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POTENSI 
DATA CENTER 
DI INDONESIA

*) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
**) Mordor Intelligence

Data Center di Indonesia 2022*)

l Unit: 80 di 20 provinsi
l Luas: 185.000 m2

l Nilai investasi: lebih dari 

 Rp7,1 triliun

Kebutuhan Data Center 

     29%  

l dari 290.000 m2 (2016) 

menjadi 375.000 m2 (2021)

Nilai bisnis**)

l mencapai 

 Rp45,9 triliun (2016)
l naik 2x lipat dari 2020: 

 Rp 22,9 triliun 

EDISI VIII/2022

Merdeka bermakna ‘bebas’. Tentunya, dalam konteks, bebas yang 
bertanggung jawab.Pada masa perjuangan, merdeka bermakna 
lazim ‘bebas dari belenggu tirani penjajah’. Kini, di era digital, 
tirani berwujud cyber crime masih membelenggu masyarakat 

Indonesia. Pelaku cyber crime tak ubahnya penjajah yang merenggut 
kebebasan di dunia digital. 

Memang, cyber crime masih menjadi momok dunia digital. Laju 
digitalisasi yang begitu cepat tak bisa mengelakkan dari meningkatnya 
risiko kejahatan siber. Karenanya, selain awareness masyarakat sebagai 
pengguna terhadap keamanan media digital, perlu dibangun sistem 
keamanan digital baik berupa Network Infrastructure Security maupun 
Physical Security. 

Keamanan jaringan ini pun tak luput dari perhatian ICON+, bahkan 
menjadi prioritas dalam menghadirkan layanan ICT bagi pelanggan. 
ICON+ melaksanakan praktik terbaik yang berpedoman pada standar ISO 

27001:2013 untuk mewujudkan keamanan jaringan ICT maupun data center. 

Dalam hal ini, ICON+ telah memenuhi aspek keamanan, baik secara sistem maupun fisik, dan 
menyinergikannya dengan sederet strategi sebagai upaya perkuatan keamanan siber. 

Maka, tepat di momen HUT ke-77 RI, menjadi semangat kami untuk menjelmakan kemerdekaan yang 
seutuhnya bagi masyarakat. Khususnya, merdeka dari belenggu cyber crime di ranah digital.

Merdeka!  

Selamat membaca!

Tetty Indrawati
Corporate Secretary

Merdeka Digital 
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T
ak dipungkiri, pandemi Covid-19 turut 
mempercepat digitalisasi di berbagai 
bidang. Percepatan digitalisasi didorong 
oleh peningkatan akses digital akibat 
kebijakan pembatasan aktivitas sosial di 
masa pandemi. 

Praktik 
Keamanan Terbaik 
Berstandar ISO

Perkembangan era digital yang demikian pesat mengakselerasi pergeseran 
aktivitas manusia ke ranah digital. Seiring itu, peluang risiko dan kerentanan 

keamanan ranah digital pun semakin besar. Karenanya, dibutuhkan praktik terbaik 
untuk menciptakan preferensi atas keamanan infrastruktur dan teknologi digital.

Hasil Survei Internet Indonesia pada Q1 tahun 
2021 – 2022 mencatat jumlah pengguna internet 
di Indonesia sebanyak 220 juta orang. Peningkatan 
pengguna internet cukup signifikan dibanding 
periode sebelum pandemi, yaitu sebesar 175 juta 
orang. 
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Namun, tak bisa dielakkan pula jika peningkatan 
aktivitas digital juga memicu maraknya perilaku 
kejahatan siber (cyber crime). Misalnya saja, 
pencurian data, penyebaran virus, peretasan situs 
milik negara, atau sabotase jaringan yang bisa 
menyebabkan kerugian material maupun immaterial. 

Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) mencatat 
sekitar 1,6 miliar serangan siber terjadi sepanjang 
2021 dengan potensi kerugian ekonomi mencapai 
Rp14,2 triliun. Berangkat dari kondisi tersebut, perlu 
dibangun sistem keamanan infrastruktur, baik secara 
jaringan maupun fisik.  

Data Center
Salah satu infrastruktur yang sangat krusial adalah 
data center. Sebagai fasilitas penyimpanan data, 
keamanan data center harus menjadi prioritas. 
Sistem keamanan harus andal dan memenuhi aspek 
dari praktik keamanan terbaik. 

ICON+ telah memenuhi aspek penting untuk 
keamanan data center-nya. Aspek tersebut meliputi 
Network Infrastructure Security, Physical Security, 
Accountability, Policies, Monitoring, serta Business 
Continuity Plan (BCP) dan Disaster Recovery Plan 
(DRP).

Network Infrastructure Security merupakan sistem 
keamanan jaringan untuk mengidentifikasi dan 
mengantisipasi akses ilegal atau ancaman terhadap 
sistem jaringan IT. Sistem keamanan jaringan berupa 
firewall untuk memastikan koneksi antara jaringan 
internal dan eksternal tetap aman. 

Kemudian, pengaplikasian antivirus untuk 
mendeteksi dini virus yang akan masuk melalui 
jaringan internet serta email security untuk 
melindungi user dari beragam ancaman cyber crime, 
seperti pencurian informasi dan data pengguna.

