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Semangat Pagi!

Salam sejahtera bagi kita semua.
Tahun 2022, Metranet genap berusia 13 tahun
tepatnya di tanggal 17 April 2022. Tentu bukan hal
yang mudah untuk menghadapi segala tantangan
yang ada di depan dan membawa Metranet menjadi
semakin besar. Usia ke-13 tahun ini kita mengangkat
tema Blessed yang berarti bahwa harapannya
Metranet semakin diberkahi dan terus berkontribusi
untuk melakukan transformasi digital di Indonesia.
Saya juga ingin menyampaikan bahwa kita telah
menutup tahun 2021 dengan kinerja keuangan dan
performansi yang positif. Dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Metranet yang
digelar pada 29 Juni 2022 lalu menetapkan tidak ada
perubahan dalam jajaran Komisaris dan Direksi
Metranet. Dengan demikian saya diamanahkan untuk
melanjutkan amanah yang diberikan.
Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang
setinggi-tingginya kepada seluruh rekan-rekan
Metranet Holding yang telah bersama-sama
mengamankan
tahun
2021.
Semoga
pencapaian-pencapaian kita di tahun mendatang
dapat lebih baik lagi dan memberikan kontribusi
besar kepada TelkomGroup dan Indonesia.

T

Jakarta – Metranet melalui iKonser bekerja sama
dengan Telkom Regional II dan III serta Rajawali
Indonesia menggelar sebuah program ajang
pencarian bakat yang bertajuk “JAKARTA untuk
Prambanan Jazz Festival 2022”, di wilayah Jakarta
(Telkom Regional II) dan “JAWARA menuju
Prambanan Jazz Festival 2022” yang akan digelar
di wilayah Jawa Barat (Telkom Regional III).
Kompetisi musik ini bertujuan untuk mencari
musisi-musisi terbaik yang berdomisili di setiap
wilayah tersebut untuk tampil di Prambanan Jazz
Festival 2022 bersama musisi nasional yang
rencananya digelar pada 1 – 3 Juli 2022.

Jakarta – Uzone bekerja sama dengan Indonesia
Ride
Adventure
(IRA)
menyelenggarakan
Coaching Clinic mengenai Safety Riding, Sabtu
di Mulia Business Park dan dihadiri oleh peserta
yang berasal dari komunitas hingga kalangan
selebriti. Di acara ini disampaikan beberapa
teknik
dasar
mengendarai
motor
untuk
mencegah kecelakaan saat berkendara.

Jakarta – Metranet menggelar acara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-13 secara hybrid, Selasa
(19/04). Di usianya yang ke-13 tahun, ulang tahun ini mengangkat tema Blessed yang berarti
harapannya Metranet semakin diberkahi dan terus berkontribusi melakukan transformasi digital di
Indonesia.
Acara diisi dengan games untuk internal karyawan, melakukan pemotongan tumpeng sebagai simbolis
rasa syukur, memberikan penghargaan kepada para karyawan yang berprestasi dan memberikan
santunan kepada Yayasan Yatim Piatu Al Andalusia Mampang.

Jakarta – Metranet menggelar Halalbihalal 1443 H
yang diikuti oleh seluruh karyawan sebagai
bentuk
menyambung
silaturahmi
dan
memperkuat kolaborasi. Untuk pertama kalinya
setelah 2 tahun pandemi, kegiatan Halalbihalal
digelar secara offline di kantor Metranet di Mulia
Business Park Gedung J, Pancoran, Jakarta
Selatan, Selasa (17/05). Kegiatan tersebut
bertajuk Jalin Silaturahmi, Rajut Harmoni. Selain
berkumpul bersama, kegiatan Halalbihalal diikuti
dengan bersalam-salaman dan saling memaafkan.

Jakarta - Telah dilakukan Kick Off PMO Tim Percepatan
Pengembangan Industri Game Lokal yang diselenggarakan di
Jakarta, Rabu (18/05). Beberapa hal yang didiskusikan antara
lain :
1.
2.
3.
4.

