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R PA

TOP 3 RPA
VENDOR
Robotic Process Automation merupakan salah satu
teknologi paling “hot” di kalangan CIO saat ini. Lalu vendor
apa yang paling top ?
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M

engejutkan! Betapa tidak, sebagai teknologi namanya bisa
dibilang paling belakangan muncul. Namun ternyata Robotic
Process Automation (RPA) ternyata menjadi salah satu
teknologi yang paling banyak diimplementasikan di kalangan pelaku
usaha di seluruh dunia termasuk oleh para CIO di Indonesia.
Dalam iCIO Community Study terkait Implementasi konsep Industri
4.0, RPA menduduki peringkat keempat setelah Mobile, Big Data
Analytics, dan Cloud sebagai salah satu teknologi yang akan dan telah
diimplementasikan di dalam organisasi dan perusahaan di Indonesia.

dengan keuntungan yang bisa didapat yakni RPA akan membantu
perusahaan mengotomasi bermacam proses bisnis yang manual
serta tetap kompatibel dengan legacy system. ”Kemampuan untuk
mengintegrasikan sistem legacy merupakan pendorong utama proyek
RPA. Dengan menggunakan teknologi ini, organisasi dapat dengan cepat
mempercepat inisiatif transformasi digital mereka, sambil membuka nilai
yang terkait dengan investasi teknologi masa lalu, ”kata Fabrizio Biscotti,
wakil presiden riset di Gartner.

Tampaknya hal ini tidak hanya terjadi di tanah air. Gartner memprediksi
total belanja RPA tahun lalu di seluruh dunia meningkat hingga 60 persen
dan tidak ada tanda-tanda akan melambat tahun ini. Artinya, tahun ini
para pemimpin bisnis, termasuk CIO akan tetap menjadikan RPA sebagai
salah satu prioritas dalam investasi teknologinya.
Padahal berdasarkan survei Deloitte kepada 400 perusahaan
global mengungkap bahwa 63 persen responden mengaku proyek
pengembangan dan pemanfaatan RPA tidak sesuai target. Bahkan
responden yang sukses mengimplementasikan RPA, mengaku ROI-nya
lebih lama dari yang ditargetkan perusahaan. Pengakuan yang tidak
berbeda jauh terungkap dalam survey dari EY, yakni 30 -50 persen
responden mengaku proyek awal mereka untuk AI tidak sesuai harapan
alias gagal.
Tetapi fakta itu tidak mampu menyiutkan nyali para pemimpin bisnis
untuk tetap mengadopsinya. Mereka berkeyakinan resikonya sepadan

• Blue Prism • UiPath • Automation Anywhere

Tiga Vendor Utama RPA
Lalu, vendor RPA apa yang menjadi favorit para CIO? Nomor satu adalah
UIPath, startup yang tahun lalu memperoleh suntikan dana sekitar
US$568 juta Salah satu alasan UIPath menarik begitu banyak menarik
perhatian adalah karena tingkat pertumbuhannya yang luar biasa.
Bayangkan saja jika pada 2017, revenue-nya naik US$15,7 juta, dan tahun
lalu melesat lagi sebesar 629.5% menjadi US $114.8 juta pada 2018 dan
menguasai pasar RPA hingga 13.6%. Startup RPA favorit kedua adalah
Automation Anywhere, yang tahun lalu mendapatkan suntikan dana
US$ 300 juta dari SoftBank dengan valuasi US$ 2,6 miliar. Soal revenue
Automation Anywhere tumbuh dari US$74 juta pada tahun 2017 menjadi
US$108,4 tahun lalu atau tumbuh sebesar 46,5 persen dan menguasai
12,8 persen pasar RPA.
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Diposisi ketiga ada BluePrism yang muncul kepublik pada tahun 2016 dan
tahun lalu menjual sahamnya senilai US$130 juta untuk mendapatkan
dana segar. Revenue Blue Prism tumbuhdua kali lipat dari US$34,6 juta
pada tahun 2017 menjadi US$ 71 juta tahun lalu dan menguasai 8,4
persen pasar.
Dalam Gartner Peer Insights ketiga vendor itu menjadi favorit, karena
dinilai memiliki skalabilitas yang lebih baik, mudah di kustomisasi,
memberikan kemudahan untuk diintegrasikan dengan legacy sistem,
tidak rumit dalam penggunaan (easy of use) dibandingkan dengan
produk dari vendor RPA lainnya.

July 2019 | iCIO Magazine

July 2019 | iCIO Magazine

17

18

July 2019 | iCIO Magazine

July 2019 | iCIO Magazine

19

20

July 2019 | iCIO Magazine

July 2019 | iCIO Magazine

21

22

July 2019 | iCIO Magazine

July 2019 | iCIO Magazine

23

NEWS HIGHLIGHT

24

July 2019 | iCIO Magazine

Faktanya, teknologi saat ini telah menjadi sebuah platform
untuk membangun daya saing dan pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan. Karena itu menjadi salah satu tugas
utama dari regulator untuk membuat berbagai aturan
yang pro pada perkembangan teknologi dan hal ini dapat
dilakukan dengan baik melalui kebijakan yang selaras
dengan keunikan tantangan dan peluang yang dibawa
oleh perkembangan teknologi. Tetapi mengapa bagi
sebagian praktisi teknologi melihat kebijakan seringkali
lihat tidak antisipatif terhadap perkembangan teknologi?
Lalu bagaimana kita bisa mendorong regulator agar bisa
membuat policy yang bisa mendorong pengembangan
teknologi dan pemanfaatannya? Terlebih saat era Industry
4.0 telah di depan mata

P

elaku bisnis memerlukan penerapan konsep Industry 4.0
untuk bisa bersaing ditingkat global dan kesuksesan inisiatif
Making Indonesia 4.0 yang digagas pemerintah membutuhkan
kemauan dan peran pelaku bisnis. Jika pemerintah dan para pelaku
bisnis sudah memiliki pandangan yang sama, seharusnya percepatan
perkembangan industri di Indonesia yang masih tertinggal dengan
banyak negara lain tinggal persoalan waktu, jadi mengapa kita di sini
masih berdebat soal masa depan daya saing industri kita di pentas
global?
Persoalannya, data menunjukkan kenyataan lain. Pada pertengahan
2017, Cisco mengungkapkan hasil risetnya: IoT Value: Challenges,
Breakthroughs, and Best Practices; tentang pengakuan perusahaanperusahaan bahwa 76 persen dari implementasi Internet of
Thing (IOT) yang mereka lakukan gagal, dan sebagian besar dari
mereka mengatakan bahwa inisiatif IOT sangat indah diatas kertas,
namun di dalam prakteknya jauh lebih kompleks dari yang mereka
bayangkan. Awal Juli tahun lalu, Gartner mempublikasikan untuk
pertamakalinya 2018 Magic Quadrant for Industrial IOT, yang
memasukkan vendor-vendor platform IoT yang memasok perusahaan
dari berbagai industri, seperti transportasi, manufaktur, utiliti, dan
sumber daya alam. Dan highlight-nya adalah belum ada vendor yang
“jagoan” dalam soal eksekusi - dengan kata lain semuanya masih
menjadi “macan kertas” saja.
Sebagai perkumpulan Chief Information Officer dan eksekutif di
bidang teknologi informasi dan komunikasi, iCIO Community fakta
itu tidak mengejutkan karena itulah persoalan yang dihadapi mereka
sehari-harinya dalam mengimplementasikan teknologi. Dan teknologi
hanyalah salah satu faktor karena sejatinya Industri 4.0 adalah
berbicara tentang implementasi teknologi automasi dan pertukaran
data dalam bidang industri dan itu tidak melulu persoalan teknologi
melainkan terkait keseluruhan ekosistem teknologi informasi dan
komunikasi di Indonesia.
Dalam Focus Group Discussion Top 5 Issues of ICT Ecosystem Indonesia
to Address to Maintain Economic Growth yang diselenggarakan iCIO
Community dan difasilitasi oleh Universitas Indonesia pada 2017
terungkap ada lima isu lima isu utama ekosistem ICT di Indonesia
tersebut menjadi tantangan bagi CIO di Indonesia yang dianggap CIO
memiliki dampak yang cukup besar terhadap keseluruhan aktivitas
bisnis dan komersial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan
pertumbuhan. Implikasi dari kelima isu tersebut juga sangat jelas

dengan hilangnya berbagai peluang secara signifikan termasuk
peningkatan daya saing industri yang ingin diatasi melalui penerapan
Industry 4.0.

Kesenjangan ketersediaan infrastruktur ICT
Ketersediaan infrastruktur ICT di pulau Jawa dan Bali sudah sangat
memadai, namun tidak demikian dengan di Sumatra, Kalimantan,
dan Sulawesi yang perlu ditingkatkan, sementara itu wilayah Nusa
Tenggara, Maluku, dan Irian perlu mendapatkan khusus karena lebih
jauh tertinggal.
Untuk mengatasi kesenjangan tersebut perlu adanya insentif khusus
untuk melibatkan lebih banyak sektor swasta untuk menopang
keberadaan operator seluler dengan model manage services yang
selama ini seperti diberi beban sendirian untuk mengatasi. Insentif
perlu diberikan dalam bentuk misalnya kemudahan mengakses kredit
perbankan

Pengembangan talenta tenaga terdidik ICT
Keterbatasan ketersediaan sumber daya manusia menjadi faktor
yang harus dibenahi dalam ekosistem ICT di Indonesia agar sukses
dalam pengimplementasian konsep Industry 4.0. Beberapa cara
perlu ditempuh untuk meningkatkan jumlah generasi muda yang siap
memasuki era Industry 4.0 dengan cara mulai Diperkenalkannya sistem
pendidikan berbasis outcome based learning, dimana ditekankan
kemampuan skill yang diikuti dengan pendidikan sertifikasi.
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Selain itu peningkatan kerjasama antara industri dengan perguruan tinggi
melalui kegiatan Kerja Praktek dan Magang kepada calon lulusan dalam
mengaplikasikan ilmu yang didapat dibangku perguruan tinggi pada
kegiatan real dalam dunia kerja harus digenjot lagi. Di sisi industri juga
harus mau lebih sering lagi memberikan sharing knowledge kepada dunia
pendidikan melalui kuliah tamu termasuk juga peningkatan komunikasi
antara perguruan tinggi dan akademisi untuk dapat mengantisipasi tren
kebutuhan dunia kerja.

Kebutuhan akan standar pertukaran informasi / information
exchange
Pertukaran data merupakan komponen penting dalam Industri 4.0. Karena
itu persoalan belum adanya standar pertukaran informasi (information
exchange) harus menjadi salah satu agenda utama perjalanan menuju
era industrialisasi ke empat tersebut.
Dalam berbagai model kegiatan bisnis modern, bahkan transfer informasi
tradisional (yang berjalan satu arah saja/monolog) tidak lagi memadai
dan diperlukan mekanisme pertukaran informasi (infomation exchange)
yang bersifat dialog dua arah. Oleh karena itu, metode translasi informasi
yang selama ini dilakukan untuk memenuhi kriteria dan standar acuan
transfer informasi tidak dapat lagi diterapkan. Terlebih lagi apabila proses
pertukaran informasi ini dilakukan oleh lebih dari dua pihak dan sehingga
memerlukan penentuan standar jenis informasi, format data dan struktur
semantik informasi yang dipertukarkan.

dan peraturan yang terkait dengan Data Recidency dan Data Privacy antara
lain: Penegakan hukum terkait tindak pidana di bidang perlindungan &
transaksi elektronik yang belum efektif dan menyeluruh; Belum adanya
regulasi yang membahas koordinasi keamanan informasi lintas sektor;
Belum adanya kebijakan dan kerangka kerja keamanan informasi di
setiap sector; Belum adanya tata kelola penerapan manajemen risiko
keamanan informasi; masih kurangnya SDM yang berkompeten di
sektor-sektor kritikal dan juga masih dominannya penggunaan teknologi
asing, terutama di core infrastructure-nya, begitu juga di dalam platform
teknologi keamanan informasi.
Memahami tingkat risiko keamanan informasi pada sistem elektronis
merupakan hal yang penting sebelum dapat menentukan langkahlangkah pengamanan. Tidak setiap sistem memiliki tingkat risiko yang
sama dan tentunya membutuhkan tingkat pengamanan yang sama.
Untuk itu pemetaan tingkat kekritisan sistem berdasarkan risiko yang
dapat ditimbulkannya bila mengalami gangguan menjadi hal yang
penting juga di dalam upaya menjaga keamanan informasi.
Kajian risiko ini akan menetapkan sektor mana saja yang merupakan
bagian dari Critical Information Infrastructure, yang merupakan sistem
informasi kritis yang mempengaruhi sektor-sektor strategis. Insiden yang
dialami sektor ini akan dapat menggangu perekonomian dan kepentingan
nasional karena memiliki interdependency yang tinggi.

