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Kami mendapatkan banyak masukan yang sebelumnya di
luar jangkauan pengetahuan kami. Akhirnya kami memu-

KUSANAGI for GIO CLOUD

tuskan untuk menerapkan KUSANAGI atas bantuan Prime
Strategy. Kesimpulannya, kami merasakan sangat terbantu
oleh supporting Prime Strategy.

Kesan Setelah Implementasi KUSANAGI
Setelah penerapan KUSANAGI oleh Prime Strategy, kami pun sampai sedikit kaget oleh perubahan kecepatan server yang
meningkat secara signiﬁkan. Jujur, sebelumnya kami tidak menyangka perubahan sedrastis ini. Bahkan sempat terlintas dipikiran

■ Informasi Klien

N a m a K l i e n ： PT. Acara Indonesia Global
B i d a n g U s a h a ： Pengembang & Pengelolah Portal Informasi
W e b s i t e ： https://acara.co.id
P l a t f o r m ： KUSANAGI for GIO CLOUD

・ Tampilan dan perpindahan halaman yang lambat
・ Saat beban akses tinggi, kadang server down, tidak bisa diakses
・ Sering terjadi gangguan pada server

Kesan Setelah Menggunakan GIO CLOUD
Dengan pertimbangan bahwa pengunjung acara.co.id datang dari Indonesia, maka kami berinisiatif memindahkan website kami
ke GIO CLOUD. Pelayanan yang profesional secara langsung dari GIO CLOUD, juga sangat membantu kami untuk membenahi
kelemahan-kelemahan website kami. Di samping itu, kestabilan server di GIO CLOUD termasuk dilevel terdepan. Perpaduan sisi
positif tersebut, mungkin akan susah didapatkan pada perusahaan layanan server yang lain. Ditambah lagi, GIO CLOUD sudah
bekerjasama dengan Prime Strategy untuk penerapan KUSANAGI.

■ Efek Implementasi KUSANAGI

▶

pun, kecepatan akses meningkat sekitar 6 kali lipat. Terima kasih Prime Strategy.

Sebelum menggunakan public cloud lokal, GIO CLOUD, kami menyewa server yang secara ﬁsik berada di Amerika Serikat.

■ Kendala Yang Dihadapi

▶

kami, kenapa terlambat mengetahui KUSANAGI dan Prime Strategy. Kini, dalam keadaan struktur website kami yang masih berat

Kecepatan tampilan halaman meningkat signiﬁkan
Terbuka ruang untuk berdiskusi langsung dengan engineer KUSANAGI,
sehingga kami bisa mengerti permasalahan-permasalahan website kami

Perubahan acara.co.id Setelah Implementasi KUSANAGI
Sebelum implementasi KUSANAGI, kestabilan website kami sangat rendah. Beban akses yang semakin besar membuat website
kami makin sering down. Setelah implementasi KUSANAGI, website jadi jauh lebih cepat. Kekhawatiran website akan down saat
akses besar, menurun drastis. Kami jadi bisa lebih fokus menangani konten.

Komentar Rucky Markiano, CEO PT. Acara Indonesia Global
Kami merupakan suatu perusahaan yang menampilkan event/acara yang akan diadakan di
Indonesia dalam suatu tampilan website sekaligus untuk memperkenalkan acara-acara
tersebut kepada masyarakat luas. Seiring bertambahnya waktu, pengunjung website kami
semakin meningkat pesat, sehingga makin terasa performa website tersebut menurun
drastis, sangat lambat bahkan sering down. Saat kami berdiskusi dengan public cloud
langganan kami, mereka menyarankan untuk menggunakan Kusanagi, sebuah virtual
machine besutan Prime Strategy Group.
Singkat kata, kami pun langsung menghubungi PT. Prime Strategy Indonesia. Di luar

Struktur Server acara.co.id
Acara menggunakan nginx sebagai web server, MariaDB
Galera Server sebagai database, PHP7 sebagai bahasa
pemograman, dan WordPress sebagai CMS.
Dengan komunikasi SSL penuh menggunakan http/2, konten
utamanya adalah berupa event, sehingga menggunakan
plugin Events Calender PRO.

Tentang KUSANAGI
https//id.kusanagi.tokyo/
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dugaan kami, Prime Strategy bukan saja expert di bidang server sebagai bagian pengemFounder acara.co.id

Rucky Markiano

bang KUSANAGI, melainkan juga expert di bidang website, terutama CMS WordPress. Berbagai sajian angka-angka yang lebih bersifat teknis terkait performa portal kami, serta
estimasi perbaikan-perbaikan yang memungkikan mereka perlihatkan sehingga membuat
kami yakin akan kemampuan engineer Prime Strategy.
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