Gambaran global market Game.
Gambaran market Game di Indonesia.
Positioning Telkom Group di Industri Game.
Benchmark Industri Game Indonesia dengan negara lain.

Jakarta - PT Global Sukses Solusi Tbk (RUN System) berkolaborasi dengan PT Pos Finansial
Indonesia (POSFIN), anak usaha PT POS Indonesia (Persero) pada sektor layanan logistic melalui
kolaborasi PosAja! Agen, yaitu sebagai agen pelayanan penyedia jasa layanan kurir dengan iKAS,
Kamis (19/05). iKAS merupakan salah satu portofolio bisnis dari PT Global Sukses Solusi (RUN
System) yang merupakan Aplikasi Penunjang Produktivitas Usaha Mikro dengan ecosystem support
yang dikelola secara langsung oleh RUN System.

Jakarta - Gala Premier & Press Screening “Film
Mengejar Surga” Melon Indonesia diwakili Lili
Wahyuni ( GM OTT Content MelOn) mengundang
sejumlah media, Senin (23/05).
Film ini orisinal Maxstream dimana Melon sebagai
distributor partner dari Maxstream dan PH Film
“Mengejar Surga”. Melon mendistribusikan di lokal
market, cinema dan OTT di Malaysia. tayang
perdana 26 Mei 2022, film ini juga akan tayang di
bioskop Malaysia & Brunei di bulan Juni 2022.

Jakarta
PT
Global
Sukses
Solusi
Tbk
(RUNS)
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(RUPSLB) di Swiss-Belresidences (Ruang Lotus) Jakarta yang
dihadiri oleh Jajaran Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham
Perseroan, Senin (23/05). RUPSLB diselenggarakan dengan
agenda yaitu:
1. Persetujuan atas rencana transaksi material Perseroan, yaitu
rencana pengambilalihan (akuisisi) sebanyak 1.070 (seribu
tujuh puluh) lembar saham dalam PT Solusi Kampus
Indonesia yang akan dilakukan oleh Perseroan;
2. Persetujuan atas penyesuaian ketentuan Pasal 3 Anggaran
Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta
Kegiatan Usaha Perseroan; dan
3. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan.

Jakarta - Metranet perkuat layanan e-learning Bank
Papua melalui implementasi aplikasi Learning
Management System (LMS) bekerja sama dengan
Bank Papua dan Telkom Indonesia. Dalam hal ini,
Metranet menjadi pengembang aplikasi, monitoring,
serta layanan help desk.
Acara implementasi aplikasi LMS ini dihadiri oleh
Direktur Utama Bank Papua F. Zendrato, Direktur
Enterprise dan Business Service Telkom Indonesia Edi Witjara, dan Direktur Bisnis Metranet Faisal Yusuf, Selasa
(31/05). Melalui LMS yang diterapkan di Bank Papua dapat memberikan platform pelatihan secara daring guna
mendukung dan meningkatkan skills para karyawan.

Jakarta - Melon merilis dan mempromosikan NSP
Si Unyil pada Senin, (06/06). Si Unyil merupakan
film legendaris Anak Indonesia.
NSP ini merupakan bentuk sinergi antar BUMN.
Film Si Unyil yang dimiliki oleh yaitu Produksi
Film Negara (PFN). Harapannya akan semakin
banyak konten lokal yang dapat dikerjasamakan
oleh Melon.

