
“Perbedaan lokasi, jarak, dan waktu 
jangan sampai menghambat aktivitas 
kita. Koordinasi dan komunikasi kini 
tidak lagi dibatasi dengan kubikel ker-
ja dan ruang rapat, namun bisa dilaku-
kan di mana saja sehingga kinerja dan 
produktivitas tetap terjaga,” ujar Yohan 
Gunawan, Group Head Infrastructure 
Hardware PT Multipolar Technology 
Tbk saat berbicara dalam seminar ber-
tajuk “Cognitive Collaboration – The 
Next Level of Digital Transformation” 
di Grand Hyatt Jakarta, Selasa (6/8). 
Acara ini digagas PT Multipolar Tech-
nology Tbk dan Cisco.

Yohan menyatakan, cognitive col-
laboration merupakan konsep yang 
diusung Cisco guna memudahkan ko-
munikasi yang tidak melulu dilakukan 
di ruang rapat maupun kubikel kerja, 
dengan memanfaatkan   solusi Cisco 
Webex. Kesibukan dan situasi yang 
kurang kondusif seperti jadwal rapat 
yang padat dan kemacetan di jalan 
seringkali menghambat kelancaran 
komunikasi dan produktivitas. “Kini 
hal ini tidak perlu dikhawatirkan lagi 
karena ada solusi Cisco Webex yang 
memungkinkan kolaborasi tanpa 
batas, melalui tatap muka secara vir-
tual,” kata Yohan.

Cisco Webex merupakan platform 
kolaborasi online yang memudahkan 
penggunanya dalam   berkolaborasi 
lewat gambar, video, dan suara dari 
manapun dengan mudah, nyaman 
dan aman. Para pengguna dapat 
melakukan pertemuan secara virtual 
melalui video conference di manapun 

dan kapanpun melalui perangkatnya 
masing-masing dalam waktu bersa-
maan – tanpa membutuhkan ruang 
rapat khusus, namun tetap terjamin 
keamanannya. 

Cisco Webex dapat diintegrasikan 
dengan sistem video conferencing 
apa saja sehingga memudahkan 
komunikasi dari perangkat apa saja, 
di mana saja dan kapan saja, dengan 
dukungan kualitas video yang tajam 
hingga Full HD. 

Dalam kesempatan ini juga dipa-
parkan mengenai solusi Cisco Me-
raki untuk memudahkan pengelolaan 
perangkat jaringan secara terpusat 
melalui satu dashboard berbasis cloud 
yang dapat diakses kapan pun dan di 
mana pun secara aman. 

Menurut Yohan, maraknya aplikasi 
berbasis cloud dan IoT berdampak luas 
pada pengelolaan jaringan di semua 
sektor industri. Hal ini tentunya men-
jadi tantangan tersendiri bagi mereka 
yang masih menggunakan teknologi 
arsitektur WAN tradisional, dimana 
pengelolaan perangkat jaringannya 
masih dilakukan secara manual. 

“Pengaturan konfigurasi perangkat 
jaringan yang dilakukan secara manual 
satu per satu ini tentunya sangat mema-
kan waktu, tenaga dan rentan kesalahan. 
Dengan memanfaatkan Cisco Meraki, 
pengelolaan jaringan dapat dilakukan 
secara otomatisasi dan terpusat, yang 
mampu mengurangi kompleksitas 
operasional sehingga perusahaan bisa 
lebih berfokus dalam mengembangkan 
layanannya,” tutur Yohan. 
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 JAKARTA – Pada era transformasi digital saat ini, 
kombinasi teknologi berbasis Artificial Intelligence (AI) 
dengan Cloud Communications (komunikasi suara 
dan data berbasis Internet) mendorong kolaborasike 
level berikutnya, yaitu cognitive collaboration. Kon-
sep ini mengubah cara orang berkomunikasi dan 
berkolaborasi, bertukar informasi atau data secara 
mudah, nyaman dan aman, sekaligus meningkatkan 
pengalaman pengguna. 
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JAKARTA- IBM Indonesia, peru-
sahaan penyedia teknologi cloud me-
miliki komitmen untuk mempercepat 
proses transformasi digital di Indone-
sia. Salah satu cara yang dilakukan 
untuk mempercepat proses tersebut 
adalah mendorong perusahaan atau 
organisasi untuk mengadopsi teknolo-
gi cloud dan Artificial Intelligent (AI).