Perspektif CIO

Selain standar informasi, ternyata terdapat faktor teknis implementasi
pertukaran informasi yang membutuhkan perhatian pihak stakeholder/
regulator. Diperlukan pembaharuan peraturan terkait informasi yang
memungkinkan teknis penerapan pertukaran informasi dilakukan tanpa
melanggar peraturan-peraturan yang berlaku.

Mengadopsi teknologi dalam transformasi bisnis menuju Industry 4.0,
baik sebagai respon terhadap faktor internal maupun internal bisnis
tetap harus menghitung matang tingkat pengembalian investasinya.
Apalgi terkait industri 4.0 yang melibatkan teknologi-teknologi baru yang
perlu investasi tidak sedikit.

Isu Strategis di bidang data residency
dan data privacy

Dalam studi yang dilakukan iCIO Community baru-baru ini terkait
perspektif CIO terkait peta jalan Industry 4.0, mereka mengharapkan
peran yang lebih banyak dari pemerintah. Dalam skala prioritas mereka
menyebut tiga hal yakni pertama Insentif dan Kebijakan Pemerintah
yang benar-benar memfasilitasi transformasimenuju Industry 4.0. Kedua
Peningkatan kolaborasi dengan sektor swasta untuk mengatasi berbagai
isu melalui pertemuan yang diadakan secara regular. Dan ketiga adalah
komitmen untuk melakukan investasi dan mendorong pembangunan
infrastruktur di seluruh negeri mulai broadband hingga sensor untuk
semakin meningkatkan konektivitas.

Dalam beberapa waktu terakhir ini kita menyaksikan dalam berbagai
media terkait dengan berbagai serangan dan ancaman dunia cyber yang
semakin meningkat dan semakin beragam jenisnya. Tentunya situasi ini
harus diimbangi dengan kesiapan untuk meminimalisir dampak negatif
dan kerusakan yang terjadi. Terutama dengan makin tumbuhnya berbagai
teknologi baru di era Industry 4,0 yang melibatkan data yang massif (big
data) seperti Internet of Things, dan berbagai Layanan Online.
Perlu segera dipersiapkan di sektor peraturan (policy/regulation), namun
juga kesiapan di sisi kelembagaan (institution) dan kesiapan sumber
daya manusia (people). Sehingga diharapkan teknologi informasi dapat
mendukung peningkatan produktifitas bangsa Indonesia sebagai bagian
dari komunitas masyarakat global.
Hal lain yang juga tidak boleh ditinggalkan adalah masih dijumpainya
sejumlah tantangan dalam soal implementasi perundangan, tata kelola,
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Harapan ini disampaikan mengingat karena sebagian besar teknologi
Iyang termasuk di dalam framework Industri 4.0 belum banyak digunakan,
dan tidak sedikit yang mungkin enggan menjadi pengguna pertama tanpa
adanya dukungan dan kepastian dari pemerintah melalui insentif khusus.
Ini tentu sebanding dengan resiko yang harus ditanggung dan tentu saja
tidak setiap perusahaan memiliki pemimpin yang siap memperjuangkan
dan mensponsori inovasi dalam menghadapi hasil yang tidak pasti atau
kurang nyata.
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Dewasa ini, di kalangan praktisi keamanan informasi
kembali menghangat pembicaraan soal relevansi
penetration testing (Pentest). Tidak sedikit yang
berpendapat bahwa pentest sudah tidak dibutuhkan lagi.

S

ejatinya, perdebatan itu bukanlah hal baru. Sejak beberapa tahun
lalu relevansi pentest mengundang pertanyaan sejumlah pihak,
khususnya di kalangan yang terkait dengan persoalan keamanan
informasi. Setidaknya ada dua alasan yang menjadi latar belakangnya:
pertama, semakin canggih dan up to date-nya inovasi teknologi yang
membuat celah (vulnerability) jaringan makin minimal, dan kedua, pentest
sebagai teknik pengujian sistem ini sudah menjadi semakin mainstream
dan ‘hanyalah’ merupakan cara untuk mengetahui kerentanan atau
kelemahan jaringan, sistem, aplikasi, dan website dan pada ujungnya
adalah menuntut investasi lebih untuk meminimalkan kemungkinan
hacker mengambil keuntungan atau mengganggu confidentiality,
integrity, dan availability system. Pentest adalah pemborosan!
Di sisi berlawanan, pihak yang menganggap pentest ini masih diperlukan
juga memiliki argumen yang kuat yakni soal regulasi dan makin seringnya
terjadi kasus insiden keamanan informasi dengan nilai kerugian yang
semakin membesar.
Menurut Fikri Muhamad Arifin, security consultant PT Inovasi Informatika
Indonesia, dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir saja setidaknya
kita bisa menyebut sejumlah insiden, seperti serangan siber yang
menimpa di Bank of Valletta, bank yang memegang hampir setengah
dari seluruh transaksi bank di Negara Malta. Pada kasus tersebut hacker
berhasil masuk ke sistem bank dan melakukan transaksi senilai 14,7 juta
USD, hingga akhirnya pihak bank memilih untuk mematikan sementara
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operasi bisnis mereka.
Sementara di Indonesia lanjut Fikri adalah pembobolan salah satu
e-commerce terbesar di Indonesia dan menjual data-data pengguna.
Sang hacker berhasil menjual lebih dari empat juta data pribadi pengguna
melalui situs selly.gg. Data yang terjual berupa nama, alamat email,
nomor handphone, dan alamat, diketahui kemudian bahwa data yang
dicuri bersumber dari celah pada salah satu fitur e-commerce tersebut.
Terakhir lagi-lagi e-commerce di Indonesia kembali mengalami peretasan
dan mengakibatkan 14 juta data pengguna berhasil dicuri dan kemudian
dijual di Dream Market, salah satu situs Online Market di Deep Web.
Dari sisi regulasi menurut Fikri, saat ini pentest sudah menjadi syarat
wajib untuk beberapa organisasi dan institusi agar mendapatkan izin
usaha. Contohnya adalah industri perbankan yang harus mengikuti
regulasi OJK, dan salah satunya yaitu sesuai dokumen Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang “Pedoman Penerapan
Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank
Umum”. Dikutip dari dokumen No. 21/SEOJK.03/2017: “Pengujian
penetrasi (penetration testing) terhadap jaringan intern dan ekstern
secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun”.

Celah Baru
Makin canggih dan up-to-date-nya tekologi memang menjadikan celah
atau kerentanan dari sisi jaringan mulai berkurang. Meski begitu, seiring
maraknya aplikasi saat ini juga membawa celah/risiko baru. Sebagai
contoh bisa disebutkan seperti Cross Site Scripting, SQL Injection,
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sampai Command Injection. Menurut Fikri berdasarkan pengalamannya
melakukan pentest di sejumlah perusahaan celah atau kerentanan di
level jaringa memang semakin berkurang, namun sebaliknya ditingkat
aplikasi justru makin meningkat. “Pada project pentest di beberapa
perusahaan, kami menemukan banyak hal menarik dan sering kali
diabaikan oleh developer. Padahal hal ini bisa menghadirkan resiko serius
pada perusahaan,” ungkap Fikri.
Sebagai contoh program promosi yang banyak dilakukan perusahan
saat ini dengan memberikan iming-iming redeem bonus poin. Biasanya
poin dikumpulkan dari setiap transaksi di aplikasi pengguna. Dengan
melakukan pentest di aplikasi tersebut Fikri berhasil mengumpulkan poin
secara cuma-cuma dengan menggunakan bot. Contoh lain ditemui Fikri
di sektor transportasi dengan terjadinya kasus penggantian booking
kursi oleh penumpang secara online. “Pengimplementasian session
management yang kurang tepat, membuat saya bisa mengeksploitasi
celah tersebut serta mudah mengakses dan mengubah informasi
pelanggan yang telah melakukan check-in melalui aplikasi,” ungkap Fikri.
Menurut FIkri hal ini disebabkan oleh karena para praktisi keamanan TI
tidak betul-betul memahami metodologinya. Para pentester itu jelas
Fikri sangat mengandalkan dan bergantung pada tool yang menawarkan
berbagai kemudahan, yang akhir-akhir ini juga semakin banyak tersedia di
pasar seperti Nmap, Nessus, Cain&Abel, Metasploit, dan lain sebagainya.
“Dan jika ini terus terjadi saya juga sepakat nantinya profesi pentester
ini akan mati, karena perusahaan tidak akan mau lagi berinvestasi untuk
melakukan pentest,” tegas Fikri.

Masa Depan Cerah
Agar bisa tetap relevan, pentester memang tidak boleh puas dan merasa
cukup mengandalkan fitur ‘scan now’. Bagi Fikri, pentest sejatinya bukan
soal tool, secure coding, atau vulnerability scan, melainkan akumulasi
pengalaman, pola pikir, dan metodologi yang dikuasai pentester. “ Ke
depan pentester justru akan semakin dibutuhkan,” kata Fikri.
Betapa tidak? Tentu terjadi kehebohan di kalangan praktisi keamanan
informasi oleh kemunculan “mirai botnet”, malware yang menargetkan
perangkat IoT seperti printer, cctv, IP phone, dan lain-lain beberapa
tahun lalu masih hangat dalam ingatan. Semua perangkat yang terinfeksi
digunakan untuk melangsungkan serangan denial of service pada target
yang ditentukan. Bagaimana nanti bentuk ancaman pada tahun 2020,
2025, dan 2030? Tidak hanya pada IoT, jika sekarang pengeksploitasian
celah masih terbatas pada server, aplikasi, dan jaringan, dapat dipastikan
ke depan akan semakin kompleks. Pentest harus dilakukan untuk
‘menutup lubang’ yang dibawa bersama teknologi terbaru seperti,
artificial intelligence, machine learning, dan lainnya.

Membangun The Real Pentester
Saat ini untuk melakukan pentest, perusahaan umumnya menggunakan
jasa konsultan keamanan informasi. Berapa biaya yang harus disiapkan
perusahaan jika semakin banyak teknologi dan aplikasi yang dimilikinya?
Sebagai gambaran, saat ini ongkos untuk mendapatkan layanan ini
berkisar antara Rp. 50 juta - 500 juta, tergantung cakupan pentest yang
ingin dilakukan. Mahal? Itu relatif.

Karena itu menurut Fikri perusahaan layak mempertimbangkan
untuk membangun tim pentest internal di dalam perusahaan. Muncul
pertanyaan bagaimana membangun tim pentest yang siap dan bisa
tetap relevan dengan perkembangan teknologi? Bagi Fikri, salah satu
yang paling penting adalah membentuk dan mengimplementasikan Blue
Team dan Red Team secara tepat agar bisa menjadi salah satu cara untuk
membantu perusahaan dalam mengamankan aset secara konsisten.
Pentester akan menjadi bagian dari Red Team dan mulai melakukan
testing/simulasi penyerangan terhadap infrastruktur, jaringan, dan
aplikasi, sedangkan Blue Team bertugas untuk memberi pertahanan,
konfigurasi firewall, pemasangan sensor di ids/ips, dan lain-lain. Dengan
begitu, perusahaan dapat memastikan bahwa semua aspek TI mereka
menjadi lebih aman.
Singkatnya ,jangan pernah merasa cukup dengan hasil yang didapat dari
pentest Internal Red Team maupun hasil dari para penjual jasa keamanan,
karena celah keamanan akan terus bermunculan dan tidak ada pentester
yang sempura, setiap penetration tester pasti memiliki metode dan
pendekatan yang berbeda, itulah alasannya kenapa para perusahaan
besar seperti e-commerce dan financial company tidak pernah berhenti
melakukan pentest. Anda punya aset? pentest, pentest lagi, pentest terus!”.
“long live pentest!”
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Artificial intelligence sudah ada di tengah-tengah kita
dan pelaku bisnis yang ingin punya daya saing mulai
mengadopsinya. Bagaimana dengan Anda?

