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TECH News Release:  

Edufecta, Dipercaya Menjadi Partner Pendidikan Berbasis Digital           
di Saat Pandemi 

_______________________________________________________________ 

JAKARTA, 14 Januari 2021 – PT Indosterling Technomedia, Tbk (Bloomberg Stock Code: TECH IJ), 

merupakan perusahaan teknologi informasi di bawah bendera IndoSterling Group yang menyediakan 

solusi teknologi business-to-business secara lengkap dengan visi menjadi perusahaan penyedia 

ekosistem digital terbesar di Indonesia. TECH hadir dengan beragam produk layanan pendukung 

usaha berbasis digital secara terintegrasi di berbagai sektor bisnis. Di sektor pendidikan, TECH hadir 

dengan produk unggulannya, Edufecta, sebuah platform e-learning management berbasis digital 

yang dapat disesuaikan dengan beragam kebutuhan baik untuk proses pembelajaran di institusi 

pendidikan maupun platform pendidikan dan pelatihan di perusahaan.   

Pandemi COVID19 telah merubah semua platform proses pembelajaran dari tatap muka menjadi 

daring mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Alhasil, seluruh kampus di 

Indonesia pun mengubah proses pembelajarannya dari tatap muka menjadi daring. Meski demikian, 

belum adanya platform sistem pembelajaran daring yang mudah dan efisien mempersulit kampus 

menjalankan sistem kuliah daring yang nyaman dengan platfom yang bersahabat. Edufecta hadir 

menjawab kebutuhan itu dengan portal eLearning untuk proses pembelajaran yang lebih efektif dan 

efisien. Kemampuannya dalam melayani pembelajaran daring semakin teruji setelah Asosisasi 

Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) dan PT Technomedia Interkom Cemerlang, anak usaha 

TECH, telah berhasil menandatangani Nota Kesepahaman pada hari Rabu (13/1). Dalam komunikasi 

dengan Direktur PT Technomedia Interkom Cemerlang, Aguswahyudi Steven mengatakan 

“Kerjasama ini menunjukkan kepercayaan asosiasi pendidikan terhadap sistem pembelajaran daring 

Edufecta yang dikembangkan oleh anak bangsa”. Dijelaskan Steven bahwa jangka waktu kerjasama 

ini adalah satu tahun dan berakhir pada Januari 2022. 

Lebih lanjut, Steven menjelaskan bahwa portal ini telah menggunakan kombinasi media audio dan 

visual dalam modul pembelajarannya guna meningkatkan kemudahan penggunaan dan efektivitas 

pembelajaran. Sistem pembelajaran daringnya pun telah mengadopsi metode pembelajaran 

synchronous (live interactive) serta metode pembelajaran asynchronous (recorded). Dengan ragam 

pilihan tersebut, metode pembelajaran akan dapat disesuaikan dengan kondisi infrasturuktur 

jaringan internet di setiap wilayah anggota APTISI. 
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Steven pun menambahkan bahwa untuk wilayah Jawa dan kota besar lainnya, yang infrastruktur 

jaringan internetnya lebih mumpuni dapat menggunakan metode pembelajaran synchronous 

dengan efektif. Sedangkan di luar Pulau Jawa dapat menggunakan kombinasi metode pembelajaran 

Synchronous dan Asynchronous. Kemudian untuk Indonesia bagian timur dapat menggunakan 

metode pembelajaran asynchronous. Dengan demikian, seluruh wilayah Indonesia akan dapat 

merasakan kenyamanan pembelajaran secara daring dengan kualitas yang setara dan dengan 

metode yang efektif.  

 “Kami merasa terhormat dapat memberikan solusi pembelajaran daring bagi kampus dengan 

efektif, setara dan serentak walaupun tantangan infrastruktur dan posisi geografisnya berbeda-beda 

di setiap daerah”, pungkas Aguswahyudi seraya menutup pembicaraan 

 

 

Tentang PT Indosterling Technomedia, Tbk 

PT Indosterling Technomedia Tbk adalah perusahaan dengan kegiatan usaha utama bidang teknologi informasi 
di bawah bendera Indosterling Group yang menyediakan solusi teknologi business-to-business secara lengkap. 
Perseroan didirikan tahun 2011 dengan visi menjadi perusahaan penyedia ekosistem digital terbesar di 
Indonesia yang kini hadir dengan beragam produk layanan pendukung usaha berbasis digital secara 
terintergrasi di berbagai sektor bisnis. Perseroan resmi mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia 
pada tanggal 4 Juni 2020  dengan 20% jumlah saham beredar di bursa dengan kode saham TECH.  