“Perangkat keamanan siber ini kami update secara 
berkala. Kami juga memaksimalkan perangkat 
firewall untuk perkuatan keamanan dari serangan 
siber. Untuk data kritikal, kami melakukan backup 
yang juga di-update berkala,” jelas VP Digital 
Services & Research ICON+, Hendra Yusnadi. 

Dari aspek keamanan fisik (physical security), 
dimulai dari pemilihan lokasi data center yang tepat. 
Hendaknya, mempertimbangkan kondisi dan sejarah 
lokasi yang akan digunakan terkait kerentanan 
terhadap bencana alam, seperti banjir atau gempa. 

“Perangkat keamanan siber ini kami 
update secara berkala. Kami juga 
memaksimalkan perangkat firewall 
untuk perkuatan keamanan dari 
serangan siber. Untuk data kritikal, 
kami melakukan backup yang juga di-
update berkala”.

Hendra Yusnadi
VP Digital Services & Research ICON+
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Lokasi penyimpanan hardware juga harus aman dan 
terlindungi dari pihak yang tidak berkepentingan. 
Untuk itu, diterapkan akses sistem keamanan 
dengan biometrik, sidik jari, atau kartu akses 
khusus. Akses hanya diberikan kepada pihak yang 
berkepentingan. 

Sistem keamanan fisik diperkuat dengan petugas 
keamanan yang berjaga 24/7 dan kamera pengawas 
(CCTV) di area data center. 

“Kami juga memperkuat prosedur keamanan 
data center sesuai dengan ISO 27001:2013 yang 
merupakan standar Sistem Manajemen Keamanan 
Informasi (SMKI),” ujar Hendra.

Integrasi 
Dalam mengamankan jaringan infrastruktur data 
center dari cyber crime, ICON+ melaksanakan 
strategi Defense-in-depth Protection. Konsep 
strategi sistem keamanan informasi ini adalah 
dengan mengimplementasikan beberapa lapisan 
kontrol keamanan di seluruh sistem TIK yang ada di 
data center. 

Strategi tersebut didukung dengan beberapa langkah 
lainnya, seperti Essential Security Hygiene atau 
Cybersecurity Hygiene. Langkah mendasar dalam 
pengamanan jaringan data center ini dilakukan 
secara rutin. 

Langkah ini mencakup, antara lain network 
segmentation, install up-to-date Antivirus, security 
patching, Single Sign On (SSO) password, backup 
data secara rutin, dan application control. 

Kemudian, mengintegrasikan seluruh log pada 
suatu sistem yang dikenal dengan nama Security 
Information & Event Management (SIEM). Integrated 
Security Log & Detection ini bertujuan untuk 
mendeteksi traffic anomali dan suspicious traffic 
serta serangan sedini mungkin. 

Integrasi juga dilaksanakan pada perangkat sekuriti 
dengan beberapa Global Threat Intelligence (GTI) 
atau yang disebut dengan istilah Integrated Threat 
Intelligence. Tujuannya adalah meningkatkan 
pencegahan dan memperkaya database security 
dengan informasi terkini yang diperoleh dari GTI 
terkait domain dan IP bereputasi buruk. 

Strategi pendukung berikutnya adalah Cyber Threat 
Assessment yang rutin dilakukan setiap tahun pada 
data center. Tujuannya untuk mengukur tingkat 
keamanan dan mendeteksi celah keamanan yang 
masih timbul di jaringan. 

“Sinergi dengan pelanggan juga dibutuhkan dalam 
menjaga keamanan Data Center ICON+,” kata Bintang 
Laksono Endro Putro Manager Data Center ICON+.

“Sinergi dengan pelanggan juga 
dibutuhkan dalam menjaga 
keamanan Data Center ICON+”.

Bintang Laksono Endro Putro
Manager Data Center ICON+
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8 Lapis Keamanan Fisik:
1. Perimeter Keamanan
2. Pos jaga Perimeter
3. Pintu masuk gedung
4. Akses pribadi ke zona aman
5. Lift untuk kontrol akses
6. Koridor keamanan ruang data
7. Lemari besi
8. Akses tingkat rak

Lebih lanjut Bintang menerangkan, untuk 
meningkatkan awareness pelanggan, ICON+ 
mengimbau pelanggan untuk menggunakan 
password yang kuat, mengimplementasikan AV, dan 
melakukan hardening di sisi OS dan aplikasi. ICON+ 
juga mengimbau pelanggan untuk melakukan back-
up data secara berkala. 

Selain imbauan, ICON+ rutin melakukan sharing 
knowledge tentang cyber security. Dengan strategi 
dan langkah pendukungnya, infrastruktur Data 
Center ICON+ berikut seluruh data yang tersimpan 
di dalamnya dapat terhindar dari potensi dan risiko 
cyber crime. 

DATA CENTER
Data center adalah fasilitas penyimpanan data 
digital dalam jumlah besar dan bersifat rahasia.