S

ebagai makhluk sosial, manusia sudah terbukti sangat efektif
untuk saling berkolaborasi selama ribuan tahun. Hasilnya? Kita
semua tahu, dengan saling berkolaborasi manusia mampu meraih
berbagai pencapaian yang jauh melampaui apa yang mampu diraihnya
sebagai individu. Tetapi, kita semua juga paham ada banyak kendala dan
batasan yang secara alami memang di luar kemampuan manusia untuk
mengatasinya. Sebagai contoh kebanyakan dari kita tidak bisa bereaksi
kurang dari 0.1 detik, menguasai lebih dari 10 bahasa, dan mengerjakan
banyak hal secara bersamaan. Daftarnya masih bisa sangat panjang,
silakan ditambahkan sendiri.
Artificial intelligence (kecerdasan buatan) memberi kesempatan pada kita
untuk menghadirkan kemampuan super human yang bisa dimanfaatkan
untuk meningkatkan pemahaman kita akan alam semesta dan tentu saja
evolusi manusia di masa depan!.
Karena itu, pelaku bisnis mana yang tidak mau memiliki kemampuan
“super human” di dalam perusahaannya? Dengan memiliki dan
memanfaatkan kecerdasan buatan, bisnis diyakini akan punya
keunggulan kompetitif dibandingkan dengan para pesaingnya karena
mereka bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan perusahaan yang
tidak menggunakan kecerdasan buatan (AI).
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Pada tingkat strategis, bisnis membutuhkan AI untuk membantu
memahami dunia baru di mana jumlah data yang dihasilkan sangat
besar dan sebagian besar bisnis tidak memiliki kemampuan untuk
memprosesnya secara manual. AI akan membantu bisnis memproses
informasi sehingga bisa memperoleh nilai dan insight dari data yang
mereka kumpulkan untuk meningkatkan kinerja bisnis.
Mengutip Gartner, Inc. 2019 CIO Survey, jumlah perusahaan, khususnya
skala enterprise yang mengimplementasikan AI meningkat 270 persen
dalam empat tahun terakhir atau tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu.
“Empat tahun lalu , implementasi AI masih sangat jarang, dan hanya 10
persen dari responden yang mengungkapkan bahwa perusahaannya
telah men-deploy AI. Tahun ini , meningkat 37 persen atau melonjak 270
persen dibandingkan empat tahun lalu,”kata Chris Howard, distinguished
research vice president, Gartner.
Meski begitu dari survei Gartner juga terungkap bahwa 37 persen
perusahaan masih berusaha mendefinisikan strategi AI-nya dan 35
persen masih kesulitan untuk mengidentifikasi use case yang tepat. Hal
ini memang menjadi persoalan yang pelik, karena untuk bisa melakukan
investasi CIO harus punya business case yang solid.
“Business case proyek AI sangat rumit untuk dikembangkan karena biaya
dan manfaatnya lebih sulit untuk diprediksi daripada kebanyakan proyek
TI lainnya,” jelas Moutusi Sau, principal research analyst at Gartner.
“Tantangan utama lain untuk proyek AI termasuk soal kompleksitas,

July 2019 | iCIO Magazine

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
ketidakjelasan, dan ketidakpastian yang tidak ditemukan pada teknologi
standar lainnya.”
SIngkatnya, tidak akan pernah ada dua perusahaan yang akan mengadopsi
teknologi yang menjadi tren dengan jalan dan cara yang persis sama. Setiap
perusahaan memiliki tujuan atau target, keunggulan, dan kelemahan
yang berbeda-beda dan unik yang harus dipahami, dimanfaatkan, dan
diatasi dalam perjalanannya melakukan transformasinya.

pekerjaan-pekerjaan yang bersifat repetitif kepada pasien yang jumlahnya
banyak bisa tetap dilakukan secara bersamaan. Baik dokter maupun
pasien sangat diuntungkan dengan pemanfaatan AI ini, Jika pasien bisa
mendapatkan layanan yang lebih cepat, dokter terhindar dari kelelahan
baik fisik maupun mental yang seharusnya tidak boleh dialami seorang
dokter.

AI di Industri Layanan Kesehatan
Personal AI Analyst:
Tidak semua orang bisa berobat ke dokter atau rumah sakit setiap saat.
Personal AI Analyst (PAA) dilengkapi dengan algoritma penasehat yang
dirancang untuk bisa memahami kondisi tubuh manusia yang kompleks
dan sekaligus memberikan rekomendasi medis yang diperlukan. PAA
bahkan bisa mengirimkan notifikasi peringatan dan alarm medis. Sangat
mungkin di masa mendatang, AI akan dapat sepenuhnya merawat
seseorang bahkan tanpa adanya pengawasan manusia. Bahkan tidak
tertutup kemungkinan nantinya bisa dilengkapi dengan voice yang berisi
nasihat-nasihat yang bersifat motivasional untuk kehidupan seharihari. PAA juga bisa bertindak sebagai personal trainer kesehatan untuk
penggunanya.
Health Care Bots
Bot untuk layanan kesehatan ini akan memberikan panduan yang cukup
untuk membantu pasien memantau jadwal konsultasi atau waktunya
memeriksakan kesehatan. Dengan demikian dengan bot ini rumah sakit
sebagai penyedia layanan kesehatan juga bisa merasakan manfaatnya
yakni lebih efisien dan mudah melakukan penagihan, penjadwalan, dan
melakukan pembayaran. Dan pada dengan adanya Bot ini baik rumah
sakit maupun pasien diuntungkan dengan peningkatan proses pelayanan
kesehatan secara keseluruhan.
Robot Operasi
Robot operasi saat ini kehadirannya mulai mulai menjadi pertimbangan
para penyedia layanan kesehatan. Dengan robot ini tugas dokter,
khususnya dalam melakukan operasi kepada pasien, terutama bagian
dalam tubuh pasien yang sulit dilakukan secara manual akan terbantu
bahkan bisa digantikannya. Robot ini diprogram khusus sehingga bisa
dimasukkan ke dalam tubuh pasien dan kerjanya di monitor oleh dokter
melalui layar. Pemindaian (scan) dan gambar dari titik-titik sensitif tubuh
dapat diambil dengan lebih cepat, akurat, mudah dan tentu saja aman.
Advanced Analytic and Research
Saat ini teknologi AI telah dan mulai digunakan mendeteksi kelainan
yang terjadi pada tubuh manusia. Bahkan berbagai kelainan yang lolos
dari pemantauan X-Ray dan MRI bisa terdeteksi dengan menganalisisnya
di bawah program berbasis AI. Kelainan ini kemudian akan didiagnosa.
Ke depan sedang diteliti kemungkinan mengembangkan pemanfaatan
teknologi AI ini untuk juga bisa sekaligus memberikan solusi untuk
berbagai masalah kesehatan dengan lebih cepat.
Asisten Dokter
AI juga mulai dirancang untuk membantu kerja dokter dan bukan
untuk menggantikannya. Adalah manusiawi, jika dokter sangat sulit
bisa memberikan layanan kesehatan untuk banyak pasien pada waktu
bersamaan. Untuk inilah teknologi AI dimanfaatkan. Dengan demikian

Diagnosa Cepat dan Akurat
AI memiliki kemampuan untuk melakukan diagnosa yang cepat dan
akurat untuk banyak penyakit. Ini dikarenakan AI memiliki kemampuan
untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan mendeteksi pola yang tidak
dapat dideteksi oleh peralatan dan teknik medis yang digunakan saat ini.
Robot Terapi:
Selama dalam perawatan, seorang pasien biasanya perlu tinggal di tempat
perawatan untuk waktu yang cukup lama. Dan pastinya akan sangat
membosankan. Robot berbasis AI akan dirancang khusus untuk bisa
memeluk atau dipeluk pasien. Ini akan sangat mengurangi ketergantungan
pasien pada layanan sosial
Bantuan dan Layanan Kesehatan Online
Saat ini penelitian terkait pemanfaatan AI untuk memberikan perawatan
kesehatan secara online terus dilakukan. Jika berjalan sesuai rencana,
nantinya biaya perwatan kesehatan bisa ditekan dan menjadi lebih
murah. Pasien pun bisa dengan lebih mudah mengaksesnya dan persoalan
minimnya fasilitas kesehatan secara fisik di daerah-daerah terpencil yang
selama ini banyak menjadi kendala bisa teratasi.
Functional & Physical Displacement
Tubuh manusia mungkin kehilangan sebagian dirinya baik secara
fisik maupun fungsinya, baik disebabkan oleh kesengajaan maupun
kecelakaan. Tangan atau kaki robot yang didukung oleh kecerdasan
buatan dapat dipasang dan berfungsi seperti tubuh aslinya. Khusus soal
organ tubuh yang kehilangan fungsinya, jika itu terhubung ke otak kanan,
AI dapat membuatnya bekerja lagi dan memastikan koneksi antara otak
dan organ tersebut bisa berfungsi kembali. Memang saat ini teknologi ini
masih relatif baru dan mahal, namun tidak tertutup kemungkinan seiring
berjalannya waktu dan semakin matangnya teknologi ini harganya bisa
lebih dijangkau lapisan masyarakat yang lebih luas.
Asisten Alzheimer
Sebagaimana kita ketahui selama ini, Alzheimer adalah penyakit yang
proses perkembangannya sangat lama, pada tahap awal tidak setiap orang
bisa menyadarinya, hingga pada akhirnya penderita akan mengetahuinya
ketika sudah kronis. Dengan bantuan yang tepat penderita Alzheimer
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tingkat lanjut pun bisa tetap melakukan interaksi sosial sebanyak
mungkin. Program-program khusus berbasis AI dapat dirancang menjadi
sebuah sistem yang terhubung dengan pikiran manusia dan menjadi
pengganti sehingga memungkinkan orang untuk tetap berkomunikasi.

genggam kita yang bisa dilakukan update tanpa harus pemiliknya dating
ke “service center” melainkan cukup melalui internet. Internet juga akan
menjadi aset utama industri otomotif. Melalui inovasi ini dipadukan
dengan teknis AI, melakukan update berbagai fitur di dalam mobil
menjadi semakin mudah dan cepat dilakukan.

AI di Industri Otomotif

Infotainment Systems
In-Car Entertainment, ICE atau In-Vehicle Infotainment, sekarang ini bisa
di enabled dengan teknologi AI. Memang masih sangat terbatas pada
mobil-mobil premium, tetapi pasti nantinya mobil-mobil kebanyakan juga
akan dilengkapi fasilitas ICE yang memungkinkan pemilik mobil membuat
personalisasi hiburan sesuai dengan selera dan kesukaannya

Driver-Assistance:
Mobil otomatis dikembangkan untuk membantu kita mengemudi melalui
sensor yang digunakannya. Fitur-fitur baru yang diinduksi dalam mobil
mengambil alih sejumlah pekerjaan pengemudi. Karena itu mobil bisa
terus melaju walaupun pengemudi off untuk sementara waktu.

Kemampuan Geo-Analitik
Melalui pengembangan sistem, pemilik mobil atau alat transportasi
lainnya bisa memonitor tujuan atau rute kendaraan. Sistem ini saat ini
semakin banyak dipakai perusahaan transportasi dan dimanfaatkannya
sebagai perangkat yang bisa menghubungkan semua kendaraan yang
dimiliki. Selain untuk memonitor, sistem ini juga bisa dipakai untuk
memandu ke tujuan. Dengan perkembangan teknologi AI perusahaan bisa
meningkatkan sistem ini sehingga punya kemampuan untuk mendeteksi
berbagai kendala yang mungkin dihadapi kendaraan sehingga langkah
antisipasi sudah dipersiapkan sebelumnya.