Country Manager Cloud and Solu-
tions IBM Indonesia Lianna Susan-
to mengatakan, saking pentingnya 
teknologi cloud untuk mendorong 
transformasi digital, pada awal Juli 
2019, pihaknya mengakuisisi peru-
sahaan Red Hat, sebagai penyedia 
teknologi open source dengan nilai 
akusisi sebesar US$ 34 Juta.

“IBM dan Red Hat ke depannya 
akan menghadirkan platform mul-
ticloud hybrid terdepan. Platform 
multicloud hybrid terbuka IBM 

akan menciptakan lingkungan yang 
dapat beroperasi dengan aman yang 
tidak bergantung pada infrastruktur 
perusahaan,” kata Lianna di Jakarta, 
Senin (5/8).

Menurut Lianna, dengan platform 
tersebut, IBM dapat membangun 
dan menyebarkan rangkaian aplikasi 
mission-critical di mana saja dari pusat 
data mana pun, serta cloud pribadi dan 
multiple public termasuk AWS, Azure, 
Google Cloud Platform, Alibaba dan 
IBM Cloud, dan lainnya.

Di sisi lain, dia mengungkapkan, 
semakin banyak perusahaan yang mu-
lai melakukan transisi menuju cloud, 
yakni sekitar 20%.

Setelah mengadopsi cloud, pe-
rusahaan dapat mengurangi biaya, 
meningkatkan produktivitas dan 
merevitalisasi program inovasi yang 
dihadapi pelanggan.

Selanjutnya, perusahaan dapat 
mengalihkan pekerjaan kritikal peru-
sahaan menuju cloud serta mengopti-
malkan segala pilar bisnis dari rantai 
pasokan hingga sistem perbankan inti.

Untuk memaksimalkannya, bisnis 
harus mengelola seluruh infrastruktur 
TI mereka, termasuk dalam berin-
vestasi pada teknologi baik terbaru 
maupun yang sudah ada, di dalam 
maupun di luar lokasi dan di berbagai 
jenis cloud, dengan cara sederhana, 
konsisten, dan terintegrasi.

“IBM telah membangun platform 
multicloud hybrid dan sarana yang 
dibutuhkan pelanggan kami untuk 
melakukan perjalanan jangka panjang 
mereka menuju cloud dengan standar 
terbuka dan umum yang menjangkau 
lintas cloud, lintas aplikasi, dan lintas 
vendor dengan Red Hat,” ujar Lianna.

Lianna juga menuturkan, untuk 

menjadi yang terdepan dalam penye-
dia multi cloud, IBM juga memperluas 
dukungan langsung untuk Red Hat 
OpenShift melalui IBM Systems.

Bahkan, IBM akan menambahkan 
Red Hat OpenShift ke dalam system 
enterprise, IBM Z dan LinuxONE, 
yang secara kolektif mampu men-
jalankan 30 miliar transaksi per hari 
di seluruh dunia. Saat ini IBM telah 
mendukung OpenShift di Power Sys-
tems dan Storage yang dimilikinya.

“Untuk mencapai transformasi digi-
tal, perusahaan perlu memanfaatkan 
teknologi baru dan menyelaraskan 
ketiga penggeraknya. Perusahaan 
memerlukan infrastruktur cloud 
yang hybrid agile, terbuka, aman dan 
dikelola serta memungkinkan untuk 
menggunakan lingkungan cloud, pub-
lik, dan multi cloud dengan mudah,” 
tegas Lianna. (man)
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PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang 
Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) Perseroan, yang 
akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 29 Agustus 2019
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Gedung Menara Bank BTN Lantai 6
  Jl. Gajah Mada No. 1
  Jakarta Pusat – 10130

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Evaluasi Kinerja Perseroan sampai dengan Semester I Tahun 2019.
 Penjelasan; Mata Acara ini merupakan usulan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berdasarkan 

surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-727/MBU/S/07/2019 tanggal 09 
Juli 2019 perihal Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Surat 
KBUMN”).