Keunggulan:
l Tingkat keamanan tinggi
l Performa unggul
l Efisien (waktu dan anggaran)
l Mendukung keberlangsungan 

operasional perusahaan
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iCONERS

Gatot
SPV Operational and Maintenance MSRS
Divisi Infrastructure Service ICON+

Gangguan terhadap keamanan data bisa 
disebabkan banyak hal. Misalnya saja, adanya 
celah keamanan yang belum ditutup, seperti 

celah port yang terbuka sehingga bisa menjadi jalan 
masuk hacker. Social engineering juga merupakan 
gangguan yang berbentuk manipulasi untuk 
mendapatkan informasi data atau akses dari korban. 

Karena itu, penting untuk kita selalu menjaga 
kerahasiaan akun dan hanya menggunakan software 
yang legal dengan update secara berkala. Sebisa 
mungkin, menghindari penggunaan koneksi internet 
di sembarang tempat dan tidak membuka link yang 
mencurigakan yang dikirim via email, sms, atau 
media lainnya. 

Di ICON+, harapan saya, adanya Tim Security 
Operations Center (SOC)  untuk membuat aturan 
dan regulasi terkait keamanan. Dalam penanganan 
keamanan itu sendiri, diperlukan beberapa hal, yaitu 
protection, detection, response, dan prediction. 

Di era digital, keamanan data, baik pribadi maupun perusahaan, menjadi 
sesuatu yang amat krusial. Karenanya, penting bagi setiap individu untuk 

meningkatkan security awareness terhadap kerahasiaan dan keamanan data.

Security Awareness 
is a Must!

Abid Zeinur Rahman
SPV Operational Infrastructure Data Center Divisi 
Infrastructure Service ICON+

Untuk di data center, sistem keamanan 
kami sudah berstandar ISO 27001, yaitu 
standardisasi Sistem Manajemen Keamanan 

Informasi (Information Security Management System-
ISMS). Perusahaan- dalam hal ini Tim IT Internal 
ICON+ juga memberlakukan aturan ketat terkait digital 
security awareness kepada seluruh ICONers.

Misalnya untuk penggunaan peralatan kerja, kami 
harus mengganti password minimal 3 bulan sekali. 
Lalu, tidak boleh sembarang meng-install aplikasi 
karena harus admin yang meng-install. Untuk join 
ke jaringan kantor, kami harus login terlebih dahulu, 
yaitu login wifi dan login firewall. 

Peningkatan security awareness juga dilakukan lewat 
pertemuan mingguan, yakni Value Development 
Program (VDP). Sedangkan untuk eksternal, kami 
selalu menggunakan prosedur Non-Disclosure 
Agreement (NDA). Security awareness harus dapat 
ditanamkan, baik ke pihak internal maupun eksternal 
perusahaan.
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Pantau Konsumsi 
Energi Listrik 
Lewat Platform EMS

Inovasi yang tengah dikembangkan oleh ICON+ 
berupa platform pemantau penggunaan energi 
listrik yang disebut Energy Management System 
(EMS). Pengembangan platform EMS diinisiasi oleh 
PLN untuk memenuhi kebutuhan Telkomsel dalam 

memantau konsumsi listrik di menara pemancarnya. 

Adi Ilham Akbar, Plt Manager Perencanaan 
Pemasaran Bidang Perencanaan Pemasaran 
ICON+ menjelaskan, Telkomsel membutuhkan data 
pengukuran konsumsi energi listrik yang dilakukan 
PLN melalui EMS untuk dibandingkan dengan 
hasil perhitungan pihak ketiga. Perbandingan data 
tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai 
pertimbangan operasional. 

Selama sembilan bulan, ICON+ dan Telkomsel 
mengembangkan prototype platform EMS. Kini, 
aplikasi sudah berjalan di Telkomsel. Sepanjang 
itu pula, dari hasil identifikasi, Ilham melihat 
platform EMS dapat menyasar pasar yang lebih 
luas. Targetnya, platform EMS dapat dimanfaatkan 
sebagai sistem terintegrasi dalam pengelolaan 
bangunan.

“Setelah melakukan kajian STP, ternyata EMS lebih 
cocok bermain di area building management karena 
penggunaan kWh itu kan besar, tenant-tenant 
pengelola building itu pasti tertarik,” jelas Ilham. 

ICON+ tengah mengembangkan inovasi berbasis digital yang ditujukan untuk pelanggan 
listrik, khususnya pasar bisnis dan manufaktur. Langkah ini dilakukan untuk menjawab 
tantangan bisnis pengelolaan energi kelistrikan.

Pembangkit Listrik 
Tenaga Uap

Pembangkit Listrik 
Tenaga Diesel

Pembangkit Listrik 
Tenaga Surya

Pembangkit Listrik 
Tenaga Air

Transportasi 
Umum

Stasiun 
Pengisian 

Kendaraan 
Listrik Umum

Pusat
Perkantoran

Pabrik
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Ilham menambahkan, EMS memiliki added value 
yang menjadi keunggulannya dibanding aplikasi 
serupa. Dalam hal ini, keunggulan yang dimiliki 
ICON+ sebagai pengelola database pelanggan PLN. 
“Sehingga kami lebih kuat dalam mengelola energi,” 
lanjut Ilham. 

Bundling
Ke depannya, platform EMS akan di-bundling 
dengan teknologi Internet of Things (IoT) yang dapat 
mengatur penggunaan energi dalam bangunan. 
Otomisasi yang dihadirkan oleh IoT dalam EMS 
nantinya mampu menjamin efisiensi penggunaan 
energi listrik untuk penerangan maupun sumber 
penggerak mesin. 