Security Advances
Sistem Advance Vehicle Security yang menggunakan sistem GPS dan GSM
untuk mencegah pencurian dan untuk menentukan lokasi pasti kendaraan
sekarang sudah bisa dilengkapi dengan AI. Karenanya sistem ini mampu
memberikan informasi kepada pemiliknya akan adanya ancaman yang
terdeteksi didekatnya. Diinjeksikan dengan sensor suara, sistem ini hanya
bisa bekerja dengan suara yang dikenalinya.
Transportasi
Semi-Automated, AI belum lama ini telah sukses diujicobakan pada truk
delivery dan menjanjikan potensi yang besar untuk bisnis transportasi. Ke
depan AI bisa 100 persen menggantikan otomasi lengkap pada truk-truk

AI enabled Smart Sensors
Sensor cerdas dapat mendeteksi situasi darurat medis maupun teknis
di dalam mobil. Sistem ini mampu menjaga keselamatan pengendara
dari berbagai kondisi darurat yang mungkin terjadi melalui peringatan
dini. Sensor-sensor ini bahkan bisa dipakai untuk mengawasi keamanan
kendaraan tanpa kehadiran atau keberadaan pemiliknya dan ini
dimungkinkan berkat pemanfaatan teknologi AI.
Drives the Driverless Cars
Diinjeksi dengan deep learning dan mekanisme canggih lainnya, AI dapat
mengemudi sebaik manusia. Sistem ini mampu belajar baik dari audio
maupun visual. Hal yang menarik untuk diperhatikan adalah bahwa
seorang pengemudi AI dapat belajar dari pengalaman juga, dan semakin
banyak insiden yang dialaminyanya, akan menjadikan sistem pengemudi
ini menjadi lebih baik.
Assisted Driving
Assisted Driving merupakan kendaraan yang dikembangkan untuk
membantu mereka yang tidak mahir mengemudi. Kendaraan yang
dilengkapi AI ini didesain khusus untuk membantu mereka yang memiliki
cacat tubuh yang membatasinya untuk mengendalikan kendaraan.
Fitur-fitur seperti pengenalan suara, sistem penglihatan dengan kamera
terpasang dan lainnya diinjeksikan ke dalam mobil. Ini memungkinkan
pengemudi untuk menggunakannya tanpa harus melakukan banyak
pekerjaan fisik. Human machine ini akan membuat sebagian besar bagian
mekanik sudah terpasang pada kendaraan. ADAS (advanced Driver
Assistance Systems) dapat menjadi lebih cerdas seiring pengembangan
pemanfaatan AI dibidang ini.
Update System
Pabrikan mobil nantinya bakalan bisa memperbaharui fitur-fitur yang
dipasang dimobil tanpa harus “menyentuhnya”. Mirip dengan telepon
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delivery dengan berbagai kebuthannya seperti Route Optimization, Speed
Regulation, Optimalisasi Logistik, jaringan distribusi dan lainnya.

AI di Industri Perbankan dan Keuangan
Deteksi Fraud
Artificial intelligence mampu mendeteksi minor fraud di dalam transaksi
keuangan yang mungkin saja luput dari penglihatan manusia dan sistem
verifikasi konvensional yang ada saat ini. Algoritma deep learning yang
berkembang pada neural network menunjukkan hasil yang sangat
menjanjikan di area ini. Institusi perbankan dan keuangan di seluruh
dunia pun tak kurang gesit dan sudah mulai mengadopsinya dengan
cepat. Dengan pendekatan yang sama sistem ini juga bisa diterapkan
untuk mendeteksi fraud di e-commerce dan industri lainnya.
Deteksi Dokumen Palsu
AI sangat membantu untuk mendeteksi keaslian sebuah dokumen dengan
kemampuannya untuk mengidentifikasi tanda tangan dan pernyataan
tertulis cukup dengan cara melakukan scanning. Kemampuan ini pasti
sangat dibutuhkan, khususnya di bursa efek maupun industri perbankan
dan kuangan lainnya.
Teknik Algorithma
Lupakan sejenak transaksi atau perdagangan saham, AI akan mendeteksi

pola dan mulai mengubah teknik secara mandiri untuk memproses angkaangka yang dimasukkan secara numerik, setelah melalui proses, hasilnya
akan ditampilkan sebagai prediksi dan peringatan menggunakan metode
Probabilistic, Fuzzy Logic dll.
AI Vision pengganti Barcode Reading
Saat ini proses “pembacaan” barcode sering kali masih membutuhkan
waktu yang cukup lama. AI vision bisa menjadi solusi masalah ini secara
efisien. Pengenalan gambar bisa juga memberikan pelanggan untuk
menambahkan produk pada daftar belanjaan mereka cukup dengan
mengambil foto yang mulai banyak dipakai jaringan ritel di seluruh dunia.
Robo-Advisers
Robo-advisors akan dimasukkan dalam panduan keuangan yang
menyediakan perencanaan keuangan yang meminimalkan supervisi oleh
manusia. Dipadukan dengan fitur chat bot, sistem berbasis AI ini dapat
memberikan saran yang akan semakin memudahkan penggunanya.
Saran yang dibuat sistem ini cukup memuaskan dan saat ini sudah mulai
diterima secara luas oleh berbagai institusi keuangan.
Innovative Capabilities
AI memiliki kemampuan untuk melakukan inovasi di dalam sebuah
kondisi baru dan inilah yang membuat penggunanya akan selalu terupdate. Keunggulan AI itu dapat dinikmati penggunanya dengan cara
melakukan chatting selayaknya melakukan dengan orang lain. Penting
untuk diketahui chatting dengan sistem berbasis AI ini harus benarbenar dilakukan seperti halnya dengan manusia lain dengan setiap
pembicaraan harus menginformasikan latar belakang dan konteks
dari topik pembicaraan. Hal ini sangat penting untuk sistem ini agar
bisa memberikan saran dan masukan yang inovatif, rekomendasi, dan
berbagai prediksi berbasis histori data dan analisa pasar. Algoritma sistem
ini mampu memformulasikan grafis dan berbagai strategi soal bagaimana
sebuah proyek atau kondisi pasar di masa yang akan datang.
Analisa Audio
Fasilitas call center harus siap menerima dan merespon panggilan dari
manapun, kapanpun dan siapapun. Tetapi, tidak setiap organisasi
memiliki cukup sumber daya manusia untuk menangani hal tersebut. AI
menghadirkan solusi terhadap tantangan yang dialami banyak organisasi
ini dengan solusi Analisa Data Audio. Solusi ini memungkinkan organisasi
menangani semua panggilan yang masuk dari dan oleh siapaun secara
otomatis.
Jurnalisme Keuangan
Jurnalisme keuangan merupakan pintu masuk setiap transaksi yang
diambil saat bisnis berkembang. AI bisa melakukan tugas ini secara lebih
efektif. AI sangat efektif dengan memori dan jumlah serta soal tuntutan
waktu Dengan seluruh catatan yang tersimpan di dalamnya, AI bahkan
dapat membantu pembuatan grafik dan statistik jika diperlukan dengan
semua pola transaksi yang teridentifikasi.
Cerebellum Capital
Perusahaan permodalan akan memanfaatkan AI untuk terus melakukan
inovasi program-program yang dikerjakannya. Dengan sistem berbasisi
AI ini, inovasi dilakukan dengan menghitung semua parameter sehingga
keputusan melakukan perubahan dan inovasi menjadi penting. Sistem ini
akan Ini menguji, membantu, memodel ulang dan memodifikasi sistem
keuangan ketika perubahan telah diputuskan.
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AI Strategist
Algoritma AI bisa digunakan untuk membantu perusahaan menetapkan
tujuan dan target bisnisnya. Sistem berbasis AI ini juga akan membantu
perusahaan memprediksi tantangan di masa depan, peringatan dini
hingga penasihat strategis untuk perusahaan.
Bidik Ulang Pelanggan Potensial
Bank mungkin perlu menjangkau sejumlah klien dan kemudian
menjadikan mereka sebagai target pasar untuk produk baru atau yang
sudah ada. Pekerjaan ini dipermudah oleh AI yang dapat menemukan
pelanggan yang ada dan potensial serta memonitor penelitian dan minat
terbaru mereka pada berbagai produk dan layanan perbankan.
Sistem Penjualan Lebih Efisien
Jika ingin pelanggan bisa menjangkau Anda lebih mudah, manfaatkan
AI. Cara AI menyelesaikan masalah yang Anda hadapi dirancang untuk
mencapai hasil terbaik khususnya dalam hal akurasi dan efisiensi.
Mengintegrasikan AI ke dalam CRM adalah cara terbaik untuk membuat
sistem penjualan menjadi paling efektif.
Works for Multiple Devices
Meskipun membuat produk & layanan menjadi lebih personal merupakan
sebuah tantangan yang tidak mudah, namun menghadirkan personalisasi
pada berbagai perangkat secara konsisten jauh lebih sulit. Seperti kita
tahu, pelanggan biasanya menggunakan lebih dari satu perangkat.
Pemanfaatan AI ditujukan untuk memberikan kualitas layanan yang
sama dengan menjangkau setiap perangkat. Dengan demikian akan
lebih banyak kesempatan pelanggan segera mengetahui layanan yang
ditawarkan perusahaan
Empower Store Workers
Berbanding terbalik dengan kekhawatiran bahwa AI akan menggantikan
manusia, faktanya AI justru banyak dimanfaatkan untuk membantu
banyak orang yang memiliki kekurangan baik fisik maupun mental. Jika
chat-bot membantu pelanggan secara online, sistem ini dirancang untuk
membantu dan memudahkan para pramuniaga toko menjalankan tugastugas mereka sehari-harinya, dengan demikian akan semakin membuka
kesempatan kepada para difable untuk menjadi pramuniaga.
Improves Recommendation
Program AI terus berimprovisasi dengan perubahan yang dihadapinya. Ia
bahkan mempelajari perilaku dan tingkat ketidaksukaan yang ditunjukkan
seseorang ketika ia menemukan produk yang dibuat oleh perusahaan
serta kekurangan apa yang terdapat dalam produk tersebut. Dan tentu
saja juga sebagai sistem yang bisa “menangkap” berbagai rekomendasi
dan masukan positif.
Website Navigation
Tugas utama AI adalah membuat pekerjaan manusia menjadi lebih ringan
dan mudah. Hal ini juga diterapkan pada sistem komputer. Tidak semua
dari kita tahu bagaimana menavigasi melalui situs web, tidak masingmasing dari kita adalah orang yang paham teknologi. Situs web khusus AI
ini memudahkan pengguna baru untuk mengakses setiap informasi yang
ada.
Online Customer Support
Dengan teknologi pendeteksian bahasa alami, AI memudahkan pelanggan
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untuk berinteraksi dengan perusahaan sebanyak mungkin. Sistem ini
merupakan pengembangan dari chat-bots yang menjanjikan pengalaman
pelanggan yang pastinya jauh lebih baik lagi.
Biometric Technology
Dibandingkan yang lain, pemanfaatan teknologi AI pada biometric bisa
dikatakan paling interaktif dengan manusia. Teknologi Biometrik memiliki
kemampuan mempelajari struktur bagian tubuh manusia yang berbeda
dan mengenali seseorang berdasarkan analisis fisik. Otentikasi biometrik
diperlakukan sebagai teknik otentikasi yang paling akurat dan terbaik
hingga saat ini.

AI di Industri Manufaktur dan Desain
Airplane Design
Tahukah anda bahwa pesawat terbang memiliki lebih dari 3000 bagian
mekanis. Semua bagian ini harus selalu dalam kondisi prima. Software
berbasis teknologi AI digunakan untuk memastikan apakah setiap bagian
berada di tempat yang tepat atau tidak. Lebih daripada itu, penggunaan
mesin otomatis menjadi sangat berguna. Sensor yang diinduksi bisa
mendeteksi kemungkinan ancaman atau perubahan iklim yang dapat
membahayakan pesawat. Sensor dan banyak bagian kelistrikan yang
harus bekerja pada berbagai kondisi ini dikontrol oleh algoritma AI.
Arsitektur dan Perencanaan Kota
AI sejak beberapa tahun yang lalu telah membantu para insinyur
bangunan dan konstruksi. Tidak terbatas untuk membuat desain, namun
juga untuk melakukan renovasi.
Artificially Designed Intelligent Machines
Mesin cerdas ada di mana-mana saat ini, dan robot industri adalah
contoh terbaik. Robot ini digunakan untuk tugas-tugas penting yang
monoton dan menggantikan tenaga manusia dalam skala besar. Otomasi
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memilikiberbagai keunggulan dalam proses pembuatan dan produksi di
industri manufaktur.
Graphic Designing
Merancang adalah tentang menjadi kreatif dan tidak mengikuti aturan
yang terstruktur. Adalah mitos bahwa para desainer grafis tidak pernah
melakukan pekerjaan mekanis atau logis dan sepenuhnya dibidang kreatif.
AI bisa dibuktikan sangat kreatif, dan keunggulannya dibanding desainer
adalah sistem AI tidak akan pernah mengalami kejenuhan!
Smart Factory
Dengan teknologi AI yang cerdas, output perusahaan
terlihat lebih baik. Kelelahan, stress dan ganggunan
yang acapkali mengganggu produktivitas Secara
manusiawi kelelahan baik secara fisik maupun
mental akan dialami oleh karyawan dan ini
tidak mungkin terjadi pada robot AI yang bisa
dimanfaatkan sebagai asisten.

