah pekerja di 
efisienkan jumlahnya.

Adalah SAGE sebuah perusahaan 
asal Kanada yang mengeluarkan 
sebuah software akutansi yang user 
friendly bernama Simply Accounting 
Pro. Tidak perlu menjadi seorang 
akuntan profesional untuk dapat 
menggunakan software ini. Software 
akutansi ini di klaim dapat dengan 
mudah dimengerti. Dengan tampilan 

yang mudah dimengerti dan terdapat 
pilihan mode non-akuntan apabila 
software ini dijalankan oleh seseorang 
yang bukan akuntan.

Mengenai fitur yang tersedia
dalam software ini, Simply Accounting 
pro dapat membantu menjalankan 
semua proses kegiatan akuntansi yang 
berupa mencatat, mengklasifikasi,
meringkas, mengolah dan menyajikan 
data transaksi serta kejadian yang 
berhubungan dengan keuangan dalam 
bisnis. Semua bagian yang dibutuhkan 
tersedia didalam software ini. Misalnya 
saja fitur pembayaran tagihan dan
faktur, fungsi controling terhadap 
penjualan dan pembelian serta dapat 
melacak semua pemasukan dan 
pengeluaran.

Semua laporan keuangan yang 
dihasilkan software ini juga dapat 
dengan mudah dipahami dan software 
ini juga memungkinkan untuk 
membuat  laporan-laporan dalam 
bentuk Microsoft Word dan Exel dalam 
jumlah yang tidak terbatas.

Apabila pengguna mengalami 
kebingungan dalam pengoperasian 
Simply Accounting Pro maka 
terdapat fitur bantuan (help) yang

sangat sempurna. Tidak saja karena 
kelengkapannya yang mengcover 
semua topik dengan tool search untuk 
menemukan subjek-subjek yang 
dimaksud namu juga terdapat fitur
“Learning Center” yang menyediakan 
berbagai instruksi dalam bentuk video, 
FAQ dan akses ke bantuan online.

Kegiatan akuntansi lain yang 
dapat dieksekusi oleh software Simply  
Accounting Pro adalah  pengelolaan 
anggaran dan mengatur persediaan, 
melacak arus kas, pendapatan 
serta beban, menyiapkan tagihan 
pembayaran dan faktur, menulis 
cek, membuat laporan dan grafik
dengan 100 templates yang berbeda, 
serta menyediakan fasilatas untuk 
menirimkan nota simple ke suppier, 
customer maupun pegawai.

Meskipun masih dapat kelemahan 
dalam software Simply Accounting 
Pro  akibat dari ketidakmampuannya 
dalam melakukan management 
terhadap aktiva tetap (seperti tanah 
dan gedung). Namun dengan segala 
fitur akuntansi yang ditawarkan maka
secara umum Simply Accounting Pro 
merupakan software accounting yang 
baik dan cukup lengkap. •

[ g a d g e t ]

Lifebook T580

Tablet PC Profesional dari 
Fujitsu

Pasar tablet PC semakin meriah. Tidak hanya didominasi oleh iPad dan tablet 
dari platform Android saja, tetapi juga dari platform pemain lama yakni Microsoft 
Windows. Kali ini, Fujitsu lewat produk terbarunya Lifebook T480 menghadirkan 
tablet PC dengan sistem operasi Windows 7. Tablet ini memiliki fitur four-point 
multitouch dan metode input tiga cara yakni untuk menulis, mengetik dan terlibat 
dengan gerakan layar sentuhnya. Selain itu, juga terdapat keyboard fisik untuk
mengetik lebih cepat.

Tablet ini memiliki berat 1,4 kg, memiliki layar sentuh 10,1 inci bi-direksional 
auto-rotasi HD yang dirancang untuk memperkaya 
pengalaman multimedia, visual dan mobilitas PC 
dari para konsumennya. Tablet PC ini dilengkapi 
dengan prosesor Intel Core i3-380UM, i5-560UM 
, Pentium U5400, dan chipset ekspres Intel HM55 
bertegangan rendah, yang menjamin kekuatan 
pemrosesan optimal. Daya tahan baterai juga 
cukup bagus hingga 7,2 jam.  Dengan segudang 

fitur canggihnya, tablet yang dirancang
untuk para pengguna profesional 

ini dijual sekitar USD 1.278.