“Platform ini disediakan untuk pelanggan B to 
B (Business to Business), jadi lebih cocok ke 
pengelola building management atau apartemen. 
Bisa juga untuk pasar manufaktur, karena banyak 
menggunakan konsumsi energi untuk mesin-
mesinnya,” Ilham menambahkan. 

Lebih jauh, EMS juga diproyeksikan sebagai produk 
bisnis dalam menciptakan ekosistem kendaraan 
listrik. “Sekarang, orang sudah mulai beralih ke 
kendaraan listrik. EMS, nantinya bisa di-bundling 
dengan IoT untuk penggunaan SPKLU,” ucapnya. 

Dalam mematangkan platform EMS, ICON+ 
menggandeng para pakar IoT untuk melakukan 
simulasi platform dengan tools IoT-nya. 
Penyempurnaan platform EMS dengan IoT 
diperkirakan akan memakan waktu 3 – 5 bulan. 

“Sebagai kesimpulan, bicara produk EMS untuk 
smart building, maka kita bicara mengenai efisiensi 
biaya dan efisiensi energi. Dengan demikian, dana 
yang diefisiensikan dapat dipakai lagi untuk investasi 
lainnya oleh perusahaan,” pungkasnya. 

“Platform ini disediakan untuk 
pelanggan B to B (Business to 
Business), jadi lebih cocok ke pengelola 
building management atau apartemen. 
Bisa juga untuk pasar manufaktur, 
karena banyak menggunakan 
konsumsi energi untuk mesin-
mesinnya.”

Adi Ilham Akbar
Plt Manager Perencanaan Pemasaran

Bidang Perencanaan Pemasaran Icon+

EMS: High Information Energy (Hi+ Energy) Feature 

1. BILL PAYMENT
 Informasi tagihan 

bulanan per ID Pelaggan, 
status permohonan 
dan Informasi estimasi 
tagihan per ID 
Pelanggan.

2. HISTORY
 Informasi history 6 

bulan terakhir tagihan & 
penggunaan konsumsi 
energy per ID Pelanggan.

3. ENERGY CONSUME
 Informasi konsumsi energy kWh, 

kVAr, kVArh, dan kVA Max Demand 
per ID Pelanggan.

4. QUALITY of ENERGY
 Informasi mengenai kualitas listrik 

yaitu: Voltage, Arus, Frequency, 
Active Power, Reactive Power, 
Aparent Power, Power Factor 
dengan frekuensi update data 
sebanyak 2x per hari (instance) 
dan 4x per hari (laod profile).

5. INCIDENT
 Informasi gangguan akibat Incident 

& maintenance beserta durasi 
gangguan dengen beberapa fitur 
yaitu: koordinat, workflow status, 
penyebab gangguan, pengaduan 
individual, notifikasi email, SMS blast, 
chat petugas, pengaduan keluhan 
komunikasi AMR PAE dan chat CC123.

6. SMART METER
 Berisi mengenai summary 

informasi status Smart Meter.
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Deretan 
Data Center terbesar 

Dan tercanggih Di Dunia

Seiring pertumbuhan aktivitas internet yang semakin besar, 
kebutuhan pusat data (data center) dengan kapasitas besar juga 
meningkat. Data center diharapkan bukan hanya mengandalkan 

kapasitas penyimpanan data, tetapi juga memenuhi aspek keamanan. 

1.  Digital Realty Lakeside Technology 
Center (350 East Cermak)

 Data center seluas 10 hektar ini merupakan fasilitas 
network carrier terbesar di dunia, sekaligus jantung bisnis 
Chicago Commodity Markets. Digital Realty didukung daya 
listrik 100 megawatt plus cadangan 50 genset. Data center 
ini menggunakan sistem thermal energy storage sebagai 
sistem pendingin untuk menghemat biaya pemakaian listrik. 

2.  QTS Metro Data Center, Atlanta

 Menempati area seluas 9 hektar, data center ini menyedot 
daya listrik sebesar 80 megawatt yang berasal dari 
Georgia Power. Sedangkan daya cadangan menggunakan 
19 genset yang masing-masing berkapasitas 2 megawatt. 

Di era digital saat ini, pertumbuhan jaringan internet di seluruh dunia sangat pesat. Lebih dari 200 negara 
sudah terjangkau internet. Pemanfaatan internet untuk berbagai tujuan ikut mendorong kebutuhan 
data center. 

Data center merupakan tempat untuk menyimpan data, sekaligus tempat memproses dan mengolah data 
dari berbagai server, sehingga dapat diakses secara mudah oleh pengguna. Mengingat peran vital data center, 
fasilitas ini tidak bisa sembarangan ditempatkan. 

Nah, berikut ini tujuh data center terbesar dan tercanggih di dunia. 
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3.  NAP of The Americas, Miami

 Benteng data seluas 6,9 hektar ini sebagian besar dipergunakan 
untuk infrastruktur kritis angkatan bersenjata Amerika Serikat 
(AS) dan global domain system. Fasilitas ini dibangun dengan 
kemampuan tahan terjangan badai kategori 5. Eksteriornya 
dilindungi panel beton bertulang baja setebal 7 inci. 