AI di Industri Edukasi
Pemeringkatan
Membuat peringkat siswa apalagi dalam jumlah besar menjadi tugas
yang melelahkan terutama ketika parameter dari sistem penilaian tidak
jelas. Dengan teknologi yang dilengkapi AI, beberapa mesin scanner
atau teknologi pengenalan karakter optis dapat memindai lembaran
ujian dengan kecepatan tinggi. Perangkat tersebut mampu melakukan
penilaian secara tepat dan efisien dan prosesnya berjalan sangat cepat
dan akurat.
Educational Software
Pemakaian software sudah bukan merupakan hal
baru di dalam dunia pendidikan, tetapi dengan
teknologi AI memungkinkan pengalaman belajar
mengajar secara lebih personal. Teknologi AI
memungkinkan software yang digunakan dapat
berinteraksi secara lebih baik dengan siswa karena
memiliki kemampuan untuk mengenali sifat,
karakter, dan kemampuan siswa yang berbeda satu
dengan yang lainnya.

AI Optimized Hardware
Perangkat keras yang dioptimalkan AI adalah
perangkat yang dapat menjalankan algoritma AI
secara efisien. Banyak perusahaan sudah dalam
perlombaan mengembangkan chip AI yang khusus
untuk meningkatkan dan memungkinkan deep
learning dan teknik AI lainnya. Pengguna tidak perlu
khawatir jika sistem mereka cukup ter-update untuk
menjalankan program AI.
Pengambilan Keputusan
AI memiliki kemampuan untuk belajar dan
beregenerasi berdasarkan kondisi eksternal
dan pembelajarannya. Hal ini menjadikannya
sebuah sistem bantu yang efisien untuk setiap
proses pengambilan keputusan dalam bisnis
apa pun karena memiliki kemampuan untuk
“menginterogasi” sejumlah besar data historis dan
menarik kesimpulan darinya.
Teknologi 3D Printing
Gambar yang dicetak 3D dibuat dengan
menggunakan teknologi aditif. Ini memungkinkan
sistem untuk melihat ke dalam desain fisik secara
cermat dan membuat perubahan yang diperlukan
sebelum dimasukkan ke dalam konstruksi gambar.
Teknologi ini menuntut keterampilan geometris
yang luar biasa yang hanya bisa dikuasai oleh mesin
pintar yang didukung teknologi dengan AI.

Course Improvement
Pembaruan dan penyegaran adalah aspek utama
dari pendidikan. Dengan dunia yang berubah
dengan cepat, para guru perlu melakukan studi
berbasis penelitian. Software berbasis AI mampu
menandai dan menunjukkan bagian-bagian dari
silabus mana saja yang harus dipelajari oleh guru
dan materi mana yang perlu diperbarui atau diganti
semuanya.
AI Tutors
Tidak semua dari kita mampu memahami konsep
pada saat pertama kali diperkenalkannya. Tutor
AI adalah alat bantu pengajaran pribadi yang bisa
dimanfaatkan oleh siswa diluar jam sekolah. Dengan
demikian, perangkat ini juga memberi manfaat
untuk mengurangi beban dari guru.

Animasi
Desain grafis saat ini mulai memaksimalkan
pemanfaatan AI. AI membantu tidak hanya dengan
gambar atau karakter kartun dan film tetapi juga
dengan efek audio. Ini menghasilkan karakter
suara dan bahasa tubuh. Dalam beberapa kasus,
AI mungkin perlu mempelajari gerakan manusia
sehingga bisa lebih sempurna lagi memunculkan karakter di layar kaca,
termasuk menunjukkan emosi karakter pada wajah.

AI Permudah Interaksi Dengan Informasi Baru
Google menjadi contoh paling tepat dalam
pemanfaatan teknologi ini. Pada saat-saat tertentu
dan di masa yang akan datang kebutuhan serta
permintaan akan berbagai fakta dan data akan terus
meningkat. Dengan memanfaatkan teknologi AI hal
itu dapat terus dimonitor dan kemudian dilakukan
modifikasi mesin pencarian yang dipilih pengguna
untuk memenuhi kebutuhannya ini.
Grammar Correction App
Aplikasi ini tidak secara langsung membantu
proses belajar mengajar, tetapi pasti sangat
membantu siswa. Aplikasi berbasis AI ini dibuat
untuk mempelajari semua aturan tata bahasa dan
memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pengguna saat ia mengetik.
Bagi kebanyakan dari kita, kemampuan aplikasi ini pasti akan sangat
membantu. Tidak hanya seperti mesin pengolah kata, aplikasi ini juga bisa
membantu menata kalimat dan paragraf .
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Loyalty programs
Setiap treat men yang diberikan perusahaan baik kepada karyawan
maupun pelanggan adalah untuk mendapatkan loyalitas. Dan biasanya
program loyalitas ini didesain sebagai bagian dari layanan pelanggan
Semakin dekat suatu perusahaan dengan pelanggannya, semakin baik
hasilnya. AI bisa merancang dan menjalankan program loyalitas ini lebih
personal dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Smart Data Gathering
Dikalangan praktisi pendidikan, merancang sebuah kurikulum bukan soal
yang mudah. Teknologi AI dapat membuat dan menentukan kurikulum
yang lebih baik daripada manusia. Dengan konektivitas yang lebih baik
ke dunia dan berbagai hasil penelitian, AI mampu mempelajari dan
mengetahui akan keahlian yang menjadi kebutuhan saat ini dan di
masa yang akan dating secara lebih baik. AI juga mampu memilah-milah
informasi apa yang dibutuhkan siswa dalam kehidupan nyata dan apa
yang membuat proses belajar menjadi lebih interaktif.
Ciptakan Peneliti Tangguh
Dengan dunia yang terus berubah, menjadikan sangat kecil kemungkinan
untuk mengubah berbagai hal untuk mendukung program penelitian para
siswa. AI dapat membentuk kondisi seperti itu yang memungkinkan siswa
memantau alam tanpa harus berinteraksi dengannya. Teknik observasi
siswa dapat ditingkatkan dengan memberikan mereka metode-metode
yang lebih praktis.

AI di Industri Ritel
Websites that Evolve with you
Dengan algoritma belajar mandiri, Webshop terus berkembang sesuai
dengan kebutuhan Anda. Mereka tak pernah berhenti mencermati
kebiasaan konsumen dan mengamati pola belanjanya sehingga bisa
mengetahui apa saja yang dibutuhkan konsumen dalam waktu terdekat.
Algoritma ini terus disempurnakan berdasarkan perilaku, usia, minat, dan
jenis kelamin pengunjungnya.
Asisten Pintar:
Selama ini chatbots telah digunakan perusahaan untuk merespon
pelanggan secara online. Saat ini terus dikembangkan chatbots yang
dirancang untuk memberikan saran profesional dan mampu terus
belajar dari lawan bicaranya. Tentu saja hal ini membutuhkan data
akan kemampuan belajarnya terus meningkat. Kemampuan belajar
secaramandiri yang dimiliki AI ini menjadikannya paling efektif dipakai
untuk menjadi asisten.
Iklan Lebih Baik
Setelah beberapa hari berinteraksi dengan orang-orang, AI dapat
diaktifkan untuk mengetahui di mana pengecer harus memasang iklan.
Plus menempatkan iklan itu persis di tempat yang bisa menarik banyak
pelanggan. Ini menjanjikan efisiensi untuk perusahaan dari biaya
pemasaran yang tidak tepat.
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Robot knows you
Robot tidak akan menjadi mesin seperti yang kita bayangkan. Ini
dirancang untuk memiliki sifat sedekat mungkin dengan manusia. Di era
AI, Robot akan bersifat hangat, ramah dan akan mencoba mengerti Anda.
AI dirancang sedemikian rupa sehingga manusia bisa memanfaatkannya
secara maksimal. Tetapi ingat kemampuan Robot ini memungkinkan
perusahaan untuk mengetahui dan mengenal dengan baik Anda secara
virtual.
Penasihat Gaya
Robot penasihat penampilan ini merupakan robot yang nantinya paling
mirip dengan manusia. Mereka akan memberi masukan soal penampilan,
gaya dan aksesoris yang cocok sehingga konsumen bisa berbelanja secara
lebih bijak.
Penarik Perhatian
Diakui atau tidak, kehadiran Robot memang mengintimidasi. Semakin
canggih secara teknis dan kemampuannya akan semakin besar pula
perhatian.
Keep the Products up to date
Disetiap supermarket puluhan bahkan ratusan rak yang dipenuhi aneka
produk syang siap berpindah ke keranjang belanja yang dipakai pembeli.
Bagaimana pengelola supermarket mengelola dan menata barang
semua barang dagangannya sehingga pembeli juga bisa cepat dan
mudah menemukan barang-barang kebutuhannya AI bisa dipakai untuk
mengetahui barang dan kebutuhan apa yang paling dicari pelanggan atau
laris, sehingga pengelola bisa kembali menyiapkan produk-produk agar
tidak tertinggal.
Solves Business Challenges in Different Areas
Dunia pemasaran tidak pernah bisa diprediksi. Apa pun bisa terjadi kapan
saja. AI memberikan solusi fleksibel untuk sistem pemasaran, penjualan,
dan CRM. Sebagai contoh; Getty image sukses meluncurkan lead yang
ditujukan untuk klien-klien tertentu dengan memanfaatkan AI. Demikian
pula ada banyak perusahaan mulai memanfaatkan teknologi AI untuk
mengatasi tantangan bisnis di berbagai bidang.
Smart Phone Updates
Sebagian besar pengguna smartphone pasti pernah menerima update
terkait saatnya atau tersedianya versi terbaru dari aplikasi atau software
smartphonenya. Percayalah, AI bekerja di belakang layar untuk semua
cara ini.
Purchase Prediction
Situs-situs seperti Amazon memiliki misi menciptakan algoritma yang
akan memprediksi dengan tepat apa yang pelanggan butuhkan dan
bahkan mengirimkan barang sebelum Anda memesannya. Algoritma
akan didasarkan pada machine learning yang dikembangkan berdasarkan
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kunjungan atau setiap pelanggan mengakses situs itu. Selanjutnya apa
yang akan pelanggan beli, sudah bisa ditebak.