Bandung – Pagelaran Grand Final JAWARA Goes
to Prambanan Jazz Festival 2022 telah selesai
dan telah mengumumkan dua musisi Jawa Barat
yang akan tampil di panggung utama Prambanan
Jazz Festival 2022. Dalam acara Grand Final
yang diselenggarakan di Gedung Teater Indigo,
Telkom University, Senin, (06/06), sepuluh
musisi ini menunjukkan karya-karyanya di depan
para juri secara langsung dengan format live
performance.
Pemenang pertama diraih oleh Anthesianz dan
juara kedua diraih oleh solois Sendi Rian.
JAWARA Menuju Prambanan Jazz Festival 2022
merupakan kompetisi musik yang digelar oleh
Metranet melalui iKonser Channel bekerja sama
dengan Telkom Regional 3 untuk mencari
musisi-musisi di Jawa Barat untuk tampil di
Prambanan Jazz Festival 2022.

Didik Budi Santoso menyampaikan, untuk menjadi
pemimpin (leader) harus memiliki kemampuan
skills, knowledge, dan attitude yang baik.
Kemampuan tersebut untuk mendorong anggota
tim mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
“Sebagai bagian dari manajerial perusahaan,
kemampuan taktikal dan berpikir strategis menjadi
kunci
keberhasilan untuk di
posisi
yang
diamanahkan,” ujar Didik.

Jakarta - Direktur Utama PT Global Sukses Solusi
Tbk, Sony Rachmadi Purnomo menjadi narasumber
dalam acara Capital Market Update dengan tema Uji
Ketahanan Emiten di Tengah Tsunami Inflasi, Selasa
(21/06). Dalam acara ini membahas mengenai
strategi
dan
langkah
dunia
bisnis
dalam
mempertahankan bisnis di tengah ketidakpastian
dan tantangan global.

Ia menambahkan, untuk melatih berpikir kritis dan
strategis dapat mengimplementasikannya dengan
konsep Golden Circle oleh Simon Sinek yaitu
dengan menjawab Apa (What), Bagaimana (How),
dan Mengapa (Why).
Dalam acara Fire Briefing yang diikuti total 81
karyawan ini juga dilakukan penandatanganan
komitmen bersama untuk mengamankan target
semester II 2022.

Jakarta – Direktur Utama Metranet Didik Budi
Santoso mengajak para karyawan untuk siap dan
sigap menghadapi era disruptif melalui kegiatan
Fire Briefing yang digelar di Hotel Sentral Cawang,
Jakarta, Kamis (23/06).
Fire
Briefing
merupakan
kegiatan
untuk
meningkatkan
kapabilitas
leadership
para
karyawan jajaran manajerial (setingkat manajer
dan kepala divisi) di Metranet. Fire Briefing kali ini
mengangkat tema Business Agility Leadership on
Individual Readiness in Organization.

Jakarta – PT Melon Indonesia sebagai salah satu anak
perusahaan Metranet telah menggelar Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun
buku 2021 yang digelar di Telkom Landmark Tower
pada Selasa, (28/06). Melon Indonesia mencatatkan
kinerja keuangan yang positif sepanjang tahun 2021.

Hal yang sesuai dengan kondisi saat ini di mana
situasi bisnis sangat kompleks dan penuh
ketidakpastian. Sehingga, hal tersebut membuat
kemampuan leadership tiap individu untuk dapat
menyesuaikan dengan dinamika yang ada.

Dalam RUPST ini tidak terdapat perubahan jajaran
Komisaris dan Direksi Melon Indonesia. Sehingga,
saat ini Riza A. N. Rukmana sebagai Komisaris, Aris
Sudewo sebagai Direktur Utama, dan Chandra
Tamrin sebagai Direktur.

Direktur Utama Metranet Didik Budi Santoso selaku pemegang saham mayoritas mengapresiasi pencapaian
yang telah diraih oleh Melon Indonesia. “Kita terus mendorong Melon Indonesia untuk menjadi perusahaan
teknologi terdepan yang bermain di industri musik dan game di Indonesia,” ujar Didik.
Sementara Direktur Utama Melon Indonesia Aris Sudewo menyampaikan ke depan akan terus memberikan
layanan terbaik kepada lapisan masyarakat terutama di industri digital. Ia juga mengapresiasi atas pencapaian
yang telah diraih oleh Komisaris, Pemegang Saham, Direksi, dan karyawan Melon Indonesia.

