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OPTIMA GANDENG BHINNEKA PROTEKSI DATA DI INDONESIA DENGAN 
ACRONIS TRUE IMAGE 2020; AUTOMATING 3-2-1 BACKUPS 

 
5 November 2019, Jakarta – Acronis, pemimpin pasar global untuk perlindungan siber, bersama PT 
Optima Solusindo Informatika (Optima) dan Bhinneka telah meluncurkan Acronis True Image 2020 
di Indonesia pada hari ini. Acronis True Image 2020 adalah versi terbaru dari solusi perlindungan siber 
personal, yang memudahkan para pengguna melakukan replikasi data berbasis Cloud secara 
otomatis–menjadikan Acronis True Image 2020 sebagai yang pertama dengan fitur 3-2-1 backup rule 
dan direkomendasikan oleh para ahli perlindungan siber dunia. 

Kesadaran akan pentingnya menyimpan dan menjaga data digital saat ini pun terus meningkat, 
terlebih yang menyangkut kejahatan siber. Sebagai gambaran, berdasar laporan tahunan Badan 
Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun lalu, tercatat ada 12.895.554 serangan siber pada 21 sensor 
yang tersebar, sedangkan serangan malware sebanyak 513.863 kali. 

“Beberapa tahun belakangan, kesadaran akan perlindungan siber di Indonesia semakin meningkat. 
Bahkan, dalam pidato kenegaraannya pada 16 Agustus lalu, Presiden Jokowi dengan tegas 
menyampaikan bahwa Indonesia harus siap siaga menghadapi kejahatan siber sehingga kedaulatan 
data dapat diwujudkan. Hadirnya Acronis True Image 2020 merupakan jawaban atas hal ini,” ucap 
Managing Director PT Optima Solusindo Informatika (Optima), Refany Iskandar. 

Acronis True Image 2020 memadukan perlindungan data konvensional dan pengamanan siber. Ini 
menjadikan Acronis True Image 2020 sebagai satu-satunya solusi yang mencakup Five Vectors of 
Cyber Protection (lima aspek keamanan siber)–memastikan Safety, Accessibility, Privacy, 
Authenticity, and Security of Data (SAPAS). 

Tak hanya itu, fitur replikasi Dual Protection juga masih ditambah dengan lebih dari 100 kelebihan 
lainnya yang melekat pada kinerja Acronis True Image 2020 yang memang dirancang sedemikian rupa 
untuk peningkatan performa, penggunaan, dan keamanannya. 

“Saat ini kita sangat mengandalkan data, maka data pun telah menjadi aset yang berharga. Itu artinya 
pula, kita berurusan dengan lebih banyak data dan perangkat. Dalam hal ini, ancaman siber dan 
tantangan dalam menghadapinya terus meningkat. Seperti makin kompleksnya, kerumitannya, dan 
biaya yang diperlukan. Untuk itu, Acronis hadir membantu para pengguna dengan keamanan siber 
yang komprehensif, efisien, dan tentu saja aman,” tutur Founder sekaligus CEO Acronis, Serguei “SB” 
Beloussov. 

Dalam peluncuran ini, Bhinneka didapuk menjadi partner khusus Optima. Melalui kerja sama 
ekslusif ini, setiap pelanggan Bhinneka bisa langsung menikmati layanan data backup and restore 
terbaik dari Acronis True Image 2020 baik secara online di situs Bhinneka.Com, melalui telesales di 
(021) 29292828, chat dan media sosial, maupun pembelian langsung di semua gerai Bhinneka 
Store. 

“Menjadi pionir e-commerce di Indonesia, Bhinneka paham benar pentingnya segala aspek 
keamanan dan pengamanan data digital. Karena itu, merupakan kebanggaan bagi kami di Bhinneka 
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bermitra bersama Optima untuk kehadiran Acronis True Image 2020, sebagai solusi bagi seluruh 
pelanggan,” kata Chief of Platform & Omni Channel Office (COCO) Bhinneka, Vensia Tjhin dalam 
kesempatan terpisah. 

Kinerja Acronis True Image 2020 yang unik memberikan pengalaman pengamanan data yang 
mudah, efisien, dan tentu saja aman bagi pengguna perorangan, profesional perorangan 
(prosumers), dan industri rumah tangga atau UMKM. Acronis, Optima, dan Bhinneka sangat 
berharap agar kesempatan ini bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi mereka yang sangat 
peduli pada keamanan data digital. 

Kendali penuh pengamanan data 

Acronis True Image 2020 memastikan para pengguna dapat tenang dengan keamanan data digital, 
kapan pun dan di mana pun. Di versi terbaru ini, pengguna mendapatkan notifikasi tentang jaringan 
Wi-Fi yang aman digunakan untuk menjalankan proses backup; terhindar dari akses yang tidak aman 
atau mencurigakan. 