Saat ini TECH memiliki enam entitas anak yang mempunyai kegiatan usaha terintegrasi antara lain portal media 
kawasan Pingpoint, KarirGogo yang menyajikan informasi karir dan kewirausahaan, Mancode yang 
menampilkan pembahasan gaya hidup pria, serta Duitologi yang berfokus pada berita keuangan. TECH juga 
memiliki anak usaha yang bergerak di bidang platform direktori UMKM berbasis lokasi yaitu Lokamedia, 
dengan basis pelanggan mencapai ribuan. Selain itu, TECH menyediakan platform Sentinel, Sterling Alpha, dan 
StockMap untuk menjawab kebutuhan penyediaan solusi teknologi di sektor finansial. TECH juga menyediakan 
platform edukasi untuk perusahaan berskala besar dengan merek dagang Edufecta. TECH pun menyediakan 
aplikasi kasir online KAWN, yaitu sistem Point of Sale (POS) yang saat ini telah memiliki lebih dari 5.000 
pelanggan yang telah terdaftar. Juga memiliki anak perusahaan yang menawarkan jasa-jasa terkait bidang IT 
consulting & platform development di bawah naungan PT Technomedia Sarana Semesta. Produk-produk 
tersebut, merupakan pilar-pilar utama pendorong pertumbuhan usaha TECH, sehingga mampu menampilkan 
rekam jejak yang positif. 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: 
Sekretaris Perusahan  
Telp: (+62) 21 722 8893 
Email: corsec@indosterlingtechnomedia.com  
Website: www.indosterlingtechnomedia.com   
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Siaran pers ini disiapkan oleh PT Indosterling Technomedia Tbk. ("TECH") dan diedarkan hanya untuk tujuan informasi umum. Ini tidak dimaksudkan 
untuk orang atau tujuan tertentu dan bukan merupakan rekomendasi mengenai sekuritas TECH. Tidak ada jaminan (tersurat maupun 
tersirat) yang dibuat untuk keakuratan atau kelengkapan informasi. Semua pendapat dan perkiraan yang termasuk dalam rilis ini 
merupakan penilaian kami pada tanggal ini dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. TECH tidak bertanggung jawab atau 
berkewajiban apa pun yang timbul yang mungkin ditimbulkan atau diderita oleh siapa pun sebagai akibat dari ketergantungan pada 
keseluruhan atau sebagian dari isi siaran pers ini dan baik TECH maupun perusahaan afiliasinya dan karyawan masing-masing dan agen 
menerima tanggung jawab atas kesalahan, kelalaian, kelalaian atau lainnya, dalam siaran pers ini dan setiap ketidakakuratan atau 
kelalaian di sini yang mungkin muncul. 

Pernyataan Berwawasan Ke Depan  
Pernyataan tertentu dalam rilis ini adalah atau mungkin pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan ini biasanya berisi kata-kata seperti 
"akan", "mengharapkan" dan "mengantisipasi" dan kata-kata yang memiliki arti serupa. Berdasarkan sifatnya, pernyataan berwawasan ke 
depan melibatkan sejumlah risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan peristiwa atau hasil aktual berbeda secara material dari 
yang dijelaskan dalam rilis ini. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kondisi 
ekonomi, sosial dan politik di Indonesia; keadaan industri properti di Indonesia; kondisi pasar yang berlaku; peningkatan beban regulasi di 
Indonesia, termasuk regulasi lingkungan dan biaya kepatuhan; fluktuasi nilai tukar mata uang asing; tren suku bunga, biaya modal dan 
ketersediaan modal; permintaan yang diantisipasi dan harga jual untuk perkembangan kami serta belanja modal dan investasi terkait; 
biaya konstruksi; ketersediaan properti real estat; persaingan dari perusahaan dan tempat lain; pergeseran permintaan pelanggan; 
perubahan dalam biaya operasi, termasuk gaji karyawan, tunjangan dan pelatihan, perubahan kebijakan pemerintah dan publik; 
kemampuan kita untuk menjadi dan tetap kompetitif; kondisi keuangan, strategi bisnis serta rencana dan perbaikan kami. Jika satu atau 
lebih dari ketidakpastian atau risiko ini, antara lain, terwujud, hasil aktual dapat berbeda secara material dari yang diperkirakan, 
diantisipasi, atau diproyeksikan. Secara khusus, tetapi tanpa batasan, biaya modal dapat meningkat, proyek dapat tertunda dan 
peningkatan produksi, kapasitas atau kinerja yang diantisipasi mungkin tidak dapat sepenuhnya direalisasikan. Meskipun kami yakin bahwa 
ekspektasi manajemen kami sebagaimana tercermin dalam pernyataan berwawasan ke depan tersebut wajar berdasarkan informasi yang 
saat ini tersedia bagi kami, tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa ekspektasi tersebut akan terbukti benar. Anda tidak boleh terlalu 
mengandalkan pernyataan seperti itu. Bagaimanapun, pernyataan ini hanya berlaku pada tanggal perjanjian ini, dan kami tidak 
berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi salah satunya, baik sebagai akibatnya. 
 

 