AI di Industri Militer
Unmanned Air Vehicle
Kendaraan ini tampaknya tidak berawak karena desainnya yang
otonom. Entah mereka dikendalikan dari jarak jauh atau ditentukan
sebelumnya sedemikian rupa sehingga tidak memerlukan manusia
untuk menjalankannya tetapi dibantu dengan kemampuan AI. Meskipun
kendaraan ini sulit dan mahal untuk dibuat, mereka telah mendapatkan
popularitas untuk meminimalkan kerusakan sumber daya manusia.
Simulasi Militer
Tentara dilatih secara khusus di kamp-kamp militer yang dibuat khusus
menyerupai medan perang sesungguhnya. Di sana sejumlah fasilitas
untuk melatih tentara menggunakan teknologi AI. Latihan simulasi ini
memudahkan pejuang untuk bertarung jika bahaya nyata seperti itu
muncul.
Sistem Rudal Anti Balistik
Sistem rudal anti-Balistik bekerja berdasarkan prinsip yang unik.
Sistem ini mendeteksi kapan rudal akan diledakkan dan juga menelisik
sistem pertahanan udara yang digunakan target untuk mengatasinya.
Sejumlah negara di seluruh dunia telah mengembangkan teknologi ini.
Sederhananya sistem ini mempelajari tentang proyeksi dan efisiensi
pengambilan keputusan lokasi yang menjadi target. AI unggul dalam hal
ini.
Robot Pembunuh
Sejak beberapa tahun terakhir di sejumlah negara maju, terutama
Amerika Serikat aktif mengembangkan sistem persenjataan masa depan,
salah satunya adalah robot berbasis AI untuk menekan jumlah korban
pasukan di medan perang. Robot-robot ini deprogram dan dilatih untuk
menjadi pasukan khusus dan ditempatkan di garda terdepan perang.

militer. Dengan kemampuannya mempelajari data gambar dan foto,
drone berbasis AI ini menjadi peralatan militer yang sangat penting dalam
menentukan strategi perang.
Sistem Militer Otonom
Sangat mungkin bahwa AI akan dapat memutuskan akan seperti apa dan
bagaimana sebuah operasi militer dieksekusi. Dengan demikian, sama
sekali tidak memerlukan intervensi manusia. Memang saat ini sistem
otonom ini masih terus dikaji dengan matang karena nantinya robot ini
akan menggantikan seorang jenderal perang.
Security Surveillance
Sulit jika tidak boleh dikatakan tidak mungkin bagi seseorang untuk
memantau 10 monitor keamanan pada saat yang sama. AI dapat
melakukan hal ini berkat software pengenal gambarnya. Setelah AI
mendeteksi aktivitas yang tidak sebagaimana mestinya,akan muncul
peringatan yang mau tidak mau akan membangkitkan kesadaran
pengawas keamanan yang bertugas.
Pengenalan Kata
Jika kita sering menonton film-film Hollywood khususnya genre action
sistem pengenalan kata ini sering kali ada dalam salah satu adegan.
Dimana polisi atau jagoan kesulitan mengenali suara ‘pelaku kejahatan’
saat menerima telepon dari mereka. AI memiliki potensi untuk mengatasi
persoalan ini dan ini sangat penting di dunia militer untuk mencegah
kebocoran informasi rahasia yang dilakukan oleh ‘pengkhianat’ negara
untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Satelit Khusus
Satelit ini adalah yang paling cerdas dan dilengkapi bermacam-macam
teknologi terkini yang sangat efektif. Dengan satelit ini militer bisa
mengamati daerah atau wilayah musuh dari jarak jauh. Jika terdeteksi
aktivitas-aktivitas yang mencurigakan, teknologi AI yang dipasang pada
satelit ini akan mengeluarkan peringatan. Mirip dengan yang lain, AI di
satelit ini bekerja berdasarkan suara, gambar/foto, teknik pengenalan dan
lainnya.

AI di Industri Media
Generation of News
Lihatlah Yahoo, Google, Fox dan lainnya. Semua telah memakai AI
dalam membuat berita. AI digunakan untuk memproduksi berita-berita
pendek seputar olahraga, keuangan dan lainnya, khususnya yang tidak
membutuhkan liputan mendalam seperti berita investigasi melainkan
hanya berita-berita singkat.

Drone AI
AI sedang gencar dikembangkan dan dipasangkan pada drone. Dengan
penambahan teknologi AI, drones menjadi perangkat pintar dan bisa
secara cepat membuat laporan tentang area yang menjadi target operasi

Aplikasi Wordsmith:
Ini terdiri dari beberapa aplikasi yang berfungsi untuk membantu
penulisan laporan dan berita. Memang belum sepenuhnya bebas
dari intervensi manusia, karena masih memerlukan campur tangan
dari penulisnya. Meski begitu dengan aplikasi-aplikasi ini membuat
pekerjaan menulis jauh lebih mudah. Semua data-driven company pasti
menggunakan aplikasi ini.
Rekomendasi Musik dan Film
Setiap kali film dan album music baru diluncurkan, AI dengan cepat akan
mengirimkan rekomendasinya kepada para konsumen yang menjadi
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targetnya. Tentu saja pengiriman rekomendasi itu sangat dipengaruhi
oleh pola konsumen dalam menggunakan perangkat elektroniknya.
Dengan memonitor pola penggunaan perangkat digital seseorang, tugas
AI untuk mengirimkan film atau album lagu baru akan menjadi semakin
tepat sasaran.
Helps out News Station
Sebuah kantor berita memerlukan komputer yang memiliki kemampuan
memproses data dengan sangat cepat. Dengan memadukan komputasi
dan teknologi AI tuntutan untuk bisa mengolah data secara cepat di
sebuah kantor berita ini menjadi lebih mudah untuk dipenuhi dan dengan
biaya yang lebih terjangkau

Algorithma yang Lebih Baik
Algoritma ini memiliki keunggulan dengan kemampuannya bisa menilai
berita apa yang ingin didengar orang. Tidak aneh jika kita jarang sekali
mendengar sebuah kantor berita yang mengangkat headline berita-berita
yang isinya tidak menarik. Ini juga mengapa jarang bahwa stasiun berita
melemparkan berita yang membosankan atau membosankan. Peringkat
menjadi hal penting yang akan selalu ‘diingat’ algoritma ini untuk secara
terus memperbaiki materi berita yang dipublikasikan.
YouTube
YouTube merupakan kanal informasi yang membuat kita bisa
mempublikasikan diri sendiri. Dan Anda bisa menarik lebih banyak
‘pengikut’ dengan memakai AI. Hanya perangkat dimana Anda
mengiklankan yang menampilkan pengguna yang tertarik untuk
mengetahui lebih banyak. AI membantu melakukan modifikasi pencarian
berdasarkan sejarah pencarian Anda.
Smarter Newsfeed
Jika Anda penguna Facebook, pasti Anda akan menyadari bahwa kini di
“wall’ Facebooknya sering menemui newsfeed yang tidak tahu mengapa
itu muncul. Ini semua bisa dilakukan Facebook setelah merekrut
programmer AI yang lebih jago untuk mengaktifkan newsfeed yang
berdasarkan rekomendasi seseorang. Newsfeed ini dikumpulkan dengan
menyimpan akun masing-masing dan setiap hal yang Anda lakukan di
akun media sosial Anda.
Ilmu Pengetahuan & Teknologi
Di kalangan ilmuwan bisa selalu terupdate dengan berbagai penemuan
terbaru sangat penting. Tetapi hal itu sangat tidak mudah jika hanya
mengandalkan google atau informasi dari para kolega. Sistem berbasis
AI menjawab persoalan ini dengan kemampuannya terus - menerus
memperbarui informasi sesuai dengan penemuan ilmiah baru yang
dibuat. Ini memungkinkan juga bagi para ilmuwan dan insinyur yang
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memiliki minat yang sama untuk saling berdiskusi tentang suatu topik
bersama.
Meminimalkan Kendala Bahasa
Berita umumnya dibuat dalam sebuah Bahasa tertentu dan kemudian
bisa diterjemahkan ke Bahasa lainnya dengan sistem yang memiliki
kemampuan mendeteksi bahasa. Dengan demikian orang-orang yang
berasal dari berbagai penjuru dunia dapat memperoleh informasi yang
sama dan dalam wktu yang tidak terlalu lama perbedaannya.

AI di Industri Minyak & gas
Automation Tasks
Salah satu pekerjaan yang memiliki resiko tinggi adalah di industri minyak
dan gas bumi. Mengingat kita semua tahu industri ini sangat padat karya
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dan modal, tidak sedikit pertaruhan yang harus dilakukan perusahaan.
Saat ini AI sudah mulai banyak diterapkan untuk menangani tugas-tugas
rutin yang bersifat repetitif. Pemakaian AI disini ternyata tidak hanya
mengurangi jumlah pekerja di tempat yang beresiko tinggi melainkan
juga jauh lebih efisien.
Produksi Hidrokarbon
Salah satu tugas utama yang terkait dengan pengeboran minyak
adalah eksplorasi hidrokarbon, yang mengharuskan perusahaan untuk
menemukan minyak dan gas alam di bawah permukaan bumi. Dengan
memanfaatkan kemampuan bot dan drone yang otonom, pemain industri
saat ini tengah berupaya untuk mengganti manusia saat mengakses
lingkungan ekstrem atau wilayah berisiko tinggi. Dengan keunggulannya
AI dipakai tidak hanya untuk membuat laporan, melainkan juga membaca,
merekam hingga menganalisis serta mendeteksi berbagai kemungkinan

bahaya selama proses eksplorasi.
ESP Monitoring
Untuk memaksimalkan hasil, sebagian besar pompa lepas pantai
menggunakan electric submersible pumps (ESPs), yang dianggap sebagai
salah satu cara paling efisien untuk mengekstraksi minyak dari jauh
di dalam bumi. Untuk mengoptimalkan fungsinya, AI dipakai untuk
melakukan pemantauan secara real-time dari ESP ini, yang sebagian
besar dipasang dalam kondisi yang keras dan rentan terhadap korosi dari
air laut dan tekanan air yang dalam.
Production Optimisation
Seperti kita semua mengetahui harga minyak sangat fluktuatif. Karena
itu kebutuhan perusahaan untuk melakukan optimasi kegiatan produkti
tidak bisa di tawar. Dengan memakai algoritma AI dan machine learning
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berbagai data proses produksi dikumpulkan, dikelola dan dianalisa serta
pada akhirnya menghasilkan berbagai rekomendasi peningkatan proses
produksi itu sendiri untuk menjadi lebih efisien.

menganalisanya secara terperinci atas semua faktor yang mungkin
memiliki pengaruh pada permintaan. Dengan menggunakan pengetahuan
ini, keputusan bisnis yang dibuatnya pun akurat.

Reservoir Management
Reservoir merupakan inti produksi minyak dan gas. Karena itu
pemeliharaan dan optimalisasi reservoir menjadi tidak bisa ditawar. Data
penting dari peralatan reservoir dan integrasi berbagai aspek di sekitar
fasilitas ini termasuk informasi tentang geologi, teknik reservoir, teknik
produksi akan dikelola AI untuk pada akhirnya dimanfaatkan untuk
meningkatkan reservoir itu sendiri.

Optimasi Rute Logistik
Untuk mengurangi biaya pengiriman dan membuat proses pengiriman
itu sendiri lebih cepat, AI bisa dipakai untuk menentukan rute terbaik.
Ini sangat penting buat perusahaan seperti e-commerce yang memiliki
banyak pelanggan.

AI di Industri Logistik dan Supply Chain
Perencanaan Supply Chain
Perencanaan rantai pasokan, atau
SCP, adalah salah satu kegiatan
paling penting yang termasuk dalam
strategi SCM (manajemen rantai
pasokan). Karena itu, sangat penting
untuk memiliki alat yang andal untuk
mengembangkan rencana yang
efisien. Kapabilitas AI sebagai mesin
pembelajar yang akan menganalisis
kumpulan data dan menerapkan
algoritma cerdasnya yang pada
akhirnya
akan
memberikan
rekomendasi untuk pengoptimalan
proses pengiriman. Dan ini tidak perlu banyak ada intervensi dari
manusia, karena tugas manusia cukup mengatur parameter saja.
Warehouse Management
Gudang yang tepat dan pengelolaan inventori adalah keharusan untuk
perencanaan rantai pasokan yang efisien. Mengapa? Ya, karena kelebihan
stok dan kekurangan stok dapat berubah menjadi tantangan nyata bagi
bisnis Anda dan bahkan menghancurkan strategi SCP yang paling efisien.
AI yang mampu memprediksi masalah dan mengubah manajemen
gudang lebih cepat daripada yang dapat Anda lakukan, dan dengan
mudah menghindari semua kesalahan yang dapat dilakukan manusia.
Track and Warehouse Analysis
Computer Vision (CV) adalah bidang studi yang bertanggung jawab
untuk mengembangkan beragam teknik yang membantu komputer
untuk melihat dan memahami gambar dan video. Dan inilah alat yang
dapat memberi Anda otomatisasi gudang dan menyelesaikan sejumlah
tugas. Misalnya, mengotomatiskan proses pembacaan barcode dan,
karenanya, mempercepat dan menyederhanakannya. Mereka juga dapat
memantau perimeter gudang dan melacak karyawan, menganalisis
data, dan mencegah pencurian dan pelanggaran aturan keselamatan.
Dan berkat teknologi pengenalan wajah, sistem berbasis AI ini juga
dapat mengidentifikasi siapa yang memasuki dan meninggalkan wilayah
gudang.
Demand Prediction
AI memiliki kapasitas yang tepat untuk meningkatkan efisiensi rantai
pasokan dengan memprediksi permintaan atau meningkatkan perkiraan
permintaan. JIka itu sudah dilaukan di waktu sebelumnya, AI akan
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Prediksi Busy Hours
AI dan machine learning bisa memantau dan memprediksi lalu lintas dan
faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi waktu pengiriman barang.
Jam sibuk di pusat logistik juga merupakan faktor penting. AI mampu
melakukannya dan menghindarkan bisnis dari ketidakefisienan waktu
dan sekaligus menyenangkan
pelanggan.
Seleksi dan Pengelolaan
Pemasok
Memilih
pemasok
yang
dapat
diandalkan
dan
mempertahankan hubungan
yang baik dengan mereka
bisa sangat menantang.
Jika perusahaan membuat
pilihan yang salah, hal paling
buruk pun yakni perusahaan
gulung tikar bisa terjadi. AI mampu memonitor hal ini serta memprediksi
berdasarkan semua interaksi dengan calon atau pemasok langganan.
Foreign Language Data Cleansing and Building Data Robustness
Di industri logistic kemampuan mengolah data dalam jumlah besar sudah
biasa. Bagaimana dengan Bahasa AIyang merupakan solusi tepat ketika
Anda harus menguraikan banyak data bahasa asing. Dalam beberapa
kasus, hambatan bahasa bisa sangat sulit untuk diatasi. Akibatnya
kesalahpahaman dapat menyebabkan masalah serius dan keputusan
bisnis yang tidak efisien. Tetapi dengan bantuan AI, berbagai potensi
masalah ini bisa dihindari.
Workforce Planning
Perencanaan tenaga kerja adalah suatu keharusan bagi setiap organisasi
modern. Ini melibatkan proses seperti perekrutan, retensi, pengembangan
karyawan, penempatan kembali, manajemen kinerja, dan beberapa lainnya. AI
bisa menyederhanakannya secara signifikan dan membuat strategi perencanaan
tenaga kerja lebih lebih efisien.
Kendaraan Otonom
Dalam logistik seringkali muncul kasus, barang harus dikirim ke
pelanggan, kontraktor atau siapa pun. Bagaimanapun caranya. Tidak
sedikit kendala, misal pengemudi harus istirahat setelah berkendara
selama beberapa jamdan digantikan pengemudi lain. Bagi bisnis itu tidak
efisien. Tidak sebatas soal berapa jumlah pengemudi tapi waktu tunggu
untuk ganti pengemudi seringkali cukup lama dan pada akhirnya akan
memperlambat pengiriman. Kendaraan tanpa awak menjadi solusinya.
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Anantarupa Studio:
Melangkah ke IP Business