Macbook Air

Terinspirasi iPad 

Gegap gempita iPhone dan iPad membuat beberapa produk Apple 
lainnya seolah terpinggirkan. Hal ini bisa dimaklumi karena kedua 
produk tersebut memang sedang disukai banyak orang dan 

menawarkan hal baru. Tetapi apakah Apple akan fokus ke iPhone dan iPad 
kemudian melupakan yang lain? Tentu saja tidak. Karena bagaimanapun, 

lini produknya yang lain juga ikut 
berkontribusi membesarkan 
nama Apple. Salah satu buktinya, 
baru-baru ini Apple meluncurkan 
dua MacBook Air terbaru yakni 
tipe 11,6 inchi dan 13,3 inchi. 
Menurut Steve Jobs, pendiri Apple, 
MacBook Air terbaru ini merupakan 
hasil perkawinan antara iPad dan 
MacBook. Tidak malu-malu, Steve 
Jobs bahkan mengungkapkan kalau 
MacBook Air terinspirasi dari iPad. 

Seperti pendahulunya, 
MacBook Air baru ini terlihat tetap 

mempertahankan form factor yang tipis dan ringan. Bagian storage sepenuhnya 
ditangani oleh Solid State Disk (SSD), yang menggantikan hard disk ataupun disk 
optik. Penyimpan data ini menjanjikan kerja yang lebih cepat dan reliable. Badan 
memori yang lebih ringan dan kecil juga memberi tempat lebih lega untuk diisi 
baterai yang  tahan lama. MacBook Air ini dijual mulai dari harga Rp 9,9 juta.

Samsung Galaxy Tab

Tablet Android 
Konten Lokal

Samsung, manufaktur elektronik 
asal Korea ini semakin bersinar 
pamornya. Di industri ponsel, 

vendor ini berada di urutan nomor 
dua setelah Nokia. Samsung bisa 
dibilang perusahaan yang serba ada. 
Mereka menjual berbagai produk 
mulai dari home appliance, perangkat 
kantoran, digital imaging, perangkat 
komunikasi sampai entertainment. 
Saat tablet PC mulai menjadi tren, 
perusahaan ini dengan cepat 
menghadirkannya. Lahirlah Samsung 
Galaxy Tab.

Tablet ini memilih menggunakan 
layar berukuran 7inchi, lebih kecil 
dibanding iPad yang 9 inchi. Layarnya 
cukup nyaman untuk membaca buku, 
browsing web, menonton film dan
berbagai kegiatan lainnya. Bobotnya 
pun ringan hanya 380g. Hal ini karena 
Samsung beranggapan biar Galaxy 
Tab lebih mudah dibawa. Galaxy Tab 
menggunakan prosesor Cortex A8 
1 GHz dengan konektivitas lengkap 
mulai jaringan 3,5G hingga Wi-Fi 
dan Bluetooth 3.0. Juga terdapat 
dua kamera di depan dan belakang. 
Untuk platform, mereka memilih 
menggunakan Android versi 2.2 yang 
saat ini memang sedang naik daun.

Di Indonesia, Samsung 
bekerjasama dengan sejumlah 
perusahaan penerbitan seperti MRA 
Group, Kompas – Gramedia dan 
lainnya yang menyediakan konten 
berupa majalah, koran dan buku yang 
bisa dibaca dengan mudah di Galaxy 
Tab.  Semua konten tersebut bisa 
diakses melalui fasilitas e-readers di 
Galaxy Tab. 
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S
ejak awal diciptakan, 
BlackBerry diharapkan 
menjadi smartphone yang 
dapat memenuhi seluruh 

kebutuhan pengguna baik untuk 
urusan komunikasi, hiburan, maupun 
urusan bisnis. Akan tetapi berbagai 
kemampuan tersebut terkadang 
tidak didukung dengan keberadaan 
fasilitas-fasilitas teknis yang user 
friendly. Misalnya saja fasilitas untuk 
melihat email yang masuk langsung 
dari halaman depan 
(pop-up services) 
masih tidak tersedia 
atau konfigurasi 
untuk mengatur 
warna LED sehingga 
memudahkan 
pengguna dalam 
melihat notifikasi 
dalam kondisi standby 
maupun silent masih 
tidak dapat dilakukan. 
Namun demikian 
berbagai permasalahan 
teknis tersebut saat ini 
bisa dipecahkan dengan memasang 
beberapa aplikasi tambahan 
(third-party application). Berikut 
adalah beberapa aplikasi tambahan 
yang bisa digunakan untuk 
membuat BlackBerry anda menjadi 
Smartphones yang efektif dan 
efisien.