4.  Next Generation Data Ltd (NGD Europe), 
Newport, Wales

 Next Generation Data merupakan salah satu data center 
terbesar di benua Eropa. Cakupannya, layanan IT dan 
telekomunikasi di benua biru serta seluruh negara di benua 
lainnya. Saking besarnya, data center ini menempati area 
seluas 6,9 hektar. 

5.  Microsoft Container Data Center, 
Chicago

 Data center seluas 6,5 hektar ini memiliki 112 kontainer 
barang sepanjang 40 feet. Total terdapat 224.000 
server di fasilitas ini untuk meletakkan infrastruktur IT 
yang diharapkan dapat menghemat biaya operasional. 

6. Microsoft Dublin Data Center 

 Fasilitas data center seluas 5,1 hektar ini dapat menopang 
lebih kuat operasional cloud Microsoft dengan ‘Sistem 
Pendinginan Gratis’. Sistem tersebut memanfaatkan 
udara di luar gedung untuk menjaga temperatur di dalam 
ruangan data center dengan konsep “server pod”.

7. Phoenix One (IO Data Center), Arizona

 Dengan luas hampir 5 hektar, data center ini 
menggunakan solar panel yang menghasilkan daya 4,5 
megawatt untuk mencukupi kebutuhan listrik. Data center 
ini juga memiliki sistem pengamanan anti-api. 

11

EDISI VIII/2022

iEXPLORE



ICON+ Buka Akses 
Internet bagi Masyarakat 
Berambai
ICON+ bekerja sama dengan Pemerintah Kota 
Samarinda hadirkan layanan internet bagi 
masyarakat Desa Berambai, Kalimantan Timur. 
Dalam hal ini, ICON+ menyediakan akses WiFi di area 
publik yang ditandai dengan peresmian oleh Wali 
Kota Samarinda, Andi Harun pada 16 Agustus 2022. 

General Manager ICON+ SBU Regional Kalimantan, 
Wahyu Toni Hermawan yang hadir saat acara 
peresmian mengutarakan kebanggaannya karena 
ICON+ turut mendukung pemerintah daerah dalam 
memenuhi kebutuhan internet masyarakat di Kota 
Samarinda. Langkah ini sekaligus wujud komitmen 
ICON+ untuk mendukung transformasi digital di 
daerah.

Layanan ICONNET 
Jangkau 89% Wilayah 
Jawa Timur
Sejak 2021 hingga Agustus 2022, ICON+ SBU 
Regional Jawa Bagian Timur konsisten menduduki 
peringkat 1 untuk penjualan ICONNET setiap 
bulannya. Hingga Agustus 2022, layanan ICONNET 
telah hadir di 34 dari 38 kabupaten di Jawa Timur 
atau 89% dari total wilayah Provinsi Jawa Timur.

Dalam rangka meninjau layanan ICONNET di 
Jawa Timur, jajaran Komisaris dan Direksi ICON+ 
melakukan kunjungan ke ICON+ SBU Regional 
Jawa Bagian Timur pada 9 Agustus 2022. 
Dengan komitmen untuk menjalankan serta 
mengembangkan beragam strategi secara konsisten, 
ICON+ SBU Regional Jawa Bagian Timur berharap 
dapat terus menorehkan tinta emas dalam buku 
kinerja dan capaian ICON+.

PLN Group Siap Menyongsong 
Era Industri 4.0
PT PLN (Persero) raih skor 3.5 yang merupakan 
skor tertinggi dalam asesmen INDI 4.0 Kementerian 
Perindustrian (Kemenperin). Hasil asesmen 
menunjukkan kesiapan PLN menyongsong era industri 
4.0 yang dikukuhkan dengan penyerahan sertifikat INDI 
4.0 kepada PLN dalam Indonesia 4.0 Conference & Expo 
2022, 24 Agustus 2022. 

Skor 3.5 sebenarnya adalah target yang dicanangkan 
Kementerian BUMN untuk 2024 mendatang. Penilaian 
tersebut menjadi wujud apresiasi atas langkah PLN dalam melakukan 
digitalisasi secara end to end. Capaian ini, tentunya juga menjadi semangat bagi ICON+ dalam 
memberikan layanan solusi ICT untuk mendukung terwujudnya transformasi digital di PLN.   
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Kembangkan Smart Electricity, ICON+ Dukung 
Kesiapan Infrastruktur Digital di Indonesia 
ICON+ bersama PT PLN (Persero) berpartisipasi aktif dalam gelaran seminar bertajuk “Digitalisasi 
Infrastruktur Menuju Era Masa Depan”. Seminar yang diselenggarakan Persatuan Insinyur Indonesia 
(PII) ini dilaksanakan secara hibrid pada 24 
Agustus 2022. Dalam kegiatan tersebut, 
Direktur Utama ICON+, Yuddy Setyo 
Wicaksono hadir sebagai pembicara 
di sesi panel. 

Kegiatan ini bertujuan untuk 
memberikan wadah diskusi yang 
komprehensif dalam rangka 
mendukung pembangunan 
digitalisasi infrastruktur. Dalam 
sesi panel, Yuddy menegaskan 
bahwa ICON+ bersama PLN 
telah menyiapkan rancangan 
smart electricity untuk Ibu 
Kota Nusantara (IKN).  Dalam 
hal ini, setiap pembangunan 
infrastruktur kelistrikan akan 
terintegrasi dengan jaringan 
fiber optic.

