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Atasi Ancaman Cyber, PGN SAKA Pakai Sistem Sekuriti Blackberry
Jakarta, Indonesia – PT Saka Energi Indonesia (PGN SAKA) adalah perusahaan hulu minyak dan
gas anak perusahaan dari PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) menjadi pelanggan
pertama BlackBerry® Unified Endpoint Manager (BlackBerry® UEM). BlackBerry® UEM adalah
perangkat lunak yang memberikan manajemen end-point terpadu dan pengendalian kebijakan
terintegrasi untuk beragam tenaga kerja yang mobile.
Industri minyak dan gas termasuk pemain penting dalam perekonomian indonesia, yang berarti semua
data terkait kegiatan tersebut harus dilindungi untuk memastikan kemanan, produktivitas, dan
kepatuhan masyarakat terhadap peraturan nasional. Sektor energi adalah industri yang sangat
kompleks, membutuhkan keahlian khusus dan solusi paling aman untuk mendukung hal tersebut.
PGN SAKA menggunakan BlackBerry® UEM yang mengamankan dan mengelola semua end-points
dalam organisasi, untuk memungkinkan kerja secara mobile yang benar-benar aman. PGN SAKA
memilihi BlackBerry’s trusted enterprise solution untuk meningkatkan efisiensi operasional dan
kemampuan manajeman, staf, dan klien untuk secara aman berbagi informasi dimanapun mereka
berada. Blackberry UEM memungkinan perusahaan untuk meningkatkan keamanan kerja mobile dan
memastikan bisnis tetap aman sekaligus mengurangi beban operasionalnya.
Chief Security Officer of Blackberry, Alex Manea mengatakan, "Kami sangat antusias bermitra dengan
PGASCOM untuk menggabungkan solusi aman kami dengan keahlian mereka membantu PGN SAKA
dan perusahaan lain untuk mewujudkan tujuan transformasi digital mereka,".
Penggunaan Blackberry UEM oleh PGN SAKA merupakan hasil dari kemitraan saluran baru dengan
PT PGAS Telekomunikasi Nusantara (PGASCOM), anak perusahaan dari PT Perusahaan Gas Negara
(Persero) Tbk (PGN). PGASCOM telah bergabung dengan BlackBerry Enterprise Partner Program
(BEPP) global, yang menawarkan layanan jaringan telekomunikasi, termasuk serat optik, akses
internet, solusi bisnis dan layanan yang dikelola untuk industri minyak dan gas di Indonesia. PGASCOM
adalah perusahaan terbaru yang bergabung dengan BEPP, menawarkan layanan integrasi dukungan
dan sistem pada solusi BlackBerry Secure untuk kliennya.
Tumbur Parlindungan, Direktur Utama PGN SAKA mengatakan "Sebagai bagian dari strategi
transformasi digital, kami perlu memobilisasi tenaga kerja kami dan mendorong kepuasan serta
efisiensi dalam bisnis, dengan rasa tenang yang melindungi informasi bisnis yang sensitif dan menjaga
keamanan karyawan kami. Kami memilih BlackBerry UEM dan PGASCOM karena bersama-sama,
mereka dapat memberikan kerahasiaan informasi di setiap tingkat, dengan dukungan dan keahlian
integrasi yang benar-benar memahami kompleksitas bisnis kami. "

PT Saka Energi Indonesia (PGN SAKA) adalah perusahaan hulu minyak dan gas yang merupakan anak
perusahaan dari PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN). PGN SAKA bekerja sama erat dengan PGN
untuk memperoleh, mengeksplorasi, dan mengembangkan sumber daya gas alam dan melengkapi peran PGN
sebagai perusahaan tunggal midstream gas di Indonesia. PGN SAKA didirikan pada tanggal 27 Juni 2011.
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