BerryBuzz
Mayoritas pengguna Blackberry 

men-set profile silent atau Phone 
Calls only dalam penggunaannya 
sehari-hari. Hal tersebut dilakukan 
semata-mata untuk menghindari 
gangguan berbagai bunyi notifikasi 
yang terjadi apabila terdapat aktivitas 
dalam aplikasi yang diaktifkannya. 
Bisa dibayangkan berapa banyak 
kebisingan akan terjadi apabila 

seorang pengguna Blackberry 
mengaktifkan 2 email account (dengan 
asumsi email pribadi dan email kantor), 
Yahoo Messanger, Facebook, Twiteer, 
serta GoogleTalk. Hal tersebut masih 
ditambah lagi dengan telefon dan SMS 
maupun MMS yang masuk. Masalah 
kemudian muncul ketika profile silent 
atau Phone Calls Only dihidupkan 
maka notifikasi yang tersisa tinggal 
lampu LED di 

pojok kanan atas 
yang secara default selalu menyala 
merah tanpa terdapat menu 
setting untuk mengaturnya. 
Berlandasakan pada kondisi 
itulah aplikasi BerryBuzz 
diciptakan. BerryBuzz adalah 
sebuah aplikasi yang 
memberikan pengguna 
kebebasan dalam 
nenetukan notifikasi 
warna lampu LED 
bagi masing-masing 
aplikasi yang di install 
kedalam Blackberrynya. 
Tidak hanya men-set LED semata, 
aplikasi ini bahkan mampu membuat 
audible alert sehingga kerlap-kerlip 
lampu LED dan vibrade bisa diatur 
durasi menyala dan durasi kedipnya 
sehingga membuat keberadaan LED 
tidak monoton. Dengan aplikasi ini 

pengguna tidak perlu lagi melakukan 
pengecekan ke dalam Blackberry-
nya namun cukup melirik warna LED 
apa yang menyala untuk mengetahui 
aplikasi apa yang memiliki notifikasi.

Berry Popup
Secara standart Blackberry telah 

memberikan icon pada tampilan muka 
(home screen) untuk mengetahui 
setiap email yang masuk. Melalui 
icon tersebut pengguna diharapkan 
bisa dengan cepat mengetahui 
keberadaan email baru dan mengecek 
email tersebut. Selain memakan 
waktu, model notifikasi konvensional 
seperti ini membuat pengguna tidak 
dapat mengetahui mana email yang 
penting dan tidak sebelum membuka 
menu emailnya. Sehingga kerap kali 
pengguna membuang waktu untuk 
membuka menu email yang berakhir 
dengan kekecewaan karena email 
yang diterima masuk dalam kategori 
tidak penting. Cara konvensional 
tersebut sekarang dapat ditinggalkan 
dengan kemunculan aplikasi 

BerryPopup. Sesuai dengan 
namanya, Berrypopup 

merupakan aplikasi 
yang akan memberikan notifikasi 
secara popup di tampilan muka 
Blackberry sehingga pengguna 
dapat langsung lihat detail informasi 

email yang masuk tersebut sebelum 
membukanya. Aplikasi ini juga mampu 
di set untuk hanya memberikan pop-
up pada alamat email tertentu maupun 
tidak memberikan pop-up saat sedang 
menggunakan aplikasi tertentu (misal 
saat sedang melihat video). Dengan 
tampilan font yang dapat diatur dan 
berbagai tombol shortcut untuk 
memberikan perintah open, delete, 
reply, forward yang dapat diatur 
sendiri, aplikasi ini merupakan aplikasi 
wajib yang harus ter-install dalam 
Blackberry pengguna yang memiliki 
traffic email sangat padat.

Camera ToGo
Banyak orang menghadapi 

masalah pada aplikasi Blackberry 
yang satu ini. Bukan masalah akan 
ketidak optimuman kamera namun 
lebih kepada masalah tidak bisa di-
mute-nya bunyi shutter kamera pada 
seluruh tipe Blackberry. Meski tidak 
terlalu bermasalah secara teknis 
namun hal ini nampaknya cukup 
menggangu hingga banyak orang 
menanyakan 

kemungkinan 
hal tersebut dilakukan pada 

gadgetnya. Beruntung sekarang 
terdapat aplikasi Camera To Go ini. 
Dengan aplikasi ini bunyi klik pada 
shutter camera dapat dihillangkan. 
Tidak saja memberikan fitur tersebut, 
aplikasi ini juga memberikan set-
up timer sehingga fitur camera 
pada Blackberry dapat melakukan 
countdown timer untuk melakukan 
pengambilan foto.

Fancy Characters
Beberapa dari kita pasti pernah 

mendapatkan Broadcat Messages (BM) 
yang berisi emoticon 

terbaru 

Blackberry 
yang akan aktif dan 
otomatis terinstalasi apabila kita 
meneruskan BM tersebut. Perlu 
diketahui bahwa informasi yang 
diberikan pada BM tersebut salah 
besar (dalam bahasa gaul BM disebut 
BM hoax). Alih-alih mendapatkan 

emoticon tersebut, justru 
yang kita dapatkan adalah 
umpatan dari contact kita 
akibat memberikan BM 
hoax tersebut. Pada 
dasarnya Blackberry 
hanya memberikan 
emoticon terbatas 
yang langsung 
ada dalam 
bundling 
standartnya. 
Agar bisa 

mendapatkan berbagai 
emoticon baru tersebut maka yang 
dibutuhkan adalah menginstalasi 
sebuah software tambahan 
fancy characcters ini. Software ini 
memungkinkan kita mendapatkan 
300 smiles bewarna baru, serta 200 
bendera berbagai negara. Aplikasi ini 
bahkan mampu digunakan tidak hanya 
pada aplikasi Blackberry Messanger 
(BBM) saja, namun keseluruhan 
aplikasi yang terinstall dalam 
Blackberry tersebut.