ICON+ Siap Wujudkan 
Transformasi 
Digital di Sulawesi 
Tenggara
ICON+ SBU Regional Sulawesi 
Indonesia Bagian Timur 
menggelar seminar dan 
talkshow bertema “Transformasi 
Digital Infrastruktur Menuju 
Smart City & Smart Village 
untuk Pemerintahan 
Sulawesi Tenggara”. Kegiatan 
diselenggarakan di Hotel Swiss 
Bell Kendari pada 23 Agustus 
2022. 

Kegiatan seminar dan talkshow ini 
bertujuan untuk meningkatkan awareness 
peran pemerintah daerah terhadap pembangunan transformasi digital infrastruktur 
dalam rangka menuju smart city dan smart village. Hadir sebagai pemateri utama, 
Prof. Dr. Ir. Suhono Harso Supangkat, M.Eng, Guru Besar STEI ITB. 
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ICONers Merdeka Berfoto!
Peringatan HUT ke-77 RI di ICON+ makin meriah dengan gelaran lomba foto bertema 

“Merdeka Berfoto”. Dalam tangkapan layar kamera, ICONers bebas beraksi dan 
berekspresi. Ready, set, and ... ACTION! Cekreeek….!

Juara 1: CC Disjaya Juara II:  KP Jababeka Juara II: KP Batam

 Ferro Aryo Hanendyo 
(Manager Retail 
Operation ICON+)

Achmad Zulfikar Fauzi 
(Bidang Pengembangan 
Aplikasi 1 ICON+)

Fajar Maulia Abdi
(Engineer User Interface / 
User Experience ICON+)

Kikie Soetiman 
(mohon info jabatan 
dan lokasi
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Gaya para menteri Kabinet Indonesia Maju menuai sorotan saat menghadiri upacara Hari Kemerdekaan 
ke-77 Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, 17 Agustus 2022. Dalam kesempatan tersebut, 
mereka mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah. 

Seperti peringatan Kemerdekaan tahun-tahun sebelumnya, Presiden Joko Widodo dan para tamu undangan 
hadir dengan balutan pakaian adat sebagai bentuk keberagaman budaya. 

Momen ini dimanfaatkan oleh para menteri untuk tampil beda dari biasanya. Bahkan, beberapa diantaranya 
sampai mengenakan aksesoris pelengkap. Nah, penasaran seperti apa penampilan beberapa menteri Jokowi 
ini? Simak ulasan berikut. Ada yang tampil sederhana, namun ada pula yang totalitas dengan hiasan berbagai 
aksesoris.  

Kenakan Pakaian Adat 
Saat Upacara 17-an, 

Para Menteri Kabinet Indonesia Maju 
Jadi Sorotan

1. Menteri 
Pertahanan, 
Prabowo 
Subianto

 hadir dengan balutan 
busana formal 
warna putih, lengkap 
dengan lencana yang 
dikalungkan dan peci 
hitam.

2. Menteri 
Koordinator 
Bidang 
Kemaritiman 
dan Investasi 
Indonesia, 
Luhut Binsar 
Pandjaitan juga 
hadir di upacara HUT 
ke-77 RI dengan 
mengenakan busana 
adat Bali.

3. Menteri 
Hukum dan 
HAM, Yasonna 
H. Laoly

 sukses mencuri 
perhatian dengan 
pakaian adat Bali plus 
kacamata hitam. 

4. Menteri 
Keuangan, 

 Sri Mulyani 
 tampak elegan 

memakai baju 
kurung white broken, 
dipasangkan dengan 
kain songket yang 
diselempangkan.
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7. Pakaian adat 
Papua menjadi 
pilihan Menteri 
Tenaga Kerja, 
Ida Fauziyah, 
saat hadir di Istana 
Negara untuk 
mengikuti upacra HUT 
Kemerdekaan RI. 

8. Ditemani 
istri, Menteri 
Koordinator 
Bidang 
Perekonomian, 
Airlangga 
Hartarto, 
mengenakan pakaian 
adat Yogyakarta 
berwarna biru-
keunguan yang 
dipasangkan dengan 
kain batik dan 
blangkon.

9. Menteri 
Perindustrian, 
Agus 
Gumiwang 
Kartasasmita 
juga hadir ditemani 
istri yang merupakan 
mantan model dan 
pembawa acara televisi 
Indonesia, Loemongga 
Haoemasan.

5. Nadiem Makarim yang menjabat sebagai Menteri 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 

 hadir ditemani sang istri, Franka Makarim. Mereka tampil simple namun 
tetap elegan dengan aksesoris headpiece kuning dan songket yang 
melingkar di pinggang.

10. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin 
 pun terlihat totalitas. Dia mengenakan baju adat Kalimantan lengkap dengan 

aksesoris kepala dan beberapa tambahan ornamen di tubuhnya.

6. Menteri Luar 
Negeri, Retno 
Marsudi 

 tak kalah cantik dari 
istri-istri menteri 
lainnya. Ia hadir dalam 
balutan baju bodo 
berwarna merah 
adat Bugis, Sulawesi 
Selatan.