Ivan Chen,
CEO Anantarupa Studio
Ivan Chen, CEO Anantarupa Studio (PT.
Anantarupa Yaesa Suptesu Jagarti ) mengatakan
ia ingin para mitra dan pelanggan mengetahui
bahwa Anantarupa Studio saat ini sedang
melakukan transformasi terbesar sejak didirikan
dan menjadi saat-saat paling penting yang
sangat menentukan masa depan perusahaan
game asal Solo itu. Namun ia menegaskan
agar mereka tidak perlu khawatir, karena ia
memastikan untuk tetap pada komitmennya
memberikan layanan terbaik.

I

van mulai merintis Anantarupa Studio sekitar 8 tahun lalu dan
merasa sudah saatnya Anantarupa melihat pasar yang lebih luas
lagi dan bertransformasi menjadi intellectual property business
(IP) tanpa meninggalkan service bisnis-nya di bidang game yang telah
membesarkannya. Bagi Ivan, transformasi ini adalah sesuatu yang alami
dan dilakukan oleh perusahaan game top lain di seluruh dunia. Bagi Ivan
8 tahun dirasakan cukup untuk membangun reputasi dan belajar bagi
tim Anantarupa untuk terjun ke pasar yang lebih luas dan menantang di
ranah IP Business.
Meski begitu Ivan mengaku tidak mudah menjalani transisi dari service
ke IP business. Dia memaparkan tantangan dan upaya yang dilakukannya
Ivan kepada iCIO Magz seperti berikut ini:
iCIO Magz: Anantarupa Studio sudah beroperasi selama lebih kurang 8
tahun. Bisa di-highlight secara singkat apa yang sedang dilakukan saat
ini?
Ivan Chen: Betul, tidak terasa memang perusahaan yang saya rintis ini
bisa melangkah hingga 8 tahun. Berkat kerja keras kami semua,
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Anantarupa kini sudah merasa cukup kuat di pasar game, khususnya
di service business. Delapan tahun ini juga sangat berharga bagi kami
karena ini juga menjadi proses belajar bagi sehingga kami mampu
mengasah skill dan kemampuan lainnya sebelum benar-benar terjun di
ranah IP Business.

dunia bermain game yang sama secara online. DI Tiongkok game online
itu harus didesain minimal bisa meng-handle 7,5 juta gamers secara
bersama-sama. Ini bukan soal bandwith tetapi kehebatan pembuat
game-nya, kalau back end engineer-nya tidak hebat ujungnya baru akan
menjadi isu bandwith. Dan dari orang Korea tadi kami belajar soal ini.

iCIO Magz: Pasar service business akan ditinggalkan?

iCIO Magz: Bagaimana soal budget? Apakah menjadi kendala Anantarupa
masuk bisnis IP Games?

Ivan Chen: Tidak. Yang kami lakukan itu alami dan juga dilakukan game
developer kelas dunia lainnya. Anda bisa sebut semua game developer
top yang ada saat ini pasti memulainya dari service business. Setelah
merasa mampu mereka akan mulai masuk ke IP Business, seperti yang
saat ini sedang dilakukan Anantarupa. Kami ingin step up. Dari sisi
pasar, service game ini masih sangat menjanjikan apalagi dengan mulai
berkembangnya komersialisasi bisnis kearah gamification. Tetapi buat
kami perusahaan yang sudah berdiri selama 8 tahun sudah kurang
feasible sebagai bisnis. Setiap tahun dari service business, revenue kami
naik 30%. Tetapi ini bukan bisnis game. Kami ingin step up, dan delapan
tahun terakhir kami bertahap mempersiapkan diri. Bukan berarti kami
akan meninggalkan service game. Kami akan memisahkan menjadi dua
tim yang berbeda. Untuk service game cukup 8-10 Orang
iCIO Magz: 30 % pertumbuhan revenue setiap tahun bukan angka yang
kecil untuk bisnis?
Ivan Chen: Di industri game itu sangat kecil. Saya pernah menemui
perusahaan game di shanghai yang timnya lebih kecil daripada
Anantarupa. Berapa pendapatannya? US$ 30 juta pertahun untuk
satu game! Dan itu hampir tidak mungkin dari service karena memang
menurut saya itu tidak skalabel. Di Indonesia khususnya dari satu service
game bisa dihargai Rp. 500 juta – 1,5 Milyar. Di IP kita bisa memperoleh
pendapatan minimal Rp. 25 Milyar.
iCIO Magz: Apa langkah yang sudah di lakukan Anantarupa untuk
masuk ke IP Business?
Ivan Chen: Tidak secara khusus. 8 tahun di service game adalah persiapan
untuk itu. Lulusan universitas pun kebanyakan belum siap jika harus
langsung masuk ke IP, harus “magang’ dulu di service yang ada deadline
dan semua prosesnya akuntabel. Jika mereka sudah “lolos” di service
biasanya mereka baru siap handle IP.
iCIO Magz: Artinya anda membutuhkan kreator-kreator game yang kuat
Ivan Chen: Benar, karena memang IP Business, hidup mati kita ditentukan
oleh disukai atau tidaknya game oleh para gamers. Tahun lalu kami meng
“hire’developer game dari Korea yang sudah berpengalaman lebih dari 20
tahun. Di sana memang sudah jauh lebih maju industri gamenya, e-sport
misalnya sudah ada di sana sejak 25 tahun lalu. Kami memperkerjakan
4 orang berpengalaman asal Korea, yakni Art Director, Games Designer/
Game Balancer, Client Program, dan Backend Engineering untuk istilahnya
Pra Penulisan Games.Tetapi kami cuma mampu mempekerjakan mereka
selama enam bulan, karena gaji mereka sekitar Rp.1,5 Milyar per tahun.
Meski sebentar kami belajar sagat banyak dari mereka. Sebagai contoh
kita bisa mengambil kasus promo besar-besaran yang dilakukan
e-commerce. Dan kita tahu kalua promo yang akses akan berlipat ganda
hingga puluhan juta. Akibatnya? Kita sering mendengar layanan mereka
down. Anda bayangkan berapa banyak orang dari seluruh penjuru
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Ivan Chen: Normalnya untuk satu games membutuhkan biaya sekitar
Rp. 20 milyar itu di Indonesia. Di luar negeri mungkin bisa mencapai
Rp. 80 Milyar. Sudah sejak mei tahun lalu kami mengembangkan game
pertama kami masuk IP business yang ber-genre MOBA, Multi Player
Online Battle Arena. Harusnya jika biaya tidak menjadi masalah ini sudah
selesai. Masalahnya kami masih memiliki keterbatasan dana dan saat ini
kami sedang berupaya mencari investor. Tetapi saya akui memang tidak
mudah mencarinya, karena saya ingin benar-benar mencari investor yang
memiliki visi yang sama dengan kami. Bahkan Venture Capital pun terus
terang tidak banyak yang seperti Alpha Momentum. Kebanyakan masih
sekedar mengikuti tren di luar negeri.
iCIO Magz: Bank?
Ivan Chen: Sulit bahkan bisa dibilang tidak mungkin karena Bank
menuntut persyaratan detil. Bagaimana mungkin kami ingin bangun
bisnis beromzet Rp. 5 Milyar dengan keuntungan kita cuma Rp 1 Milyar
dan meminjam Rp.20 Milyar. Bank pasti tidak akan bisa memberikan
pinjaman.
iCIO Magz: Di negara lain apakah masalah yang sama juga dialami
kolega-kolega Anda?
Ivan Chen: Pemerintah Malaysia mau membiayai pembuatan game lokal
hingga 50 persen. Pemerintah kota Berlin, Jerman mau memberikan
subsidi ke developer games itu hingga US$ 80.000 US$ setiap tahunnya
untuk setiap developer. Ini tergantung dari budget project-nya dan
subsidinya 50% dari budget project, kalo misalnya projectnya 100.000
US$, dia maksimum dapet US$50.000 US$.
iCIO Magz: Bagaimana dengan Pemerintah kita apa tidak ada insentif
khusus untuk game developer seperti Anantarupa?
Ivan Chen: Pemerintah kita fokusnya masih di developer games yang
masih saya sebutnya hobbies. Kenapa hobbies karena mereka tidak
memiliki proyeksi bisnis jangka panjang dan pendapatan mereka tidak
sampai Rp. 10 Milyar.
iCIO Magz: Bukannya ada Badan Ekonomi Kreatif?
Ivan Chen: Saat ini kami sebagai developer games masih sulit berharap
pada Badan Ekonomi Kreatif. Tolok ukur kerja mereka saja adalah berapa
event dalam setahun yang bisa mereka dukung dan adakan. Silakan
cek budget yang mereka keluarkan untuk event dibandingkan untuk
industrinya.
iCIO Magz: Menurut Anda mengapa bisa menjadi seperti itu?
Ivan Chen: Ini memang sudah bermasalah sejak pengklasifikasikasian
jenis usaha seperti yang tercantum di dalam Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI). Dalam KBLI games masuk ke naungan KBLI IT.
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iCIO Magz: Menurut Anda mengapa bisa menjadi seperti itu?

iCIO Magz: Ada hal lain yang ingin Anda sampaikan?

Ivan Chen: Ini memang sudah bermasalah sejak pengklasifikasikasian
jenis usaha seperti yang tercantum di dalam Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI). Dalam KBLI games masuk ke naungan KBLI IT.
Semua iklim bisnis dan investasi masuk di IT. Dan IT itu hitungannya
man hour. Padahal sebenarnya games itu gak bisa dimasukin time sheet.
Game itu berbeda dengan IT. Ini juga yang membuat industri game lokal
sulit maju. Sebenarnya kami dari komunitas games sudah sering kali
bicara bahwa dibikinin nomer sendiri atau masuk di ranah seni. Game
itu industri kreatif berbeda dengan IT yang menyediakan jasa. Singkatnya
kalau kita tidak ada programmer-nya atau bagian IT kami masih bikin
board game, dan dari sisi ITnya kami bisa sewa.