Quick Pull Pro
Pengguna Blackberry tentu tidak 

asing lagi dengan istilah Hard Restart. 
Hard Restart adalah upaya yang 
dilakukan untuk merefresh memory 
Blackberry. Penggunaan berbagai 

aplikasi aktivitas SMS, 
browsing, bermain 
games dan lain-lainnya 
yang dilakukan pada 

gadget ini membuat 
terjadinya penurunan 

free space pada aplication 
memory Blackberry. 

Apabila kondisi ini terjadi 
terus menerus maka kinerja 

Blackberry akan semakin 
menurun dan melambat yang 

ditandai dengan kemunculan 
jam pasir. Untuk mengatasi 

kondisi yang dikenal juga 
sebagai memory leak ini biasanya 
pengguna Blackberry akan melakukan 
Hard Restart dengan merestart 
Blackberrynya menggunakan metode 
lepas-pasang baterei. Idealnya tiga 
hari sekali aktivitas ini harus dilakukan 

demi menjaga kinerja 

Blackberry. Cara 
penanganan yang cukup merepotkan 
ini sekarang bisa dihindari dengan 
memasang aplikasi Quick Pull Pro 
pada Blackberry kita. Aplikasi ini 
memungkinkan pengguna Blackberry 
melakukan aktivitas Hard Restart tanpa 
harus melalui prosedur lepas-pasang 
baterei. Selain itu pengguna juga dapat 
menschedulekan Hard Restart secara 
berkala sehingga kinerja Blackberry 
tetap terjaga tanpa harus direpotkan 
dengan urusan lepas-pasang baterei.

BB Application 

friendly. Misalnya saja fasilitas untuk 
melihat email yang masuk langsung 

berbagai permasalahan 

lampu LED di 

pojok kanan atas 

yang kita dapatkan adalah 
umpatan dari contact kita 
akibat memberikan BM 

demi menjaga kinerja 

up pada alamat email tertentu maupun 
tidak memberikan pop-up saat sedang 

sendiri, aplikasi ini merupakan aplikasi 

yang berisi emoticon 
terbaru 

Blackberry 
yang akan aktif dan 

Hard Restart adalah upaya yang 
dilakukan untuk merefresh memory 
Blackberry. Penggunaan berbagai 

aplikasi aktivitas SMS, 

terjadinya penurunan 
free space pada aplication 

memory Blackberry. 
Apabila kondisi ini terjadi 

terus menerus maka kinerja 
Blackberry akan semakin 

menurun dan melambat yang 
ditandai dengan kemunculan 

jam pasir. Untuk mengatasi 

menggangu hingga banyak orang 
menanyakan 

kemungkinan 

emoticon tersebut, justru 
yang kita dapatkan adalah 
umpatan dari contact kita 
akibat memberikan BM 
hoax tersebut. Pada 
dasarnya Blackberry 
hanya memberikan 
emoticon terbatas 
yang langsung 

mendapatkan berbagai 
emoticon baru tersebut maka yang 
dibutuhkan adalah menginstalasi 

merah tanpa terdapat menu 
setting untuk mengaturnya. 
Berlandasakan pada kondisi 

diciptakan. BerryBuzz adalah 

Tidak hanya men-set LED semata, 
aplikasi ini bahkan mampu membuat 
audible alert sehingga kerlap-kerlip 

BerryPopup. Sesuai dengan 
namanya, Berrypopup 

merupakan aplikasi 
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Lintasarta Raih Penghargaan 
“Ten Years Award” 
3  Agustus 2010

PT Aplikanusa Lintasarta 
(Lintasarta) secara berturut-turut 

meraih penghargaan dari Lembaga 
Sertifikasi Internasional (SGS) antara
lain yaitu, OHSAS 18001:2007 atas 
keberhasilan menerapkan sistem 
keselamatan kerja dan penghargaan 
“Ten Years Award” karena telah 
berhasil mempertahankan sertifikasi
ISO 9001:2008 terkait sistem 
manajemen mutu atau kualitas selama 
10 tahun. 