Jakarta – Metranet telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2021
dengan mencatatkan kinerja keuangan dan performance yang positif. Acara digelar di Telkom Landmark Tower,
Kamis (29/06), dengan dihadiri oleh para pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Direksi Metranet.
Tidak terdapat perubahan pada jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Metranet. Sehingga saat ini M. Fajrin Raysid
menjabat sebagai Komisaris Utama, Vedi Noviana Suherman selaku Komisaris, Didik Budi Santoso selaku Direktur
Utama, dan Faisal Yusuf selaku Direktur Bisnis.
Direktur Utama Metranet Didik Budi Santoso mengapresiasi berbagai pencapaian yang telah diraih sepanjang
tahun 2021. “Atas nama manajemen Metranet, saya mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham,
para Dewan Komisaris, den terlebih kepada para karyawan Metranet yang telah bersama-sama menutup kinerja
tahun 2021 dengan pencapaian yang baik meski di tengah kondisi Covid-19,” ujar Didik.
Ia menambahkan, ke depan Metranet sebagai perusahaan digital enabler akan terus menjalin kolaborasi dengan
para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mendukung, menumbuhkan, dan mengakselerasi inovasi
digital untuk memberikan produk yang bermanfaat bagi masyarakat.

Jakarta - Menteri BUMN Bpk. Erick Thohir dalam
Safari Ramadan di Telkom Group yang
berlangsung di Telkom Landmark Tower,
meresmikan playlist Erich Thohir di Langit Musik
“Erick Thohir’s Favourite Hits”, Rabu (06/04).
Pesan penyemangat jika karya musik anak bangsa
harus menjadi tuan rumah di Indonesia ini "Jadikan
Musik Indonesia Sebagai Tuan Rumah di Negeri
Merah Putih”.

Jakarta – Pekerjaan menjadi seorang jurnalis
semakin banyak diminati saa ini. Seorang
jurnalis dituntut untuk dapat mencari fakta,
menulis artikel, dan melaporkannya kepada
publik. Sehingga setiap berita yang dilaporkan
sudah akurat agar tidak menyebarkan hoaks.
Untuk itulah, profesi jurnalis menjadi pekerjaan
yang menantang karena menjadi penghubung
informasi kepada masyarakat.
Peran
dan
kompetensi
jurnalis
perlu
diperkenalkan kepada generasi muda untuk
memberikan wawasan dan pengetahuannya
dalam bidang jurnalistik. Harapannya dapat
menambah pengetahuan dan semangat bagi
para siswa yang mempunyai minat di bidang jurnalistik. Menjawab permasalahan tersebut, Metranet menggelar
program Corporate Social Responsibility bertajuk Metranet Mengajar: Serunya Menjadi Jurnalis di Era Digital,
Kamis (14/04). Pada kegiatan ini menghadirkan jurnalis Uzone.id Hani Nur Fajrina dan Meyka Septira.
Kegiatan
tersebut
dilaksanakan di SMKN 8
Jakarta, Pejaten, Jakarta
Selatan, dan diikuti oleh 40
siswa. Pemilihan sekolah ini
didasarkan pada lokasinya
mengingat
prioritas
program CSR adalah untuk
memberikan dampak sosial
kepada
masyarakat
di
sekitar
lingkungan
perusahaan.
Selain
itu,
program
ini
dapat
menambah
skills
atau
kompetensi para siswa yang
sesuai dengan visi dan misi
sekolah vokasi. VP HCM, CA,
Legal & RM Rikki Pudyo
Ananto dalam sambutannya
menyampaikan, program Metranet Mengajar memberikan edukasi kepada para siswa tentang profesi jurnalis di
era digital. “Program ini kami harapkan dapat memberikan manfaat bagi para siswa agar lebih termotivasi lagi
dan memahami kiat-kiat menjadi jurnalis di era digital,”ujar Rikki.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMKN 8 Jakarta Dra. Hj. Ety Purwanty, M.Pd. menyambut baik kegiatan yang
diselenggarakan oleh Metranet ini. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Metranet yang telah hadir di SMKN
8 Jakarta dan memberikan ilmu kepada para siswa khususnya terkait jurnalistik,” kata Ety. Ia berharap kerja sama
ini dapat diteruskan ke depannya.
Selain sharing session, Metranet juga memberikan hibah berupa peralatan jurnalistik yang dapat digunakan untuk
belajar praktik jurnalistik dan pembuatan konten serta mengasah kreativitas para siswa.