Itu dia gaya para menteri Jokowi di HUT ke-77 RI yang sukses mencuri perhatian dalam balutan pakaian 
daerah. Menurut Anda, penampilan siapa yang paling oke?
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Data center merupakan fasilitas berupa ruang, 
bangunan, atau gedung yang berfungsi sebagai 

tempat penyimpanan data dan pengoperasian server. 
Data center juga merupakan pusat pengolahan dan 
pemrosesan data sehingga data center menjadi inti 
dari semua aktivitas data digital sebuah perusahaan. 

Dalam data center, dikenal istilah “tier”. Secara 
harfiah, tier berarti “tingkatan”. Istilah tersebut 
menunjukkan tingkatan teknologi dan keamanan dari 
data center. 

Semakin tinggi angka tier-nya, semakin tinggi 
tingkatan data center tersebut, dan tentunya 
semakin mahal pula harganya. Selain menunjukkan 
tingkat keamanan dan teknologi, tier juga menjadi 
nilai perbandingan atas kualitas kinerja infrastruktur 
suatu data center dengan data center lain. 

Istilah tier mulai dikenal di era 1990-an. Saat itu, 
klasifikasi tier berkembang di dunia industri sebagai 
sebuah standar global yang digunakan untuk 
validasi bagi pihak ketiga yang menyelenggarakan 
infrastruktur data center. 

Uptime Institute adalah organisasi yang membuat 
sistem klasifikasi sekaligus memberikan sertifikasi 
sistem tier-ing untuk data center. Sejak itu, sistem 
klasifikasi tier pun menjadi standar dalam bisnis data 
center di seluruh dunia. 

Sesuai standar dan sertifikasi Uptime Institute, 
terdapat empat tier berdasarkan teknologi, 
tingkat keamanan, serta level pelayanannya. 
Adapun pelayanan yang diberikan adalah meliputi 
maintenance, power, cooling, dan fault capabilities. 

Seiring pesatnya perkembangan digitalisasi di Indonesia, terjadi peningkatan kebutuhan 
akan infrastruktur digital yang memadai. Salah satu kebutuhan infrastruktur yang 
krusial dan vital adalah data center, yaitu fasilitas penyimpan data dan informasi 

yang bersifat rahasia dan sensitif. Karenanya, sistem keamanan—baik keamanan fisik 
maupun virtual—menjadi prioritas utama pada sebuah data center.

Tier Tingkat Keamanan 
Data center
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Tier 1: Basic Site Infrastructure
Tier 1 lazim digunakan perusahaan yang memiliki 
data center sendiri dan dioperasikan tim internal 
perusahaan tersebut. Perusahaan pengguna tier 1 
biasanya menjalankan bisnis berskala kecil dengan 
klasifikasi tingkat uptime 99.671%. Uptime adalah 
persentase pasokan listrik yang mati dalam satu 
tahun.

Data center tier 1 memiliki batas maksimal downtime 
sebesar 28,8 jam dalam satu tahun. Peralatan dan 
komponen IT hanya dioperasikan 1 jalur distribusi dan 
1 uplink per server (non-redundant). 

Tindakan preventif maintenance dilakukan dengan 
cara di-shutdown keseluruhannya. Sedangkan tingkat 
keamanan terhadap gangguan terencana atau tidak, 
bisa dikategorikan “rentan”. Untuk membangun 
fasilitas ini membutuhkan waktu yang terbilang 
singkat, yaitu maksimal 3 bulan. 

Tier 2: Redundat Site Infrastructure Capacity 
Components
Tier 2 memiliki spesifikasi seperti yang terdapat di tier 
1. Perbedaannya, tier 2 sudah dilengkapi komponen 
redundant dan memiliki sumber daya cadangan 
sehingga waktu downtime-nya lebih singkat. 

Tingkat uptime tier 2 adalan 99,741% dalam setahun, 
dengan batas waktu downtime selama 22 jam. Pada 
tingkatan ini, juga terdapat UPS (Uninterruptive Power 
Supply) dan generator back up sebagai antisipasi 
ketika terjadi pemadaman listrik. 

Dari aspek tingkat keamanan, tier 2 bisa dikatakan 
agak rentan terhadap gangguan terencana atau tidak. 
Untuk tindakan preventif maintenance, dilakukan 
shutdown pada power path dan bagian tertentu dari 
infrastruktur yang memerlukan shutdown. Dalam 
membangun dan mengimplementasikan fasilitas ini, 
diperlukan waktu maksimal 3 – 6 bulan. 

Tier 3: Concurrently Maintenable Site Infrastructure
Tier 3 mencakup seluruh komponen dan spesifikasi 
yang ada pada tier 2. Kelebihan tier ini adalah terdapat 
lebih dari satu sumber daya listrik dan jaringan (multi 
network link) sehingga syarat “no shutdown” dipenuhi 
pada tipe ini. 

Tingkat uptime-nya adalah 99,982% dengan batas 
waktu downtime hanya 1,5 jam dalam setahun. 
Tier 3 merupakan layanan data center yang umum 
tersedia di Indonesia.  Tingkat keamanannya tinggi 
karena memiliki sistem keamanan 24 jam dan lokasi 
bangunan tidak rentan terhadap bencana. 