2. Rencana Pembelian Saham Perusahaan Modal Ventura Secara Bertahap.
 Penjelasan; Dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha Perseroan, Perseroan berencana untuk 

melakukan pengambilalihan saham Perusahaan PT Sarana Papua Ventura (“SPV”) secara bertahap. 
Pengambilalihan tersebut akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan:  (i) Pasal 26 ayat (6) 
Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 125 ayat (3), (4) dan (7) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas  dan (iii) Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.03/2017 
tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal. 

3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
 Penjelasan; Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.3, Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) 

Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan diangkat dan 
diberhentikan oleh RUPS, yang dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna serta 
Mata Acara ini merupakan usulan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berdasarkan Surat KBUMN.

CATATAN :
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan. Publikasi 

Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya 

tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 06 Agustus 2019 sampai dengan 
pukul 16.15 WIB.

3. Pemegang saham Perseroan yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya, dengan 
ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa 
pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung 
dalam pemungutan suara. 

4. Formulir surat kuasa dapat diperoleh di Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk 
No. 28, lantai 2 Jakarta 10120, Telp. (021) 350 8077 Fax. (021) 350 8078, pada setiap hari kerja sejak 
tanggal pemanggilan Rapat.

5. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Biro Administrasi Efek               
PT Datindo Entrycom, selambat-lambatnya pada hari Senin, 26 Agustus 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

6. a. Para pemegang saham Perseroan atau kuasa-kuasa pemegang saham Perseroan yang akan 
menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotokopi Identitas diri yang masih berlaku, baik 
pemberi kuasa maupun penerima kuasa kepada petugas pendaftaran pada saat registrasi sebelum 
memasuki ruang Rapat. 

 b. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran 
Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.

 c. Khusus untuk Pemegang Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek 
Indonesia diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS kepada petugas pendaftaran 
sebelum memasuki ruang Rapat.

7. Pemegang saham Perseroan dapat meminta secara tertulis bahan-bahan terkait Mata Acara Rapat, 
sejak tanggal 07 Agustus 2019 sampai dengan diselenggarakannya Rapat, di Kantor Pusat Perseroan 
Up. Corporate Secretary Division pada jam kerja, dengan alamat Gedung Menara Bank BTN, Jl. Gajah 
Mada No.1 Jakarta Pusat – 10130, Telp. (021) 633 6789, Fax. (021) 633 6719. Bahan-bahan Mata Acara 
Rapat juga dapat diperoleh Pemegang Saham Perseroan melalui situs web Perseroan (www.btn.co.id), 
kecuali untuk bahan Mata Acara ketiga baru tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.

8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah 
dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit 
sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 07 Agustus 2019
Direksi

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

JAKARTA - Menteri Komuni-
kasi dan Informatika (Menkom-
info) Rudiantara terus memberi-
kan dukungan kepada olahraga 
eSport di Tanah Air melalui be-
ragam instrumen. Ini termasuk 
mendukung suksesnya penye-
lenggaraan The International 9th 
Games Land Party (GLP) 2019 
yang akan digelar di Surabaya 
pada 24-25 Agustus 2019.

Rudiantara memastikan akan 
hadir untuk menyampaikan key-
note speech kepada ribuan pen-
gunjung yang akan menghadiri 
gelaran tersebut di Jatim Expo 
Surabaya. Dukungan Rudian-
tara ini disampaikan saat audi-
ensi Panitia The International 
9th Games Land Party 2019 di 
Kantor Kemkominfo, Jakarta, 
Selasa (6/8).

Menur ut Menteri Rudian-
tara, eSpor ts bukan sekadar 
permainan, tapi sudah menjadi 
ajang profesional. “Ini peluang 
bagi Indonesia, tidak hanya un-
tuk mengembangkan game lokal 

tapi menjadi wadah bagi anak 
muda kita mengukir prestasi 
eSports di level internasional,” 
kata Rudiantara.

Rudiantara menyampaikan, 
dalam urusan games dan eSports, 
peran pemerintah lebih sebagai 
fasilitator dan akselerator, bukan 
sebagai regulator. “Satu-satunya 
regulasi yang diterbitkan Kem-
kominfo terkait games hanyalah 
Peraturan Menteri No 11 Tahun 
2016 tentang Klasifikasi Umum 
Permainan Interaktif Elektronik. 
Ini menunjukkan bahwa pemer-
intah ingin industri games dan 
eSports ini berkembang lebih 
cepat,” ujar Rudiantara.