Jakarta – iKonser raih penghargaan The Best Achievement RAFI 2022 untuk kategori Best Achieve Target yang
digelar oleh DFU Digital Business Telkom Indonesia, Rabu (11/05). Penghargaan ini merupakan rangkaian kegiatan
Siaga RAFI (Ramadan dan Idulfitri) sebagai bentuk penyediaan layanan terbaik bagi para pelanggan khususnya
selama Ramadan dan Idulfitri, khususnya produk-produk di bawah DFU Digital Business Telkom Indonesia.
Penghargaan diserahkan oleh VP Digital Business Performance Telkom Indonesia Widi Nugroho dan diterima
langsung oleh VP Digital-Life Distribution Business Metranet Ruby Hendrarto Wijoseno di Telkom Landmark
Tower, Jakarta.
“Penghargaan ini menjadi semangat bagi kami untuk terus meningkatkan performance dan active user iKonser dan
memberikan program-program menarik untuk user,” ujar Ruby.
Selama Ramadan dan Idulfitri, iKonser memiliki program-program seperti Quiz Ramadan, Performance Special
Artist (Debu) & Open Channel yang dapat meningkatkan jumlah active user iKonser.

Tahukah kalian, saat ini kita menghadapi era VUCA? Sebenarnya, era VUCA sudah memengaruhi kondisi bisnis
dan organisasi sebelum pandemi. Namun, krisis Covid-19 membuat era VUCA semakin kuat dan terasa.
Apa itu VUCA?
VUCA merupakan akronim dari Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Istilah ini muncul dalam
teori kepemimpinan Warren Bennis dan Burt Nanus pada 1987, yang kemudian digunakan dalam pelatihan
kepemimpinan militer di US Army War College dan selanjutnya menggambarkan situasi politik dan keamanan
yang cepat berubah di tahun 1990-an.
Volatility bermakna dunia cepat berubah, bergejolak, dan tidak
stabil. Sedangkan kalau Uncertainty berarti masa depan penuh
ketidakpastian. Sehingga sulit untuk memprediksi apa yang akan
terjadi di masa depan.
Complexity bermakna dunia modern lebih kompleks dan
sebelumnya. Kebayang kan permasalah-permasalahan yang ada
di dunia ini semakin banyak? Pemanasan global, deforestasi, isu
hoaks, dan lain-lain yang tentunya berdampak pada dunia bisnis.
Terakhir adalah Ambiguity, yang bermakna lingkungan bisnis
semakin membingungkan, tidak jelas, dan sulit dipahami.
Intinya, era VUCA adalah era di mana kita banyak menghadapi tantangan, hambatan, dan hidup dalam situasi
yang penuh dengan ketidakpastian. Seperti kata Pliny the Elde yang bilang kalau the only certainty is
uncertainty. It really happens, guys! Gak heran kalau banyak yang udah matched, terus chatting, eh ditinggal
hehe
Terus di era yang penuh ketidakpastian dan dinamis atau VUCA ini, kira-kira kita sebagai generasi muda harus
apa ya?
Banyak banget yang bisa kita siapkan untuk menghadapi era VUCA. Pertama, kalian bisa mengembangkan hard
skills atau kompetensi di bidang-bidang tertentu, misalnya digital marketing atau kompetensi lain yang kalian
sukai. Apalagi platform pembelajaran sekarang udah banyak banget kan? Sehingga bisa memudahkan kita
untuk memperdalam ilmu yang kita inginkan.
Kedua, kita juga dituntut untuk mengembangkan soft skill dan bersikap agile terhadap perubahan. Agile
merupakan kata sifat yang berarti tangkas, gesit, dan lincah. Intinya harus sat-set-sat-set. Jadi kalau ada
perubahan apapun di industri atau market, kita udah siap, guys!
Terakhir, adalah attitude yang harus selaras sama visi dan misi perusahaan. Jangan sampai kita memberikan bad
attitude sama lingkungan kerja, sosial, dan keluarga kita.