Ketika sistem utama dipelihara (maintenance),  
beban akan dialihkan kepada sistem back up. Untuk 
membangun dan mengimplementasikan tier 3, 
dibutuhkan waktu cukup panjang, maksimal 15 – 20 
bulan. 

Tier 4: Fault Tolerant Site Infrastructure
Pada tingkatan ini, data center wajib menggunakan 
UPS dengan satu back up. Selain itu, UPS dan backup 
juga harus berada pada jaringan yang berbeda. Jika 
dianalogikan, data center tier 4 berdiri di dua kaki. 
Inilah yang membedakannya dengan tier 3. 

Seluruh komponen tier 4 sudah fault tolerant. Artinya, 
memungkinkan suatu sistem tetap berjalan normal 
walaupun ada salah satu komponen data center 
yang rusak atau tidak berfungsi. Sedangkan, tingkat 
uptime tier 4 adalah 99,995% dengan toleransi waktu 
downtime hanya 30 menit dalam setahun. 

Tier 4 memiliki tingkat keamanan tinggi yang didukung 
sistem keamanan 24 jam. Tier 4 juga tidak rentan 
terhadap gangguan, baik yang terencana maupun 
tidak. Untuk pembangunan fasilitas ini, dibutuhkan 
waktu 15 – 20 tahun.

Tier 1
99.671% Uptime
Zero redundancy

Tier 2
99,741% Uptime

Cooling and multiple power 
redundancies

Tier 3
99,982% Uptime

N+1 fault tolerance,  
multiple power sources

Tier 4
99,995% Uptime

Zero single points of 
failure,  fully redundant

DATA CENTER TIERS



Literasi 
DigitaL, 
Menangkal 
DaMpak Buruk 
Internet

Perkembangan teknologi internet menawarkan 
kemudahan masyarakat dalam mendapatkan 
dan mendistribusikan informasi. Namun 
demikian, internet juga punya sisi buruk. 

Kemudahan yang ditawarkan internet membuat 
masyarakat dihadapkan pada banjir informasi. 
Situasi ini menyebabkan masyarakat sulit 
membedakan informasi yang benar dan berita hoaks. 

Untuk mengurangi dampak berita hoaks, masyarakat 
perlu memiliki pemahaman literasi digital. Literasi 
digital merupakan kemampuan untuk mencari, 
memahami dan menggunakan informasi dari 
berbagai sumber digital dengan bijak. 

Peningkatan kemampuan literasi digital sangat 
penting di era keterbukaan informasi saat ini. Berikut 
kemampuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan 
literasi digital. 

1. Digital Culture
 Digital culture atau budaya digital membentuk 

cara seseorang berinteraksi yang mencakup 
berperilaku, berpikir, dan berkomunikasi 
memanfaatkan teknologi internet. Generasi Z 
paling sering terlibat dalam penggunaan internet 
untuk berbagai tujuan, mulai dari dari game 
online, pencarian informasi, dan hiburan. 

2. Critical Thinking
 Dalam berselancar di internet, user harus 

pintar-pintar mencerna informasi yang tersedia. 

Nah, dalam hal ini diperlukan kemampuan 
critical thinking yang mumpuni. Critical thinking 
mendorong seseorang mampu menganalisis 
dan mengevaluasi informasi serta argumen, 
melihat pola dan koneksi, mengidentifikasi 
dan membangun informasi bermakna untuk 
diterapkan pada konteks dunia nyata. 

3. Online Safety Skills
 Mengidentifikasi potensi risiko saat menjelajahi 

internet perlu menjadi perimeter bagi pengguna. 
Sebab, bila sembarangan menyebarkan informasi 
pribadi maka user dihadapkan pada gangguan 
berupa cyber bullying, sexting, pemerasan online, 
eksploitasi online, dan pembobolan rekening bank. 

4. Digital Ethics
 Etika juga diperlukan saat mengakses internet. 

Kita tidak bisa sembarangan memanfaatkan 
karya atau ciptaan orang lain yang tersaji di 
dunia digital. Ada aturan tidak tertulis yang 
harus diperhatikan pengguna. Inilah yang 
tercakup dalam digital ethics atau etika digital. 
Etika digital menciptakan budaya kepercayaan, 
tanggung jawab, integritas dan keunggulan 
dalam pemanfaatan internet. 

5. Finding information
 Kemampuan finding information atau 

menemukan informasi diperlukan untuk 
mendapatkan informasi akurat, serta 
mengevaluasi informasi yang ditemukan. 
Kemampuan ini mencakup komunikasi, 
kesadaran sosial dalam lingkungan digital, 
pemahaman tentang keamanan elektronik, dan 
penciptaan informasi baru. 

Nah, sekarang sudah tahu kan urgensi dan cara 
meningkatkan literasi digital. Dengan kemampuan 
literasi digital, aktivitas kita di internet tentunya bakal 
jadi lebih aman. 

iTIPS

Kehadiran internet mengubah cara 
manusia memperoleh informasi. 
Untuk memastikan semua aktivitas di 
ranah digital berlangsung aman, perlu 
kemampuan literasi digital. 
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