Ivan Chen: Kita bisa melihat China. Tahun lalu kemarin Cina melarang
developer Korea untuk publish games di China. Tahun ini China meregulasi
hal itu, jadi dilarang dulu baru dibikin regulasinya. Dan regulasinya itu
Pemerintah China membatasi maksimal hanya 30 games Korea yang bisa
di publish di China. Karena itu banyak developer Korea yang “lari” ke
Indonesia.
Vietnam mengikuti langkap Pemerintah China, tepatnya sejak 2 bulan
lalu. Kami sudah mengusulkan hal itu kepada Badan Ekonomi Kreatif
sejak sekitar tiga tahun lalu. Tetapi tidak ada respon hingga hari ini.

July 2019 | iCIO Magazine

43

ADV

“The term ‘superpowers’ conjures an image of major nations shaping the course of global history. But in
the digital era, I believe it’s time we expanded that definition to include four extraordinary technological
superpowers that promise to wield as much influence over the next 20 years as any nation state: mobile
technology, the cloud, artificial intelligence (AI) and the internet of things (IoT)” – Pat Gelsinger, CEO VMware
in World Economic Forum 2018, Davos, Switzerland

K

utipan di atas diambil saat Pat Gelsinger, CEO VMware berbicara
di World Economic Forum 2018. Dalam era digital, akan ada
“extraordinary technological superpowers” layaknya kekuatan
superheroes di film Avengers. Kekuatan supernya adalah Mobile, Cloud,
Artificial Intelligence (AI) dan Internet of Things (IoT). Sebenarnya dalam
kehidupan sehari-hari, kita sudah menggunakan gabungan dari keempat
hal ini, misalnya Amazon Alexa dan Google Home. Keduanya merupakan
contoh IoT yang menggunakan AI dalam komunikasi dengan pengguna,
bisa dikontrol dengan aplikasi Mobile dan gabungan layanan ini berada
di Cloud.

Clouds merupakan gabungan dari Private Cloud, dan Hybrid Cloud,
dimana terdapat Private Cloud dan beberapa Public Cloud.

Alasan Menggunakan Multi Cloud

Dasar tiga layanan tersebut berada di Cloud (Computing), dan adopsi
cloud saat ini menjadi penting dalam menyediakan layanan yang lebih
cepat dan lincah untuk mendukung bisnis. Dalam artikel ini, kita akan
membahas mengenai strategi Multi Cloud.
Multi Clouds adalah cloud model dimana perusahaan menggunakan
lebih dari 1 platform Cloud untuk menyediakan layanan ke bisnis. Multi
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Pertama dan alasan paling utama, kebutuhan bisnis dalam melakukan
transformasi layanan tidak dapat menunggu waktu lama untuk
menyediakan dan mengembangkan layanan di data center mereka
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sendiri. Beberapa tren teknologi seperti AI, Machine Learning biasanya
sudah tersedia dalam bentuk SaaS di Public Cloud.
Kedua, memberdayakan developer. Dalam hal ini, bagaimana IT mampu
membantu developer bekerja lebih baik, seperti menyediakan IaC
(Infrastructure as Code) yang membantu IT dalam mengembangkan
kemampuan CI/CD (Continous Integration and Continous Delivery) yang
dibutuhkan agar aplikasi bisa dikembangkan lebih cepat dan handal.

Workload dinilai berdasarkan perubahan yang harus dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan bisnis dibandingkan dengan effort (biaya/waktu)
yang harus dikeluarkan dengan memindahkan workload tersebut ke
Cloud.

Ketiga, membantu bisnis tetap patuh terhadap Peraturan Pemerintah
dan Industri. Di Indonesia, bisnis harus patuh pada PP 82/2012 yang
mengatur penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Dalam PP
82, disebutkan bahwa data pelanggan dan data sensitif harus berada
di Indonesia, sehingga peraturan ini merupakan salah satu alasan besar
bisnis mengadopsi Hybrid Cloud atau Multi Cloud.
Keempat, efisiensi operasional. IT akan memiliki fleksibiltas untuk
menempatkan workload sesuai dengan kebutuhan dan memanfaatkan
kelebihan masing-masing Cloud yang dimiliki. Pertimbangan penempatan
berdasarkan biaya, kinerja, skalabilitas atau efisiensi operational.
Dan alasan terakhir, untuk memenuhi kebutuhan bisnis untuk Disaster
Recovery (DR) atau kemampuan Cloud-Burst untuk waktu-waktu
tertentu. Dengan adanya pilihan Cloud, IT tidak harus mengalokasikan
kapasitas lebih untuk kebutuhan musiman (seasonal demands) dimana
hanya kapasitas ini lebih banyak tidak digunakan dan hanya digunakan
beberapa kali dalam setahun. Selain itu juga bisa dijadikan pilihan untuk
DR, dimana IT tidak harus investasi besar dalam membangun DR sendiri.

Strategi Multi Cloud

Beberapa aplikasi mungkin tidak cocok untuk ditempatkan di Cloud, dan
kita harus memutuskan apakah usia aplikasi ini masih panjang atau harus
dipensiunkan (Retire).
Beberapa aplikasi masih memiliki fungsi dan umur yang lebih panjang
dan masih digunakan beberapa unit bisnis. Bila tidak ada rencana untuk
mengganti aplikasi tersebut maka pilihannya bisa dipertahankan (Retain).
Ada juga aplikasi yang dapat direvisi (Revise), dengan melakukan
perubahan minor dengan upaya minimal namun bisa memberikan
manfaat yang lebih dalam waktu panjang.
Replatform merupakan pendekatan lift and shift, yaitu memindahkan
aplikasi dari 1 environment ke environment yang lain, tanpa melakukan
desain ulang aplikasi atau operational workflow.
Replatform
memanfaatkan kelebihan yang diberikan Cloud seperti auto scaling,
kapasitas yang elastis. Ada effort yang dibutuhkan, namun tidak banyak.
Beberapa aplikasi akan membutuhkan Refactor yaitu perubahan arsitektur
atau major coding untuk bisa menikmati kelebihan Cloud-Native, seperti
microservices. Proses ini memerlukan waktu dan resources yang banyak.

Dalam mengembangkan strategi Multi Cloud, ada 6 langkah yang harus
disiapkan. Langkah-langkah ini sudah disederhanakan dan mewakili apa
saja yang dibutuhkan dalam mengembangkan strategi Multi Cloud yang
sukses, dari business drivers sampai ke roadmap kapabilitas yang lengkap.
Langkah pertama, Business Drivers

Replace merupakan keputusan investasi bisnis yang besar, dimana
membutuhkan biaya dan effort yang besar, misalnya keputusan
menggunakan aplikasi SaaS daripada on-premise yang sudah ada
atau mengganti aplikasi yang lama dengan aplikasi baru yang sudah
menggunakan Cloud-Native.

Strategi Multi Cloud yang baik harus didukung dengan kebutuhan
bisnis dan pendorongnya. Workshop merupakan cara yang baik dalam
menangkap kebutuhan bisnis, dan dilakukan dari stakeholder bisnis dan
stakeholder IT. Hal yang harus didapatkan dalam workshop ini adalah
analisa use case sesuai kebutuhan bisnis dan identifikasi timeline dan
prioritas.
Langkah kedua, Cloud Readiness Assessment
Berikutnya kita harus cloud readiness assessment terhadap setiap aplikasi
yang kita miliki, approach yang biasa kita dengar adalah framework 6R :
Retire, Retain, Revise, Replatform, Refactor dan Replace.

Setelah mengerti mengenai pendekatan 6R, maka analisa penempatan
workload bisa dilakukan.
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Workload akan memiliki kebutuhan fungsi (functional requirements)
seperti kinerja, kapabilitas, ketersediaan, dan keamanan. Kebutuhan ini
akan berubah seiring waktu sesuai kebutuhan bisnis.
Berikutnya workload ini akan dikenakan pada faktor pendukung seperti
biaya, service level, peraturan atau compliance.
Dari pemetaan ini akan memunculkan pilihan untuk penempatan
workload berdasarkan layanan Cloud (IaaS, CaaS, PaaS, SaaS) dan Cloud
(Private Cloud, Public Cloud)

Langkah ketiga, Arsitektur Multi Cloud dan Platform Manajemen

Langkah ini dimulai dengan Services Layer, dimana sudah ditentukan oleh
IT sesuai kebutuhan bisnis. Berikutnya layanan ini akan ditempatkan di
Cloud, baik Private atau Public Cloud. Saat mengelola beberapa Cloud,
akan dibutuhkan Unified Consumption Layer agar lebih mudah bagi
end user saat mengkonsumsi konsumsi Cloud yang berbeda. Unified
Consumption Layer akan menggunakan Cloud Management Platform
dimana IT dapat memiliki konsistensi dari sisi governance, operasional
dan otomasi (termasuk sisi jaringan dan keamanan).

Langkah keempat, Organisasi untuk Multi Cloud

People dan Process memiliki bagian penting dalam proses integrasi dan
operasional dalam teknologi Cloud yang baru. Dalam mempersiapkan
organisasi untuk Multi Cloud, ada 3 sudut yang diperhatikan :
1.

Skill Baru
Dalam lingkungan Multi-Cloud, kita akan menjadi Service
Provider, dimana Service Level dan Cost menjadi penting
dalam penempatan workloads, dan memberikan keuntungan
dalam efisiensi biaya. Maka dibutuhkan skill baru di IT/Cloud
Finance dan Service Level Management, ditambah skill di area
Governance, Manajemen Operasi dan Keamanan.

2.

Roles Baru
Roles baru seperti Cloud Architect, Cloud Admin, dan Cloud
Developer akan dibutuhkan untuk dapat mendukung lingkungan
Multi-Cloud. Dalam beberapa situasi, role ini dapat didapatkan
dari internal, dengan tambahan training untuk melengkapi
skillset mereka. Bila tidak mendapatkan dari internal, maka
bisa merekrut anggota tim yang baru.

3.

Proses dan Policy Baru
Proses dan Policy baru akan dibutuhkan seperti Cloud Costing,
Chargeback ditambahkan Cloud Capacity Management dan
Automation Blueprint Management.

People dan Process merupakan elemen penting dalam strategi Multi
Cloud, karena hal ini termasuk dalam transformasi digital dimana ada 3
elemen yaitu People, Process, dan Technology.

Ketiga hal ini dibutuhkan agar teknologi dapat berjalan dengan baik, dan
kita mampu membangun organisasi dengan kapabilitas Multi-Cloud yang
dibutuhkan di mana depan.

Transformasi yang dilakukan akan membutuhkan perubahan budaya
dalam organisasi, termasuk proses yang akan berubah cukup signifikan.
Bila orang-orang dalam organisasi tidak sejalan, proses tidak disesuaikan
maka strategi Multi Cloud akan GAGAL.

Langkah terakhir, Roadmap to Success

Umumnya, organisasi IT terfokus pada project dengan tim yang berjalan
sendiri (siloed team). Tim operasi lebih reaktif daripada proaktif bila
terjadi masalah. Proses yang birokratis dan governance yang terlalu kaku.
Minim proses otomasi dikarenakan terlalu sulit untuk dilakukan.
Ke depannya, dengan strategi Multi-Cloud, diperlukan untuk membangun
tim dengan multi-disiplin, yang memiliki pemahaman menyeluruh pada
aspek dari Cloud. Manajemen operasi akan lebih proaktif dan dibantu
otomasi dengan governance yang tidak kaku.

Langkah terakhir menyatukan semua hal ini, sehingga kita memiliki
roadmap yang dapat ditindaklanjuti agar organisasi kita siap untuk MultiCloud. Rencana transformasi ini akan memiliki 3 elemen : Perencanaan
dan Strategi, Pemilihan dan Deployment Cloud Management Platform
dan fase Operasional
Beberapa pesan penting di akhir artikel ini, kita harus mulai memikirkan
mengenai strategi Multi-Cloud untuk membantu bisnis lebih cepat.
Dalam strategi ini, tidak semuanya hanya soal teknologi yang harus
diperhatikan, People dan Process termasuk didalamnya skill, perubahan
organisasi merupakan kunci kesuksesan strategi ini. (Adv)

Perubahan ini harus didorong secara top down. Kepemimpinan harus
menentukan dan mendorong Visi Multi Cloud, dan juga aktif melakukan
komunikasi dan melibatkan pihak yang paling terpengaruh karena
perubahan ini.
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