Ramah Tamah Mitra Kerja 
Lintasarta 
6 Agustus 2010

PT Aplikanusa Lintasarta 
(Lintasarta) mengadakan acara ramah 
tamah dengan Mitra Kerjanya yang 
bertempat di gedung Lintasarta 
Simatupang. Acara ini adalah bentuk 
apresiasi Lintasarta kepada Mitra Kerja 

atas dukungan dan kerjasamanya 
selama ini sehingga Lintasarta 
dapat terus berkembang, sekaligus 
memperkenalkan jajaran Direksi baru 
Lintasarta kepada seluruh mitra kerja.

Lintasarta Balikpapan Raih 
Sertifikasi OHSAS 18001
18 Agustus 2010

Lintasarta Balikpapan telah lulus 
dan menerima sertifikasi OHSAS
18001 : 2007 ( Occupational Health 
And Safety Management System ) dari 
Bureau Veritas. Sertifikat ini sangat

penting karena menjadi syarat utama 
dalam mengikuti tender-tender pada 
sektor Oil & Gas di BPMIGAS.

Lintasarta Kembali Perluas 
Akses Jaringan Bank NTT
20 Agustus 2010

Bertempat di Hotel Sultan Jakarta, 
PT Aplikanusa Lintasarta (Lintasarta) 
kembali menjalin kerjasama dengan 
Bank NTT. Dalam kerjasama kali ini, 
disepakati bahwa Bank NTT dapat 
menggunakan sarana jaringan 
Pusat Layanan Internet Kecamatan 
(PLIK) yang di fasilitasi Lintasarta 

sebagai akses jaringan Bank NTT, 
menggunakan prasarana PLIK untuk 
menyelenggarakan EDC (Electronic 
Data Capture), menyelenggarakan 
Payment Point melalui EDC Bank NTT 
di Lokasi PLIK dan website Portal 
Komoditas Pedesaan serta jasa lainnya 
untuk peningkatan transaksi.

 
Lintasarta Bangun Internet di 
428 Kecamatan di Balinusra 
September 2010

PT Aplikanusa Lintasarta 
menyediakan pusat layanan internet 
publik di 428 titik kecamatan yang 
tersebar di area Bali, Nusa Tenggara 
Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Akses 
ini tersedia 1,5 bulan lebih cepat dari 
jadwal yang ditetapkan semula. 

Lintasarta Meriahkan Hari 
Bakti Postel 2010 
16 Oktober 2010

Dalam rangka merayakan Hari Bakti 
Postel ke-65 tahun sekaligus Halal 

Bihalal para Insan Telekomunikasi 
Indonesia, Direktorat Jenderal Pos 
dan Telekomunikasi (Dirjen Postel) 
menggelar acara Turnamen Futsal 
yang diadakan dilapangan IBM 
Futsal, Hanggar Pancoran. Bapak 
Samsriyono yang tergabung dalam tim 

Menkominfo, tampak bersemangat, 
terbukti dari serangannya yang selalu 
dilancarkan ke gawang lawan. 

Paket Kalimantan Selesai 
Akhir Bulan 
Oktober 2010

PT Aplikanusa Lintasarta 
(Lintasarta) memenangkan tiga dari 
11 paket proyek Universal Service 
Obligation (USO) untuk Pusat Layanan 

Internet Kecamatan (PLIK), yaitu 
untuk paket 8 dan 9 di wilayah Timur 
Indonesia. Lintasarta merupakan 
provider pertama yang dapat 
menyelesaikan satu paket pekerjaan 
penuh lebih awal sebelum jadwal yang 
dijanjikan kepada Balai Telekomunikasi 
dan Informatika Pedesaan (BTIP). 

CSR: Lintasarta Tanam 250 
Ribu Mangrove 
15 November 2010 

Sebanyak 250 ribu batang bibit 
mangrove donasi dari PT  Aplikanusa 
Lintasarta ( Lintasarta) ditanam di 
Dukuh Pandansari, Desa Kaliwlingi, 
Kecamatan Brebes Senin (15/11) 
kemarin. Penanaman mangrove ini 
merupakan bagian dari program 
Corporate Social Responsibility (CSR) 

Lintasarta Go Green. Turut dalam aksi 
penanaman mangrove pelajar SD 
setempat dan SMPN 8 Brebes serta 

perwakilan dari Dinas Perikanan dan 
Kelautan Pemkab Brebes disamping 
personel Lintasarta dan KEHATI.

Lintasarta support SIAK 
Pemkab Bogor 
November 2010

PT Aplikanusa (Lintasarta) 
ditunjuk sebagai pemenang untuk 
penyediaan jaringan ONLINE dalam 

rangka mendukung Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan (SIAK) di 
kabupaten Bogor.