Pengguna juga tentu saja tidak ingin proses backup mengganggu kinerja komputer yang tengah 
mereka gunakan. Dengan Acronis True Image 2020, pengguna dapat mengatur pemilihan sumber 
daya, serta daya minimum yang harus tersedia agar proses backup bisa berjalan–jika daya baterai di 
bawah 40 persen, proses backup tak akan dijalankan. 

Lebih aman terhadap ancaman siber 

Sepanjang tiga tahun terakhir, Acronis True Image adalah satu-satunya solusi pengamanan data 
personal yang dilengkapi perlindungan anti malware dengan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang 
terintegrasi. Dengan fitur Acronis Active Protection, ransomware dan serangan cryptojacking dihalau 
secara real time–data yang terdampak langsung dipulihkan secara otomatis. 

Alih-alih memindai malware signatures yang telah teridentifikasi, teknologi Acronis True Image 
memantau indikasi serangan pada sistem. Pendekatan ini memberikan hasil yang lebih efektif dalam 
mendeteksi dan mengatasi serangan digital, termasuk rangkaian ransomware yang belum dikenal 
sebelumnya. Acronis True Image sendiri bahkan tercatat telah berhasil menghalau lebih dari 400.000 
serangan ransomware pada tahun lalu. 

Untuk Acronis True Image 2020 sendiri, perlindungan berbasis-AI makin ditingkatkan. Menjadikannya 
lebih efektif untuk serangan-serangan siber yang akan datang. 
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Tentang Acronis 

Acronis, pemimpin pasar global untuk keamanan siber – solusi yang meliputi Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, 
and Security (SAPAS) dengan backup, security, disaster recovery, dan enterprise file sync and share solutions yang 
inovatif dan beroperasi dalam lingkungan hibrid berbasis Cloud: di perangkat, di penyimpanan Cloud, dan lainnya. 
Diperkuat dengan teknologi AI dan otentikasi data berbasis blockchain, Acronis melindungi semua data di berbagai 
sarana, di antaranya fisik, virtual, cloud, mobile workloads, dan aplikasi. 

Dengan sekitar 500.000 pelanggan bisnis, dan komunitas global penyedia layanan berbasis API, yang terdiri atas 
pemasar, dan mitra ISV, Acronis telah dipercaya 80 persen perusahaan yang masuk dalam daftar Fortune 1000 dan 
lebih dari 5 juta konsumen. 

Acronis memiliki dua kantor pusat di Swiss dan Singapura, menjadi perusahaan global dengan kantor-kantor di seluruh 
dunia. Learn more at acronis.com. 

 

Tentang Optima 

Didirikan pada 1990, Optima dikenal sebagai perusahaan yang memberikan dukungan terbaik dengan 
jarigan reseller yang sangat luas di Indonesia. Beroperasi di tiga kota besar di Indonesia, yakni Jakarta, Bandung, dan 
Surabaya, Optima secara konsisten mendukung reseller mendistribusikan software, hardware, dan peranti terbaik di 
kelasnya. 

Optima telah menjadi perusahaan distribusi software terkemuka di Indonesia dan menjadi mitra tepercaya bagi 
perusahaan, lembaga pemerintah, dan lembaga pendidikan di Indonesia. Berpengalaman lebih dari 20 tahun, Optima 
telah mempromosikan dan mendistribusikan software terkemuka lainnya. 

 

Tentang Bhinneka  

Bhinneka merupakan pionir e-commerce di Indonesia sejak 1993, yang melayani segmen perorangan dan UMKM 
melalui toko online Bhinneka.Com maupun toko offline di beberapa kota Indonesia; melayani kebutuhan 
perusahaan melalui platform Bhinneka Bisnis di b2b.id; juga bekerja sama dengan LKPP untuk penyediaan barang 
dan jasa bagi pemerintah melalui e-Katalog meliputi perangkat, peralatan, perkakas serta solusi. Termasuk bisnis 
cetak format besar oleh Bhinneka Digital Printing Solutions (DPS), serta menghadirkan Bhinneka Solutions & 
Services untuk pengembangan teknologi. Semuanya didukung layanan pusat servis resmi. 

 

Kunjungi: 

Blog: www.blog.bhinneka.com 
Belanja Bisnis: www.b2b.id 
Belanja Retail: www.bhinneka.com 
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Narahubung: 

Irene Andrijani 
 
Marketing and Communication Head 
PT Optima Solusindo Informatika (OPTIMA) 
Pos-el: andrijanii@optima-online.com 
Telepon: 0877-8421-9890 

 

Anna Kocharova 
 
Acronis Corporate Communications Manager, APAC 
Email: Anna.Kocharova@acronis.com 
Tel.: +65 9881 7725 

 

Bhinneka 
Dragono Halim 
 
Sr Brand Communication & Public Relations 
M: 081346209760 
E: dragono.halim@bhinneka.com 

 