Saat ini kita menghadapi era yang serba tidak pasti, fluktuatif, komplek, dan susah diprediksi alias sering
disebut era VUCA. Tentunya era VUCA ini mengharuskan kita memiliki hard skills atau soft skills yang perlu
dikembangkan. Ceritain dong, menghadapi era VUCA, kompetensi atau skills apa yang akan/sedang kalian
kembangkan?

Putri Maharani Widya Ningrum - Supply Chain Metranet
Ingin mempelajari design grafis untuk dapat menguasi peradaban era digital
saat ini. Aku juuga ingin membuka usaha di sektor F&B karena selain
mendapatkan keuntungan juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru
Richard Agung Hidayat - Legal & Compliance Metranet
Secara tidak langsung "membiasakan" kita sebagai profesional yang
beroperasi dalam bisnis digital untuk mengembangkan kemampuan/skill
tertentu dan relevan. Skill dan kemauan untuk memahami dan
mengembangkan kultur, sikap maupun perangkat yang akan sangat
dibutuhkan dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Sikap untuk terus
bersabar, tidak menyerah dan terus belajar dalam dinamika industri digital
yang serba cepat berubah adalah 3 poin yang cukup esensial untuk terus
progresif menghadapi VUCA.
Safira Nurjanah - Business Support Metranet
Untuk menghadapi era ini, fokus aku ada di mengasah skill teknis terutama
di bidang teknologi, selalu update perkembangan teknologi saat ini
tentunya, yang bisa menunjang pekerjaan, dan memiliki karakter positif.
Ardianto R. Putra - Game Business Associate Melon Indonesia
Sejauh ini yang menarik adalah pembelajaran User Experience (UX) karena
menurutku kita bisa belajar tentang sudut pandang orang lain yang
bertujuan mengembangkan growth mindset diri sendiri. Analisa yang
didapat dari sudut pandang orang lain menumbuhkan solving problem dari
apa yang sedang kita kerjakan.
Agfian Muntaha - VP Business Development RUN System
Salah satu skill paling penting dalam menghadapi era VUCA yg serba tidak
pasti ini adalah: rendah hati. Kerendahatian untuk terus belajar, siap
mendapatkan ilmu baru dan sesekali memahami bahwa kita salah untuk
pivot dan bounceback ke arah yang benar adalah kunci. Untuk itu, selalu
rendah hati dan siap belajar hal baru akan membuat kita mampu menjawab
tantangan dengan yang lebih baik. Romantika pada masa lalu juga harus
dikurangi, sebisa mungkin jika sampai kita ditanyai kenapa sebuah
kebijakan, sop, atau perintah itu ada, jangan sampai ada jawaban 'dari dulu
sudah begitu' karena kita harus paham esensinya. Semangat!
Edinna Citra Utami - Manager Legal Counsel Melon Indonesia
Communication is the key! Untuk bisa beradaptasi dengan hal dan
lingkungan baru, tentu saja belajar berkomunikasi dengan baik menjadi hal
yang sangat penting untuk bisa keep up di era yang serba tidak pasti.
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