Lintasarta Sumbang untuk 
Huntara Wasior 
23 Desember 2010

Lintasarta menyerahkan 
sumbangan kepada Dompet Dhuafa 
senilai Rp 500 juta, di kantor PT 
Aplikanusa Lintasarta, Menara 
Thamrin, Jakarta. Dalam pertemuan 

tersebut dijelaskan dana tersebut 
akan digunakan untuk pembangunan 
hunian sementara (Huntara) Dompet 
Dhuafa untuk korban bencana di 
Wasior, Papua.

PT Aplikanusa Lintasarta 
(Lintasarta) kembali 
meraih penghargaan 

dalam ajang bergengsi The 
6th National Customer Service 
Championship – Services Star 
Award 2010. Kompetisi yang 
diselenggarakan Carre CCSL dan 
Majalah Marketing ini, menjadi alat 
ukur performansi petugas khususnya 
bagian pelayanan pelanggan dari 
berbagai bidang industri seperti 
perbankan, telekomunikasi, finance,
dan sebagainya. Ini merupakan 
tahun kedua bagi Lintasarta untuk 
berpartisipasi di ajang yang digelar 
di Balai Sarbini, Jakarta tersebut. 

Di tahun 2010, Lintasarta 
mengirimkan empat orang kandidat 
dan semuanya berhasil meraih 
penghargaan. Prestasi membanggakan 
tersebut diperoleh melalui proses 
karantina yang intensif selama 
beberapa hari. Peserta memperoleh 
pembelajaran sekaligus menunjukkan 
performa terbaik mereka untuk dinilai 

oleh juri.
Menurut Erwin Setiawan, Junior 

Engineer di Lintasarta, yang menjadi 
peserta di ajang tersebut, kompetisi ini 
lebih mengarahkan supaya frontliner 
bisa mengerti visi perusahaan 
secara keseluruhan terhadap 
pelanggan.“Diharapkan menghasilkan 
frontliner yang berkualitas dan 
merepresentasikan perusahaan di 
mata pelanggan,” ujarnya.

Hal senada diakui oleh Abdurrahim 
Fahri Nasution, asisten manager 
Customer Relations Lintasarta yang 
juga peserta NCSC yang mengatakan 
bahwa selama mengikuti program di 
NCS, yang selalu didengungkan adalah 
pelanggan. “Untuk meningkatkan 
kendali mutu, tiap tahun tim internal 
di Lintasarta selalu melakukan survey 
untuk menilai kepuasan pelanggan 
atau Customer Satisfaction Index 
(CSI),” ujarnya. Selamat untuk 
Lintasarta. Semoga terus berprestasi 
dan semakin meningkatkan kualitas 
layanan kepada pelanggan.

Daftar pemenang The 6th National Customer Services 
Championship dari Lintasarta:
• Erwin Setiawan, Junior Engineer, satu-satunya peraih penghargaan Gold 
Achievement Award untuk level Frontliner dengan kategori Back Office
• Abdurrahim Fahri Nasution,Assistant Manager Customer Relations meraih dua 
penghargaan sekaligus yaitu Silver Achievement Award untuk level Team Leader 
dengan kategori Call Center dan Case Study of The Year yang merupakan kategori 
baru dalam ajang tersebut.
  • Feby Ferdinan Syah, Assistant Manager Service Delivery raih predikat sebagai 
The Most Analitycal untuk level Team Leader dengan kategori Call Center
• Imam Ferdiansyah, Engineer dari Divisi Central Indonesia Region meraih predikat 
sebagai The Most Energetic level Frontliner dengan kategori Walk in.

Lintasarta Raih Penghargaan 
Customer Services 
Championship 2010
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Sekarang ini siapa yang tak tergoda melihat apapun 
dengan embel-embel kata gratis? Mungkin 
sebagian orang ketika pertama kali menyaksikan 

besaran harga nol seakan merupakan harga radikal. 
Namun kenyataannya hal ini kerap terjadi bukan lagi 
semata-mata sebagai strategi pemasaran suatu brand 
yang serta merta memberikan sampel gratis agar 
konsumen mengingatnya dan kembali lagi. Melainkan 
memang label harga ”secara cuma-cuma” bukan 
pancingan penjualan tetapi murni gratis. 

Nah, dibuku ini dipaparkan sangat banyak tentang kon-
sep apa itu gratis maupun asal muasal pemberian label gra-
tis. Gratis sendiri telah muncul selama dekade terakhir. Lebih 
jauh, Chris Anderson yang juga penulis buku laris The Long 
Tail, membahas tentang perbedaan gratis pada zaman dulu 
dan sekarang. Bahwa Gratis yang ada hari ini tampaknya pe-
nuh kontradiksi, yakni dimana kita dapat menghasilkan uang 
dengan membagi-bagikan produk secara cuma-cuma. Sebut 
saja bagaimana search engine Google atau Facebook meny-
ediakan lahan bagi penggunanya untuk mencari dan men-
dapatkan informasi yang diinginkannya secara bebas dan 
gratis. 