Kolaborasi
Direktur Pengembangan Bis-

nis PT Electronic Sports Indo-
nesia (ESID) Christian Suryadi, 
yang hadir bersama anggota 
timnya, menyampaikan bahwa 
eSports muncul sebagai salah 
satu fenomena digital dengan 
game sebagai daya pikatnya. 

Perusahaan ini merupakan pe-
nyelenggara acara. 

“Yang menarik dari eSports 
ialah mayoritas game  yang 
dipertandingkan membutuhkan 
kerja sama dan kolaborasi ber-
bagai karakter, dengan sebuah 
tujuan dan objektif yang sama 
yaitu juara,” ujar Christian.

Christian menambahkan, 
Games Land Party 2019 adalah 
event yang diadakan sebagai 
wadah berkumpulnya para games 
dari berbagai platform, sekaligus 
untuk menunjukkan bahwa eS-
ports adalah salah satu industri 
baru yang berkembang dengan 
pesat, baik dari sisi ekonomi 
maupun sosial. “Ajang ini kami 
hadirkan untuk memberikan 
wadah bagi pelanggan yang 
mencintai game dan eSports, 
serta sebagai salah satu upaya 
kami untuk membangun ekosis-
tem digital entertainment lifestyle 
bagi masyarakat Indonesia,” 
papar Christian.

Berdasarkan laporan yang di-

rilis Newzoo, Indonesia menjadi 
salah satu pasar video game ter-
besar di Asia Pasifik, senilai US$ 
941 juta (sekitar Rp 13 triliun).

“Melihat angka tersebut, bu-
kan hal mengherankan apa-
bila industri eSports juga ikut 
berkembang pesat. eSports ada-
lah permainan video game yang 
bersifat kompetitif. Apabila sebe-
lumnya eSports identik dengan 
game untuk PC dan konsol, kini 
telah menjamah ranah mobile 
game,” tambah Christian.

Christian menurutkan, Games 
Land Party 2019 akan diikuti 
lebih dari 10.000 pengunjung 
dan menjadikan ajang ini seba-
gai kopi darat semua komunitas 
gamers terbesar yang diadakan 
di Indonesia tahun ini. “Melalui 
Games Land Party, di samping 
berkompetisi, kami ingin para 
gamers di Indonesia saling ber-
interaksi dan untuk berbagi 
pengetahuan dan pengalaman 
mereka tentang eSports,” tutur 
Christian. (man)

Festival Seni Kreatif
Dari kiri ke kanan, Deputi Infrastruktur BEKRAF Hari Sungkari, Deputi Pemasaran BEKRAF Joshua PM Simanjuntak dan Ketua Komite Archipelageek Moving 
Upward SXSW 2020 Andi Sadha memberikan keterangan pada acara Press Conference ICINC Presents Archipelageek Moving Upward at SXSW 2020 di 
Jakarta, Selasa (6/8). Badan Ekonomi Kreatif mengusung tema (SXSW) Present Archipelageek Moving Upward of South by Southwest (SXSW) 2020 untuk 
keempat kalinnya hadir di festival seni kreatif dan teknologi terbesar didunia yang digelar pada 13-22 maret 2020. BEKRAF mengajak startup Indonesia 
untuk menampilkan inovasi mereka dan membuka kesempatan untuk bertemu investor global dalam ajang pameran kreatif bergengsi South by Southwest 
yang akan diadakan di Texas.

Investor Daily/IST

Distribusi Donasi Patungan Untuk Berbagi
Direktur OVO Harianto Gunawan, VP Strategic Collaborations Grab Indonesia Uun Ainurrofiq, Senior Community Lead Tokopedia Siti Fauziah, Wakil Direktur Utama Rumah Yatim 
Lili Herliana Abdurrahman usai acara distribusi donasi kampanye #PatunganUntukBerbagi di Jakarta, Selasa (6/8/19). Melalui program donasi berbasis aplikasi digital ini, OVO, 
Grab dan Tokopedia berkolaborasi dengan Rumah Yatim, mendistribusikan donasi sejumlah lebih dari Rp 11 milyar berupa paket perlengkapan sekolah dan beasiswa, memastikan 
pemenuhan kebutuhan sekolah dasar, hingga SD hingga SMA, kepada lebih dari 30 ribu anak yatim yang tersebar di 18 provinsi se-Indonesia.