Pengarang : Chris Andersen
Penerbit : PT Gramedia Pustaka Utama
Tahun : 2010
Tebal : 314 hlmn.
Harga : Rp 60.000,-

Buku ini hadir karena rasa penasaran sekaligus 
ketertarikan kedua pengarang terhadap dampak 
besar yang dihasilkan jejaring sosial. Sebagai para 

ilmuwan asal Amerika Serikat bertaraf internasional, 
mereka membahas mengapa dan bagaimana jejaring 
sosial dapat mengarahkan dan membentuk nyaris ke 
semua segi di kehidupan nyata kita. Betapa mereka 
menyadari bahwa orang-orang bisa saling terhubung 
dalam jejaring-jejaring sosial serta tak terbatas 
pengaruhnya bahkan terhadap orang yang tidak saling 
mengenal sekalipun.

Pembahasan didasari atas berbagai riset baru dan cukup 
provokatif, berisi wawasan karena juga menyajikan paradig-
ma baru yang mengejutkan. Setelah selama sepuluh tahun 
terakhir sejak kemunculan sosial media seperti yang dikata-
kan dalam buku ini, penulis akan mengubah cara pandang 
kita dengan orang lain dan diri sendiri untuk selamanya. 

Pengarang : Nicholas A. Christakis, M.D., Ph.D 
   dan James H. Flower, Ph.D.
Penerbit : Gramedia Pustaka Utama
Tahun : 2010
Tebal : 394 hlm
Harga : Rp 70.000,-

Gratis (Free)
Harga Radikal yang 
Mengubah Masa Depan

ekarang ini siapa yang tak tergoda melihat apapun 

Mengubah Masa Depan

Connected
Bagaimana Media Sosial 
Bisa Ubah Hidup Kita

Connected

[ j o k e s ]

Pada suatu hari, Bill Gates meninggal dalam sebuah 
kecelakaan mobil. Ketika akhirnya dia sampai alam 
baka maka Bill kemudian bertemu dengan Tuhan. 

“Well, Bill, Aku benar-benar bingung dengan keadaan 
ini. Aku benar-benar tidak yakin apakah akan mengirim 
dirimu ke Surga atau Neraka setelah semua yang telah 
dirimu lakukan untuk masyarakat dunia dengan membuat 
komputer menjadi dapat dipergunakan hampir pada 
setiap rumah di seluruh dunia. Oleh karena itu Aku 
akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan 
sebelumnya yakni membiarkan dirimu memutuskan 
sendiri mau masuk ke mana diantara surga dan neraka! “

Bill pun menjawab, “Yah Tuhanku terima kasih, namun 
sebenarnya apakah perbedaan antara keduanya?”. Tuhan 
berkata, “Aku bersedia membiarkan dirimu melihat tempat 
itu satu persatu sebelum membuat keputusan.”

Setelah berfikir sejenak kemudian Bill berkata, “OK, jika 
begitu maka ijinkan saya melihat Neraka dulu wahai Tuhan.” 
Lalu Bill kemudian diantar ke Neraka. Disana dia melihat 
pantai dengan hamparan pasir yang bersih dan indah serta 
air yang jernih. Di dalamnya juga terdapat ribuan wanita 
cantik sedang bermain-main di pinggir pantai. Dengan 
diterpa sinar Matahari yang hangat dalam suhu yang 
sempurna. 

Melihat hal tersebut Bill menjadi sangat senang. “Ini 
sangat luar biasa ya Tuhan. Jika ini adalah neraka, maka saya 
benar-benar penasaran ingin melihat Surga!”

“Baiklah” kata Tuhan dan berangkatlah mereka ke surga. 
Sampai di Surga Bill melihat bahwa tempat tersebut adalah 
tempat yang tinggi di awan, dengan malaikat melayang-
layang sambil bermain harpa dan bernyanyi. Dalam 
hatinya Bill Gates berfikir, “Hmmm....ini bagus namun tidak 
semenarik neraka” Setelah berfikir sejenak akhirnya Bill 
memberikan keputusannya.

“Wahai Tuhanku, setelah saya pikirkan maka saya lebih 
memilih neraka”

“Baiklah Bill, sesuai janjiku maka akan kukirim engkau 
ke neraka seperti apa yang kau inginkan”. Akhirnya Bill 
Gates pun pergi ke neraka. Dua minggu kemudian, Tuhan 
memutuskan untuk memeriksa bagaimana keadaan Bill 
Gates di neraka. Ketika Tuhan tiba di neraka, ia menemukan 
Bill sedang dibakar dan disiksa oleh setan dengan tangan 
dan kaki dibelenggu ke dinding  gua yang gelap. 

Kemudian Tuhan pun bertanya kembali pada Bill, 
“Bagaimana segala sesuatunya Bill, apakah dirimu cukup 
puas di neraka?” 

Bill kemudian menjawab dengan nada sangat kecewa 
dan menderita, “Ini sangat mengerikan dan tidak seperti 
yang saya lihat sebelumnya. Apa yang terjadi? Mana para 
wanita cantik itu, mana pantai dengan air yang jernih itu, dan 
mana matahari dan pasir yang indah itu?”

Kemudian Tuhan pun berkata, “Waduh Bill...Bill...
bagaimana sih, itu khan hanya screen saver” •

Screen Saver
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L
intasarta memasarkan jasa terbarunya, Lintasarta Broad-
band Internet VSAT. Produk ini merupakan akses inter-
net untuk melayani konsumen di seluruh wilayah Indo-
nesia, terutama bagi mereka yang tidak dapat dilayani 
oleh jaringan terestrial atau digunakan sebagai jaringan 

backup oleh pelanggan. Produk ini memiliki harga yang kompeti-
tif, praktis, dan bisa menjangkau siapa pun.

“Produk ini sangat tepat untuk mengakomodasi kebutuhan 
perusahaan-perusahaan kecil dan menengah non-warnet yang be-
rada area remote.” kata Wuri Yulianto, Product Manager Internet & 
Value Added Services Lintasarta. 

Coverage layanan VSAT Internet menggunakan satelit Palapa 
yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Layanan lokal Lintasarta 
memberikan support di lebih dari 70 kota di Indonesia, sehingga 
siap memberikan SLA 95% (Ku-Band).

Kehadiran produk ini juga akan menjadi sebuah bisnis yang 
menjanjikan karena Lintasarta bakal mengajak sejumlah mitra da-
lam memasarkan produk ini. Hal ini dilakukan sebagai salah satu 
upaya Lintasarta untuk mendekatkan diri ke pasar. Siapa saja yang 

Lintasarta Broadband Internet VSAT

Menggandeng Mitra Pasarkan 
Produk ke Seluruh Indonesia

memenuhi kualifikasi memiliki kesempatan untuk ikut merasakan 
keuntungan dalam menjual produk berkualitas ini. 

“Dalam memasarkan produk jasa ini kami melihat target pa-
sar yang cukup luas, untuk percepatannya kami akan mengundang 
mitra. Mereka tidak hanya melakukan penjualan, tapi juga mela-
kukan instalasi dan mengatasi permasalahan sesuai dengan stan-
dar layanan Lintasarta. Mereka yang ingin menjadi mitra harus me-
menuhi semua kualifikasi ini,” jelas Paulus Bimo Samodro selaku 
Channel Manager. 

Syarat pertama yang harus dipenuhi adalah memiliki badan 
hukum. Mitra harus mempunyai kompetensi dalam bidang tele-
komunikasi. Mereka pun harus mempunyai sumber daya manusia 
yang kompeten, baik engineer maupun teknisi serta memiliki kan-
tor perwakilan dan line telepon untuk menangani konsumen yang 
mengalami hambatan. Penguasaan pasar terutama pasar local di 
daerah dan kemampuan untuk memasarkan produk  menjadi salah 
satu penilaian penting bagi Lintasarta dalam pemilihan Mitra

Layaknya sebuah investasi, mitra tentu harus menyetorkan mo-
dal yang oleh Lintasarta disebut sebagai deposit perangkat. Mo-
dal itu dijadikan sebagai jaminan untuk perangkat yang akan di-
gunakan. Setiap Mitra yang direkrut  akan mendapatkan  pelatihan 
teknis dan administarsi penjualan agar bisa sukses menjalankan bi-
snisnya sesuai dengan standard layanan Lintasarta. Besarnya mo-
dal atau deposit perangkat mulai dari Rp 15 juta sampai dengan 
Rp 25 juta sesuai paket yang akan dipilih .Adapun  skema bisnis 
yang ditwarkan kepada Mitra dalam bentuk revenue sharing dan 
selisih pendapatan dari biaya instalasi yang dikenakan ke pelang-
gan.

“Produk ini sangat tepat untuk mengakomodasi kebutuhan 
perusahaan-perusahaan kecil dan menengah yang berada area re-
mote. Kebutuhan internetnya adalah untuk light downloand dan 
light up load. Lokasi mereka bisa di mana saja,” kata Wuri Yulianto, 
Product Manager Internet & Value Added Services Lintasarta. In-
formasi lebih lanjut anda dapat menghubungi www.lintasarta.
info




